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จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 427
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 428
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 429

            และผลผลติ/โครงการ

(ซ)



(69) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 453 ถึง 478
1. วสิยัทศัน์ 453
2. พนัธกจิ 453
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 454
   การรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ
4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 457
จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 457
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 458
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 459

            และผลผลติ/โครงการ

(70) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 479 ถึง 507
1. วสิยัทศัน์ 479
2. พนัธกจิ 479
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 480
   การรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ
4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 483
จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 483
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 484
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 485

            และผลผลติ/โครงการ

(ฌ)



(71) สถาบนัวิทยาลยัชุนชน                                       509 ถึง 524 

1. วสิยัทศัน์ 509
2. พนัธกจิ 509
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 510
   การรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ
4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 511
จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 511
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 512
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 513

            และผลผลติ/โครงการ

(ฎ)





 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ภาคใตสู่้สากล

1. จดัการศึกษาทีห่ลากหลาย ผลติบณัฑติ และพฒันาบคุลากรในทอ้งถิน่ใหม้คุีณภาพและคุณธรรม  

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

601,382,400                

599,879,500                

8. สรา้งสนัตสุิขในเขตพฒันาเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. บรกิารวชิาการและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็บนฐานของการมส่ีวนร่วม   

3. ผลติ พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ใหม้คุีณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวชิาชพีครู   

4. ส่งเสรมิ และสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ

5. วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งสมองคค์วามรู ้ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องทอ้งถิน่     

6. ส่งเสรมิ สบืสาน และสรา้งสรรค ์ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่และของชาติ

7. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 741.6623        766.1871        1,218.3932     1,428.4954     1,710.6623     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 601.3824        599.8795        1,074.9366     1,268.1712     1,556.4944     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 140.2799        166.3076        143.4566        160.3242        154.1679        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 140.2799       166.3076       143.4566       160.3242       154.1679       

1. บุคลากรทางการศึกษา นกัศึกษาและ

ประชาชนในทอ้งถิ่นมีสว่นร่วมในการเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบั

ประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการเตรยีม

ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษา อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ

อบรมทางดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศ

ในประชาคมอาเซยีน

คน 500 5,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.4000        5.3000        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการศึกษาที่มี

คุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ดาํเนินการก่อสรา้ง

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูลแลว้

เสรจ็

รอ้ยละ 74 70 72 74 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:อาคารและสิง่ก่อสรา้งได ้

มาตรฐานตามขอบเขตของงานและแบบรูป

รายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการที่

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ 2 5 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของงานก่อสรา้งแลว้

เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 75 80 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 167.6693     63.2200       307.3460     389.2170     696.0228     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 20.1098         14.4600         7.2500          10.0000         10.0000         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 20.1098         14.4600         7.2500          10.0000         10.0000         

3. มหาวทิยาลยัสามารถผลติและพฒันากาํลงัคน

ดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้ีคุณภาพมาตรฐานตาม

ความตอ้งการของประเทศและเพือ่รองรบัการเปิด

เสรปีระชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 93 93 95 96

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 88 88 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 70 72 74 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 166.1730     117.6138     187.8300     198.4350     232.4100     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 92.5897         98.4573         103.4829        118.4696        111.0955        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 92.5897         98.4573         103.4829       118.4696       111.0955       

4. มหาวทิยาลยัผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลนใหม้ี

คุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั

สากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 88 88 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 88 88 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 70 72 74 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 251.7399     401.4558     545.8606     639.4692     580.1916     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 17.5340         42.5415         28.7170         27.6474         28.6547         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 17.5340         42.5415         28.7170         27.6474         28.6547         

5. ประชาชนและหน่วยงานในชมุชนและสงัคม

ไดร้บัการบรกิารวชิาการใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.5000        4.6000        11.0000       13.0000       15.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 648 648

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2550        2.2550        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.4124          6.7330          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.4124          6.7330          -                 -                 -                 

7. ประชาคมทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั

 ไดร้บัการปลูกฝงัค่านิยมในการร่วมสรา้งสรรค ์

พฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์ทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 13 8 8 9 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.8500        0.8500        2.9000        3.0500        2.8700        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5180          0.8440          0.5713          0.6000          0.6301          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5180          0.8440          0.5713          0.6000          0.6301          

8. มหาวทิยาลยัไดร้บัการยกระดบัคุณภาพ

งานวจิยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวน/รอ้ยละของ

งานวจิยัและงานสรา้งรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ใน

วารสารระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 7 8 39 40 45

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 3 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 5 8 39 40 45
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

ผลงาน 5 8 39 40 45

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7952        4.5849        20.0000       25.0000       30.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.1160          3.2718          3.4354          3.6072          3.7876          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.1160          3.2718          3.4354          3.6072          3.7876          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1 34.1200     65.0700     -              -              14.4600     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 17.6940     36.0000     34.7760     -              9.8300       

3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2 69.3592     86.9021     84.9640     -              33.5171     

รวม 4 121.1732    187.9721    119.7400    -              57.8071      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  76,938,200  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  44,235,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 850,000                      

6. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 4,584,900                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

1. แผนงานแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 63,220,000                   

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 5,300,000                    

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 523,669,600                 

4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,255,000                    
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 85.6722       56.7216       190.9664     225.9793     40.5400       599.8795     

1. แผนงาน :  แกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -               34.1200       -               29.1000       63.2200       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาใน

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

             -                -          34.1200              -          29.1000        63.2200 

2. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               5.3000        5.3000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           5.3000         5.3000 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

85.6722       55.9716       156.8464     219.0394     6.1400        523.6696     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       40.2359        26.8670        46.4341         1.8368         2.2400      117.6138 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       45.4363        29.1046      110.4123      212.7026         3.8000      401.4558 

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.5000         0.1000         4.6000 

4. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               2.2550        -               2.2550        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.2550              -           2.2550 

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.7500        -               0.1000        -               0.8500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.7500              -           0.1000              -           0.8500 

6. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               4.5849        -               4.5849        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           4.5849              -           4.5849 

          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     6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              34.1200   -             29.1000    63.2200    

-              -                34.1200     -              -              34.1200      

-              -                -             -              29.1000      29.1000      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 5 10 10 10

 ( - )

คน 280 1,000 1,200 1,500 1,500

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 72 74 76

 ( - )

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล อ.ละง ูจ.สตูล

7.1 แผนงาน : แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                   63,220,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

                  63,220,000

- ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล เพือ่จดัการศึกษา รกัษามาตรฐานทางวชิาการและประสานงาน

การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศึกษาทุกสาขาวชิาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล 

- เพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรในพื้นที่ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและทกัษะการดาํรงชวีติเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ของชมุชน

                1,812,730,800

                1,753,621,000

                   59,109,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล

2. การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการพฒันาการศึกษาในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารเรยีนกลุม่อาคาร

และสิง่ก่อสรา้งประกอบอื่น
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 1.8400 29.1000 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 0.0823 )

ลา้นบาท 331.4268      77.6800     314.5960     399.2170     706.0228     

ลา้นบาท 306.8170      63.2200     307.3460     389.2170     696.0228     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 303.1370      34.1200     297.3460     379.2170     686.0228     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.6800         29.1000     10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 24.6098        14.4600     7.2500        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 24.6098       14.4600     7.2500       10.0000      10.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิคุณภาพ : อาคารและสิง่ก่อสรา้งไดม้าตรฐานตาม

ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการที่กาํหนด

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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63,220,000 บาท

1. งบลงทนุ 34,120,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,120,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,120,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,120,000             บาท

(1) อาคารฝึกปฏบิตักิารโรงแรม สาขาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว พรอ้มครภุณัฑ ์     

ประจาํอาคาร 1 หลงั 34,120,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 144,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,460,000             บาท

เงนิงบประมาณ 130,140,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,575,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 11,375,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 34,120,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 65,070,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 29,100,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ       

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 29,100,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             5.3000      5.3000      

-              -                -             -              5.3000       5.3000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 5,000

 ( - )

รอ้ยละ 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 5.4000 5.3000

 ( 0.0604 )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น

ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น

ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีนมี

ทกัษะทางดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ

ประชาชนท ัว่ไป เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                   18,850,000 

                   18,850,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.2 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    5,300,000 

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    5,300,000 
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 13.5500        5.3000      -               -               -               

ลา้นบาท 13.5500        5.3000      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.5500       5.3000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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5,300,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,300,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 5,300,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

40.2359    26.8670      46.4341   1.8368      2.2400      117.6138   

40.2359      26.8670       46.4341     1.8368       2.2400       117.6138     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,283 1,623 1,623 2,217 2,527

 ( - )

คน 2,164 2,511 2,510 2,510 2,510

 ( - )

คน 7,550 9,117 9,117 10,004 10,297

 ( 6,855 )

รอ้ยละ 75 76 78 80 82

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 71.2678 71.1797 101.8300 103.6590 102.4100

 ( 40.5252 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                 523,669,600 

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  117,613,800 

 - เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและมคุีณธรรมนาํความรูแ้ละ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

   ตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ

 - เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

 - เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาตลอดจนพฒันาการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 258.7627      216.0711   291.3129     316.9046     343.5055     

ลา้นบาท 166.1730      117.6138   187.8300     198.4350     232.4100     

ลา้นบาท 39.2602       40.2359     46.7816      48.4210      50.1480      

ลา้นบาท 27.9308       26.8670     47.6116      47.8012      44.3252      

ลา้นบาท 94.9052       46.4341     86.0000      94.7760      130.0000     

ลา้นบาท 1.8368         1.8368      1.8368       1.8368       1.8368       

ลา้นบาท 2.2400         2.2400      5.6000       5.6000       6.1000       

ลา้นบาท 92.5897        98.4573     103.4829     118.4696     111.0955     

ลา้นบาท 92.5897       98.4573     103.4829     118.4696     111.0955     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร
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117,613,800 บาท

1. งบบคุลากร 40,235,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 38,987,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 38,987,900             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,248,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,867,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,873,800             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 6,630,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 1,000,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้งและควบคมุงาน 600,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุ 720,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 400,000                บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 500,000                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 1,220,000              บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 357,000                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 470,000                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 7,571,200              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,993,200              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,503,000              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,290,600              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 199,600                บาท

3. งบลงทนุ 46,434,100             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 46,434,100             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,832,500             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,832,500             บาท

(1) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งปฏบิตักิารเรยีนรูด้ว้ยตนเองทางภาษา ตาํบลเขารูปชา้ง     

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,120,000              บาท

(2) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งปฏบิตักิารภมูศิาสตรส์ารสนเทศ ตาํบลเขารูปชา้ง           

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 รายการ 2,245,000              บาท

(3) ชดุครภุณัฑเ์พือ่การออกแบบกราฟฟิกและผลติสือ่สิง่พมิพ ์                    

 ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,202,000              บาท

(4) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนคณะครศุาสตร ์ ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืง    

 จงัหวดัสงขลา 1 รายการ 6,265,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,601,600             บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 17,694,000             บาท

(1) อาคารศูนยร์วมกจิการนกัศึกษา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืง                   

จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 17,694,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 98,300,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 17,694,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 34,776,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,907,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย          

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 ราย (รวม 3 หน่วย) 2,162,600              บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารเรยีน 3  ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 14,745,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 1,836,800              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,836,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาพเิศษและครูพีเ่ลี้ยงเดก็ 884,800                บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัสนบัสนุนนกัศึกษาพกิาร 567,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาสาํหรบันกัศึกษาพกิาร 385,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,240,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 590,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 300,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 250,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัศึกษาและการกฬีา 200,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 100,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

45.4363    29.1046      110.4123 212.7026   3.8000      401.4558   

45.4363      29.1046       110.4123   212.7026     3.8000       401.4558     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 988 863 863 1,148 1,290

 ( - )

คน 1,355 1,290 1,290 1,290 1,290

 ( - )

คน 4,320 4,271 4,271 4,698 4,840

 ( 3,315 )

รอ้ยละ 75 76 78 80 82

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 245.0749 291.0435 408.9585 434.5052 460.1916

 ( 163.7453 )

    มคุีณธรรมนาํความรู ้และตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ

 - เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพฒันาการเรยีนการสอนดา้น

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  401,455,800 

 - เพือ่ผลติบณัฑติระดบัคุณภาพระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คุีณภาพและ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 - เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 269.2739      443.9973   574.5776     667.1166     608.8463     

ลา้นบาท 251.7399      401.4558   545.8606     639.4692     580.1916     

ลา้นบาท 38.5224       45.4363     49.6798      53.3325      57.3132      

ลา้นบาท 23.9126       29.1046     46.3212      47.9091      49.5728      

ลา้นบาท 6.6650         110.4123   136.9021     204.9640     120.0000     

ลา้นบาท 178.8399      212.7026   302.5575     322.0636     342.1056     

ลา้นบาท 3.8000         3.8000      10.4000      11.2000      11.2000      

ลา้นบาท 17.5340        42.5415     28.7170      27.6474      28.6547      

ลา้นบาท 17.5340       42.5415     28.7170      27.6474      28.6547      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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401,455,800 บาท

1. งบบคุลากร 45,436,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 34,528,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 29,389,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,138,900              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 10,908,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 29,104,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,801,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 204,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,200,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 2,572,800              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 420,500                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 430,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 400,000                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 840,000                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,300,000              บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 19,434,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,303,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 312,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,883,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 107,800                บาท

3. งบลงทนุ 110,412,300           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 110,412,300           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,892,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 9,892,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,892,000              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(2) ชดุฝึกทดลองระบบออโตเมช ัน่ ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา    

1 ชดุ 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,520,300           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 100,520,300            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี               

พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั 42,818,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 187,720,354            บาท

เงนินอกงบประมาณ 18,772,054             บาท

เงนิงบประมาณ 168,948,300            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 60,428,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 42,818,200             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 32,902,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 32,800,000             บาท

(2) อาคารคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร            

 ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 26,541,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 147,450,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,745,000             บาท

เงนิงบประมาณ 132,705,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,541,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 54,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 52,164,000             บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารคหกรรม พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร  ตาํบลเขารูปชา้ง   

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 31,161,100             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 212,702,600           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 212,702,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 212,702,600            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 3,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 950,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 300,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนศูนยว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 750,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           4.5000      0.1000      4.6000      

-              -                -             4.5000       0.1000       4.6000       

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,500 2,700 2,800 2,900 3,000

 ( 248 )

โครงการ 40 40 60 70 80

 ( 10 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 50 )

ลา้นบาท 4.5000 4.6000 11.0000 13.0000 15.0000

 ( 0.8053 )

ลา้นบาท 4.5000         4.6000      11.0000      13.0000      15.0000      

ลา้นบาท 4.5000         4.6000      11.0000      13.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.5000         4.5000      10.0000      12.0000      14.0000      

ลา้นบาท -                0.1000      1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูบ้รกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    4,600,000 

 - เพือ่เผยแพร่ความรูท้างวชิาการใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ตามอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

 - เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองของบุคลากรทางการศึกษาในทอ้งถิน่
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4,600,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 4,500,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 100,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 100,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           2.2550      -             2.2550      

-              -                -             2.2550       -              2.2550       

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 648 648

 ( 648 )

รอ้ยละ 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 2.2550 2.2550

 ( 0.8221 )

                           จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

  - เพือ่ใหป้ระชาชนวยัเรยีนทุกคน มโีอกาสไดร้บัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย โดยสนบัสนุนตาํราเรยีน

    ชดุนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน และค่าใชจ่้ายกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 - เพือ่จดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัอนุบาลถงึระดบัประถมศึกษา

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                   40,458,800 

                   16,888,300 

                   23,570,500 

หน่วย:ลา้นบาท

7.4 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    2,255,000 

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล                    2,255,000 
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 38.2038        8.9880      -               -               -               

ลา้นบาท 14.6333        2.2550      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.6333       2.2550      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 23.5705        6.7330      -               -               -               

ลา้นบาท 23.5705       6.7330      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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2,255,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,255,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,255,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,255,000              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 334,600                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 211,700                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 220,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,188,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 300,300                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

พื้นฐาน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.7500       -           0.1000      -             0.8500      

-              0.7500         -             0.1000       -              0.8500       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 8 8 9 10

 ( 1 )

คน 16,000 16,000 16,500 16,500 16,500

 ( 228 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.8500 0.8500 2.9000 3.0500 2.8700

 ( 0.2375 )

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

สดัสรร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                       850,000 

 - เพือ่ส่งเสรมิ สบืสาน เผยแพร่และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาและประชาชนในทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

 - เพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นภาคใต ้

 - เพือ่พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศและสรา้งเครอืข่ายขอ้มลูและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปะและวฒันธรรม

 - เพือ่ศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นศิลปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                       850,000 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1.3680         1.6940      3.4713        3.6500        3.5001        

ลา้นบาท 0.8500         0.8500      2.9000        3.0500        2.8700        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7500         0.7500      1.4000       1.5500       1.3700       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.1000         0.1000      1.5000       1.5000       1.5000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5180         0.8440      0.5713        0.6000        0.6301        

ลา้นบาท 0.5180         0.8440      0.5713       0.6000       0.6301       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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850,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 750,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 100,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายงานวฒันธรรมสมัพนัธ์ 100,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           4.5849      -             4.5849      

-              -                -             4.5849       -              4.5849       

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 10 45 50 55

 ( 8 )

โครงการ 8 10 45 50 55

 ( - )

ผลงาน 8 10 45 50 55

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 2.7952 4.5849 20.0000 25.0000 30.0000

 ( 1.0071 )

ลา้นบาท 5.9112         7.8567      23.4354      28.6072      33.7876      

ลา้นบาท 2.7952         4.5849      20.0000      25.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.7952         4.5849      20.0000      25.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.1160         3.2718      3.4354        3.6072        3.7876        

ลา้นบาท 3.1160         3.2718      3.4354       3.6072       3.7876       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

 - เพือ่ส่งเสรมิการทาํวจิยัที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศตามเอกลกัษณข์องมหาวทิยาลยั

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

 - เพือ่สรา้งผลงานวจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการวจิยัแก่ชมุชนทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    4,584,900 

7.6.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    4,584,900 
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4,584,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,584,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,584,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 4,584,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเฉพาะทางทีม่อีตัลกัษณโ์ดดเด่นดา้นอาหาร การศึกษาปฐมวยั อตุสาหกรรม

การบรกิาร และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตก้ระบวนการพฒันาบนพื้นฐานของความเป็นเลศิ

มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาทางวชิาการและวชิาชพีข ัน้สูง มวีตัถปุระสงคใ์หก้ารศึกษาส่งเสรมิ

วชิาการและวชิาชพีข ัน้สูงสรา้งบณัฑติ วจิยั บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมและทอ้งถิน่ รเิริ่ม ปรบัปรุง 

ถ่ายทอดและพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นทีม่คีวามเชี่ยวชาญและทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ

895,739,300                

964,782,400                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,269.4708     1,458.7571     1,361.1552     1,248.8902     1,284.1017     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 895.7393        964.7824        978.2790        844.4248        854.4669        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 373.7315        493.9747        382.8762        404.4654        429.6348        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 373.7315       493.9747       382.8762       404.4654       429.6348       

1. สาขาอตัลกัษณ์ไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง 

และสรา้งมูลค่าเพิม่ใหบ้ณัฑติสาขาอตัลกัษณ์มี

ทกัษะและความชํานาญ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษา บุคลากร และ

ประชาชนท ัว่ไป ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพือ่

เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน ดา้นการ

ท่องเที่ยวและบรกิาร รอ้ยละ 80 80 80 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.5100        4.5100        6.6550        -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สาขาอตัลกัษณ์ไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง 

และสรา้งมูลค่าเพิม่ใหบ้ณัฑติสาขาอตัลกัษณ์มี

ทกัษะและความชํานาญ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษา อาจารย ์และ

บุคลากรทางการศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

ศิลปะและวฒันธรรมอาเซยีนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 80 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.2400        6.7400        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. สาขาอตัลกัษณ์ไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง 

และสรา้งมูลค่าเพิม่ใหบ้ณัฑติสาขาอตัลกัษณ์มี

ทกัษะและความชํานาญ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ตรงสาขา รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 36.9022       32.4034       41.8953       46.1205       50.6392       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.6330          8.9370          9.4639          9.9097          10.9007         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.6330          8.9370          9.4639          9.9097          10.9007         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. สาขาอตัลกัษณ์ไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง 

และสรา้งมูลค่าเพิม่ใหบ้ณัฑติสาขาอตัลกัษณ์มี

ทกัษะและความชํานาญ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ คน 1860 1284 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน รอ้ยละ 100 100 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.7898        4.2854        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. คุณภาพบณัฑติตรงตามความตอ้งการของ

สงัคมและตลาดแรงงาน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ตรงสาขา รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 786.5033     849.0069     806.8455     663.1328     655.1390     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 352.9505        473.1812        361.3706        381.9296        404.8454        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 352.9505       473.1812       361.3706       381.9296       404.8454       

6. คุณภาพบณัฑติตรงตามความตอ้งการของ

สงัคมและตลาดแรงงาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่ส่งเสรมิการแลกเปลีย่น

ศิลปวฒันธรรมสรา้งความตระหนกัในคุณค่า

วฒันธรรมไทยและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน

วฒันธรรมที่หลากหลาย
โครงการ 15 15 20 25 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:โครงการที่บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0500        5.0500        9.0932        10.0025       11.0028       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5100          0.5060          0.4847          0.4713          0.5184          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5100          0.5060          0.4847          0.4713          0.5184          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. การสรา้งประโยชน์จากความร่วมมือของการ

บรกิารวชิาการทัง้ภายในมหาวทิยาลยั ภาครฐั 

และภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการที่มกีาร

ประสานประโยชนจ์ากความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

โครงการ

14 66 78 90 102

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.5649       15.0649       24.8324       27.3156       30.0472       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5200          0.5158          0.4943          0.4806          0.5287          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5200          0.5158          0.4943          0.4806          0.5287          

8. การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการระดบัชาติ/

นานาชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/ 

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร เรื่อง 5 6 7 8 9

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/ 

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน เรื่อง 40 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ รอ้ยละ 19 21 23 25 27

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ

อา้งองิใน reference journal หรอืในฐานขอ้มลู

ระดบัชาติ หรอืระดบันานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 4 5 6 7 8

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด เรื่อง 17 18 19 20 21

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.1791       47.7218       88.9576       97.8534       107.6387     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.1180         10.8347         11.0627         11.6742         12.8416         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.1180         10.8347         11.0627         11.6742         12.8416         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 40.6875     58.3125     -              -              26.2500     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 129.3057    172.8369    48.6584     -              94.5790     

รวม 4 169.9932    231.1494    48.6584      -              120.8290    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  145,664,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  24,329,200  บาท

6. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 4,510,000                    

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,740,000                    

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 5,050,000                    

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 896,475,200                 

4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,285,400                    

47,721,800                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 104.5921     -               -               860.1903     -               964.7824     

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิม่รายไดจ้าก

การท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               4.5100        -               4.5100        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           4.5100              -           4.5100 

2. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               6.7400        -               6.7400        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           6.7400              -           6.7400 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

104.5921     -               -               791.8831     -               896.4752     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       18.1530              -                -        246.5806              -        264.7336 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       86.4391              -                -        497.8342              -        584.2733 

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          15.0649              -          15.0649 

ผลผลติที่ 4 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -                -                -          32.4034              -          32.4034 

4. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               4.2854        -               4.2854        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           4.2854              -           4.2854 

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               5.0500        -               5.0500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           5.0500              -           5.0500 

6. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               47.7218       -               47.7218       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          47.7218              -          47.7218 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.5100      -             4.5100      

-               -                -             4.5100        -               4.5100        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 500 500 -               -               

 ( 500 )

รอ้ยละ 80 80 80 -               -               

 ( 80 )

ลา้นบาท 4.5100 4.5100 6.6550 -               -               

 ( 2.2985 )

ลา้นบาท 9.5100         4.5100       6.6550        -               -               

ลา้นบาท 9.5100         4.5100       6.6550        -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 9.5100         4.5100      6.6550        -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและบรกิาร                     4,510,000 

                    4,510,000 

เพือ่ผลติและพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาและบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ

โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเท่ียว

                    20,675,000 

                    20,675,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา และประชาชนท ัว่ไปไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษา บคุลากร และประชาชนท ัว่ไป 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่

ตลาดแรงงาน ดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร(งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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4,510,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,510,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,510,000              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,510,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท

7.2.1  บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           6.7400      -             6.7400      

-              -                -             6.7400        -              6.7400        

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80 80 -              -              -              

 ( 80 )

ลา้นบาท 7.2400 6.7400 -              -              -              

 ( 5.4082 )

ลา้นบาท 15.2400        6.7400       -               -               -               

ลา้นบาท 15.2400        6.7400       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.2400        6.7400      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษา อาจารย ์และบคุลากรทางการ

ศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในศิลปะและวฒันธรรมอาเซยีน

เพิม่ขึ้น

                    21,980,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

                    6,740,000 

                    6,740,000 

เพือ่ดาํเนินการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ

                    21,980,000 

โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน

7.2 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน
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6,740,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,740,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,740,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 6,740,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.3.1  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

18.1530     -              -           246.5806   -             264.7336   

18.1530      -                -             246.5806     -              264.7336     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4124 4164 3830 4072 4314

 ( 3350 )

คน 1050 1210 1210 1210 1210

 ( 1050 )

คน 788 933 818 910 910

 ( 788 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 157.0902 177.8344 176.1181 188.1194 200.1203

 ( 145.9524 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                  896,475,200 

                 264,733,600 ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมคีุณภาพ

โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 320.1232       364.0673    311.8994     270.2363     287.1642     

ลา้นบาท 251.1763       264.7336    234.4306     188.1194     200.1203     

ลา้นบาท 21.4736        18.1530     13.0294      13.8112      14.6399      

ลา้นบาท 28.4025        -             -              -              -              

ลา้นบาท 94.0861        -             -              -              -              

ลา้นบาท 87.7891        246.5806    221.4012     174.3082     185.4804     

ลา้นบาท 19.4250        -             -              -              -              

ลา้นบาท 68.9469        99.3337     77.4688       82.1169       87.0439       

ลา้นบาท 68.9469        99.3337     77.4688      82.1169      87.0439      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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264,733,600 บาท

1. งบบคุลากร 18,153,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 16,660,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 16,660,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,492,100              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 246,580,600           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 246,580,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 111,805,900            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 28,450,500             บาท

3) ค่าครภุณัฑ์ 36,485,100             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 72 รายการ (รวม 740 หน่วย) 31,600,300             บาท

(2) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าชนดิและปรมิาณสารพษิในอาหาร เลอืด สารคดัหล ัง่ 

เครือ่งสาํอางและสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัการ High Performance Liquid 

Chromatography แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,884,800              บาท

(3) เครือ่งมอืวเิคราะหช์นดิสารตกคา้งในผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางและสิง่แวดลอ้ม

โดยหลกัการ FTIR แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,000,000              บาท

4) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 50,414,100             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,726,600              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) อาคารเอนกประสงคฝึ์กปฏบิตักิารอาหาร ตาํบลหว้ยยอด  อาํเภอหว้ยยอด 

จงัหวดัตรงั 1 รายการ 40,687,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 26,250,000             บาท

เงนิงบประมาณ 123,750,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 24,750,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 40,687,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 58,312,500             บาท

5) งบรายจ่ายอืน่ 19,425,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 525,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์

ประยุกต์ 7,600,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้ 7,300,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพและเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการ 4,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.2  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

86.4391     -              -           497.8342   -             584.2733   

86.4391      -                -             497.8342     -              584.2733     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3690 3800 4140 4140 4140

 ( 3690 )

คน 12067 14536 15420 15420 15420

 ( 11683 )

คน 2768 2909 2432 4140 4140

 ( 2768 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 404.2460  426.6810 399.5780 426.3550 455.0187

 ( 264.9357 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นสงัคมศาสตรอ์ย่างมคีุณภาพ 

โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  584,273,300 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 819.3306       958.1208    856.3167     774.8261     772.8202     

ลา้นบาท 535.3270       584.2733    572.4149     475.0134     455.0187     

ลา้นบาท 91.2098        86.4391     63.4688      67.2769      71.3135      

ลา้นบาท 50.2379        -             -              -              -              

ลา้นบาท 131.0810      -             -              -              -              

ลา้นบาท 255.2233      497.8342    508.9461     407.7365     383.7052     

ลา้นบาท 7.5750         -             -              -              -              

ลา้นบาท 284.0036       373.8475    283.9018     299.8127     317.8015     

ลา้นบาท 284.0036      373.8475    283.9018     299.8127     317.8015     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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584,273,300 บาท

1. งบบคุลากร 86,439,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 76,286,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 69,700,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,586,000              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 10,152,500             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 497,834,200           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 495,132,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 262,556,900            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 50,408,500             บาท

3) ค่าครภุณัฑ์ 3,564,100              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย) 564,100                บาท

(2) เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้าสาํรอง แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000              บาท

4) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 154,028,200            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 24,722,500             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) อาคารเรยีนปฏบิตักิารเอนกประสงค ์ตาํบลสบตุย๋  อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดั ลาํปาง 1 หลงั 49,565,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 198,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,650,000             บาท

เงนิงบประมาณ 163,350,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 32,670,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 49,565,700             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 81,114,300             บาท

(3) อาคารเรยีนเอนกประสงคป์ฏบิตักิารบรกิารการบนิตาํบลหวัหนิ 

    อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หลงั 24,329,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 147,450,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,804,000             บาท

เงนิงบประมาณ 121,646,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,329,200             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 48,658,400             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 48,658,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(4) อาคารเรยีนปฏบิตักิารดา้นสงัคมศาสตร ์1 กลุม่ 55,410,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 195,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,125,000             บาท

เงนิงบประมาณ 160,875,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 24,131,300             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 38,268,700             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 55,410,800             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 43,064,200             บาท

5) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 16,000,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันานโยบายและแผนของมหาวทิยาลยั 1,000,000              บาท

7) งบรายจ่ายอืน่ 7,575,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,575,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 6,000,000              บาท

2.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2,701,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพเิศษ 2,701,500              บาท
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7.3.3  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           15.0649     -             15.0649     

-              -                -             11.5649      -              11.5649      

-              -                -             3.0000        -              3.0000        

-              -                -             0.5000        -              0.5000        

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 66 78 90 102

 ( 14 )

คน 3,200 3,400 3,500 3,500 3,500

 ( 3,200 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 11.5649 15.0649 24.8324 27.3156 30.0472

 ( 9.7422 )

ลา้นบาท 12.0849        15.5807     25.3267       27.7962       30.5759       

ลา้นบาท 11.5649        15.0649     24.8324       27.3156       30.0472       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.5649        15.0649     24.8324      27.3156      30.0472      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5200         0.5158       0.4943        0.4806        0.5287        

ลา้นบาท 0.5200         0.5158      0.4943        0.4806        0.5287        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการทีม่กีารประสานประโยชน์

จากความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั

                  15,064,900 

เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการทีม่คีุณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์

2. การพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ

3. การป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบใน

ภาครฐั

ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ
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15,064,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,064,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,064,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 11,564,900             บาท

2) การพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ 3,000,000              บาท

3) การป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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7.3.4 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           32.4034     -             32.4034     

-              -                -             32.4034      -              32.4034      

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 90 90 90 90 90

 ( 90 )

คน 358 358 270 270 270

 ( 356 )

คน 68 84 90 90 90

 ( 68 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 36.9022 32.4034 41.8953 46.1205 50.6392

 (  6.2083  )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)    

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลงัจากจบการศึกษา

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                  32,403,400 

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาพยาบาลศาสตรอ์ย่างมคีุณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

ผลผลิตท่ี 4 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 45.5352        41.3404     51.3592       56.0302       61.5399       

ลา้นบาท 36.9022        32.4034     41.8953       46.1205       50.6392       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.9440         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 32.9582        32.4034     41.8953      46.1205      50.6392      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.6330         8.9370       9.4639        9.9097        10.9007       

ลา้นบาท 8.6330         8.9370      9.4639        9.9097        10.9007      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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32,403,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,403,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,403,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 3,944,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 28,459,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท

7.4.1  

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2  สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2559)

7.4.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.2854      -             4.2854      

-              -                -             4.2854        -              4.2854        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1860 1284 -              -              -              

 ( 1162 )

รอ้ยละ 100 100 -              -              -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 5.7898 4.2854 -              -              -              

 ( 2.7511 )

ลา้นบาท 36.5613        4.2854       -               -               -               

ลา้นบาท 36.5613        4.2854       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 36.5613        4.2854      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร(งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ

                    40,846,800 

                    40,846,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     4,285,400 

                      4,285,400 

เพือ่ประชากรวยัเรยีนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15 ปี ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน

โดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย

โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                 อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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4,285,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,285,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,285,400              บาท

1) ค่าหนงัสอืเรยีน 529,900                บาท

2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 367,900                บาท

3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 440,100                บาท

4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 2,352,700              บาท

5) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 594,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ

             การศึกษาขัน้พื้นฐาน
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บาท

7.5.1  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           5.0500      -             5.0500      

-              -                -             5.0500        -              5.0500        

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 15 20 25 30

 ( 25 )

คน 3200 3500 3800 3800 3800

 ( 3200 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 5.0500  5.0500 9.0932 10.0025 11.0028

 (  0.6541  )

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)    

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสรมิการ

แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมสรา้งความตระหนกัในคุณค่า

วฒันธรรมไทยและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ในวฒันธรรม

ทีห่ลากหลาย

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                    5,050,000 

                    5,050,000 

ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.5600         5.5560       9.5779        10.4738       11.5212       

ลา้นบาท 5.0500         5.0500       9.0932        10.0025       11.0028       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0500         5.0500      9.0932        10.0025      11.0028      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5100         0.5060       0.4847        0.4713        0.5184        

ลา้นบาท 0.5100         0.5060      0.4847        0.4713        0.5184        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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5,050,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,050,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,050,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 5,050,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

7.6.1  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           47.7218     -             47.7218     

-              -                -             47.7218      -              47.7218      

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 70 60 50 50

 ( 85 )

โครงการ 20 25 25 30 30

 ( 20 )

โครงการ 40 70 60 50 50

 ( 85 )

รอ้ยละ 50 70 70 80 80

 ( 67 )

ลา้นบาท 49.2971  58.5565  100.0203  109.5276  120.4803 

 (  17.0013  )

ลา้นบาท 49.2971        58.5565     100.0203     109.5276     120.4803     

ลา้นบาท 38.1791        47.7218     88.9576       97.8534       107.6387     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 38.1791        47.7218     88.9576      97.8534      107.6387     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.1180        10.8347     11.0627       11.6742       12.8416       

ลา้นบาท 11.1180        10.8347     11.0627      11.6742      12.8416      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ทัง้เงนิ

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)    

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ    

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เพือ่ดาํเนินการพฒันาการวจิยัโดยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรูท้ีต่อบสนอง

ความตอ้งการของสงัคม นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

7.6 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                   47,721,800 

                  47,721,800 ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้

60



47,721,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 47,721,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,721,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 38,971,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 8,750,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1.  วสิยัทศัน์

2.  พนัธกจิ

(to educate and train teachers, advance body of knowledge to localities,

conduct research, provide academic services and promote art and culture)

มหาวทิยาลยัคุณภาพชัน้นาํ เพือ่ปวงชน “A Leading Quality University for All”

ผลติบณัฑติทีเ่นน้องคค์วามรูสู่้ทอ้งถิน่ ฝึกหดัครู วจิยั บรกิารวชิาการ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา

775,314,300                

878,079,800                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 919.3868        1,111.9778     1,155.0394     1,092.1739     1,078.6614     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 775.3143        878.0798        1,091.2394     1,025.1839     1,008.3219     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 144.0725        233.8980        63.8000         66.9900         70.3395         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 144.0725       233.8980       63.8000         66.9900         70.3395         

1. เพือ่เตรยีมความพรอ้ม และกา้วเขา้สู่

ศูนยก์ลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนกิจกรรมทาง

วชิาการที่ทาํความร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิ

อาเซยีน

กิจกรรม/

โครงการ

8 9 10 11 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:อาจารยบ์ุคลากรและ

นกัศึกษาที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 80 85 90 95 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.7000        4.6500        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.6815         13.3156         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.6815         13.3156         -                 -                 -                 

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 91 92 93 94

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 86 87 88 89 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 86 87 88 89

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 95.5990       84.1342       138.3118     52.3544       54.9721       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 28.0000         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 28.0000         -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 81 82 83 84

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 86 87 88 89 90

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 87 89 91 93

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 289.5270     336.1503     331.5626     323.6400     339.8222     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 28.3263         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 28.3263         -                 -                 -                 

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 81 82 83 84

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 86 87 88 89 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 87 89 91 93

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 309.4545     357.9414     318.4967     331.1778     279.6153     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 22.7237         50.7500         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 22.7237         50.7500         -                 -                 -                 

5. บรกิารวชิาการที่มีคุณภาพและตรงกบัความ

ตอ้งการแก่ชมุชนเมืองและทอ้งถิ่น ตลอดจนการ

สรา้งชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งและแกป้ญัหาของ

ชมุชนอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 90 91 92 93

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ

วชิาชพีฯ

รอ้ยละ 80 90 91 92 93

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.9977       25.7577       51.9900       54.5895       57.3190       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.5643          3.7425          3.9297          4.1262          4.3325          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.5643          3.7425          3.9297          4.1262          4.3325          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่ภาครฐัให ้

การสนบัสนุน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บั

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,640 1,640 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.6202        9.0352        -               -               -               
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 50.7989         53.3388         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 50.7989         53.3388         -                 -                 -                 

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษ ์พฒันา และเผยแพร่ภมูิปญัญา

ศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 93 93 93 93 93

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ  นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 10 10 11 12 13

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2400        2.2400        7.7280        8.1144        8.5201        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.3577         10.8756         11.4194         11.9904         12.5899         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.3577         10.8756         11.4194         11.9904         12.5899         

8. ผลติงานวจิยั พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม 

สิง่ประดิษฐ ์และเทคโนโลย ีมีศกัยภาพในการ

สรา้งผลงานทางวชิาการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

 และนานาชาติ

ผลงาน 6 7 8 9 10

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 3 1 1 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ

อา้งองิใน reference journal หรอืในฐานขอ้มลู

ระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 2.60 2.40 2.60 2.80 3.00

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 4 50 60 70 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

ผลงาน 4 50 60 70 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.1759       58.1710       243.1503     255.3078     268.0732     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 43.9464         46.1437         48.4509         50.8734         53.4171         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 43.9464         46.1437         48.4509         50.8734         53.4171         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

1 17.1496     88.4504     -              -              28.0000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2 39.0905     23.3347     -              -              28.3263     

3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 80.2796     64.8775     64.8775     -              50.1555     

รวม 5 136.5197    176.6626    64.8775      -              106.4818    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  125,377,400  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  33,000,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,240,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 58,171,000                   

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,650,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 803,983,600                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,035,200                    
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 121.7518     85.7473       232.5646     426.6161     11.4000       878.0798     

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               4.6500        -               4.6500        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           4.6500              -           4.6500

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

121.7518     85.7473       232.5646     352.5199     11.4000       803.9836     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -          13.4520        36.6472        32.0350         2.0000        84.1342

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       37.8003        43.0594        69.1364      181.6542         4.5000      336.1503

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       83.9515        29.2359      126.7810      115.5730         2.4000      357.9414

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          23.2577         2.5000        25.7577

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               9.0352        -               9.0352        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           9.0352              -           9.0352

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               2.2400        -               2.2400        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           2.2400              -           2.2400

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               58.1710       -               58.1710       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          58.1710              -          58.1710

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

68



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

            - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            4.6500      -             4.6500      

-              -                -              4.6500        -              4.6500        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กิจกรรม/

โครงการ 8 9 -              -              -              

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 85 -              -              -              

 ( - )

ลา้นบาท 31.9465        17.9656      -               -               -               

ลา้นบาท 12.0000        4.6500       -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 12.0000        4.6500       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 19.9465        13.3156      -               -               -               

ลา้นบาท 19.9465        13.3156      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมทางวชิาการทีท่าํความร่วมมอื

กบัประเทศสมาชกิอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : อาจารยบ์คุลากรและนกัศึกษาทีม่คีวามรู ้

ความเขา้ใจต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เพือ่เตรยีมความพรอ้ม และกา้วเขา้สู่ศูนยก์ลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                    50,462,100 

                    17,200,000 

                    33,262,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.1 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     4,650,000 

                    4,650,000 โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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4,650,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,650,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,650,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 4,650,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.2.1  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             13.4520      36.6472    32.0350     2.0000      84.1342     

-              13.4520        36.6472      32.0350      2.0000        84.1342      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 227 246 403 502 820

 ( 115 )

คน 820 820 840 840 840

 ( 643 )

คน 1,649 2,242 2,816 3,253 3,591

 ( 1,222 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 42.7559 47.4870 49.8614 52.3545 54.9272

 ( 10.1347 )

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสุขภาพ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นทฤษฎี

และปฏบิตั ิสามารถนาํความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม 

จรยิธรรม มจีติสาํนึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่ดาํเนินชวีติและประกอบวชิาชพี

ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                  803,983,600 

                  84,134,200 ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 95.5990        112.1342    138.3118     52.3544       54.9721       

ลา้นบาท 95.5990        112.1342    138.3118     52.3544       54.9721       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 9.8940         13.4520      14.1246      14.8308      15.5723      

ลา้นบาท 52.8431        36.6472      88.4504      -              -              

ลา้นบาท 30.8619        32.0350      33.6368      35.3186      37.0845      

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       2.1000        2.2050        2.3153        

ลา้นบาท -                28.0000      -               -               -               

ลา้นบาท -                28.0000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ
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84,134,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,452,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,452,000             บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 13,452,000             บาท

2. งบลงทนุ 36,647,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,647,200             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 19,497,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 19,497,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 20 รายการ (รวม 100 หน่วย) 12,247,600             บาท

(2) หุ่นจาํลองระบบฝึกปฏบิตักิารแบบไดย้นิไดเ้หน็และสมัผสัได ้

     แขวงวชริะ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ตวั 3,100,000              บาท

(3) หุ่นจาํลองกลา้มเนื้อเพศชาย

     แขวงวชริะ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ตวั 2,150,000              บาท

(4) หุ่นฝึกทาํคลอดแบบเต็มตวั

     แขวงวชริะ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ตวั 2,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 17,149,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,149,600             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารฟ้ืนฟูสุขภาพ

     ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 17,149,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 160,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 132,000,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 26,400,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 17,149,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 88,450,400             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 32,035,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,035,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 32,035,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีพยาบาล 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.2.2  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

37.8003     43.0594      69.1364    181.6542   4.5000      336.1503   

37.8003      43.0594        69.1364      181.6542     4.5000        336.1503     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 913 898 1,404 1,435 1,635

 ( 418 )

คน 1,635 1,635 1,635 1,635 1,635

 ( 1,875 )

คน 5,401 6,123 6,860 6,629 6,829

 ( 4,565 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 226.9521 267.0139 319.9684 335.9668 352.7610

 ( 110.5666 )

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                 336,150,300 

ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

อย่างมคีุณภาพ คุณธรรมและมปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัการขยายตวัของความตอ้งการ

กาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยงักลุม่

เป้าหมายต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 289.5270       364.4766    331.5626     323.6400     339.8222     

ลา้นบาท 289.5270       336.1503    331.5626     323.6400     339.8222     

ลา้นบาท 37.3086        37.8003      39.6903      41.6748      43.7586      

ลา้นบาท 29.1124        43.0594      35.4752      37.2497      39.1121      

ลา้นบาท 69.6837        69.1364      23.3347      -              -              

ลา้นบาท 148.9223      181.6542    222.9824     234.1315     245.8381     

ลา้นบาท 4.5000         4.5000       10.0800      10.5840      11.1134      

ลา้นบาท -                28.3263      -               -               -               

ลา้นบาท -                28.3263      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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336,150,300 บาท

1. งบบคุลากร 37,800,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 37,044,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 37,044,000             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 756,300                บาท

2. งบดาํเนินงาน 43,059,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,359,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,054,800              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 11,781,000             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 500,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 500,000                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 2,000,000              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 665,000                บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 18,369,000             บาท

(10) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 389,600                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,700,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,110,000              บาท

(2) ค่าประปา 800,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,790,000              บาท

3. งบลงทนุ 69,136,400             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,136,400             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 13,826,400             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,149,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) 1,149,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 12,677,400             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 43 รายการ (รวม 74 หน่วย) 12,677,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

76



3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,310,000             บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 55,310,000             บาท

(1) อาคารเรยีนปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละมลัตมิเีดยี 1 หลงั 39,090,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 94,150,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,476,300             บาท

เงนิงบประมาณ 77,673,700             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 14,850,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,959,400              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,773,800             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 39,090,500             บาท

(2) ปรบัปรงุระบบประปา 16,500,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 181,654,200           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 181,654,200           บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 176,969,500            บาท

2) เงนิชดเชยพนกังานมหาวทิยาลยั 4,684,700              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 4,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท
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7.2.3  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

83.9515     29.2359      126.7810  115.5730   2.4000      357.9414   

83.9515      29.2359        126.7810    115.5730     2.4000        357.9414     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,536 2,733 4,954 5,035 5,815

 ( 876 )

คน 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815

 ( 8,420 )

คน 18,230 21,509 24,591 25,452 26,232

 ( 21,267 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 231.2135 231.1604 258.9622 284.8584 313.3442

 ( 119.6612 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 357,941,400 

ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาอย่างมคีุณภาพ คุณธรรมและประสทิธภิาพ

เพือ่รองรบัการขยายตวัของความตอ้งการกาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 332.1782       408.0969    318.4967     331.1778     279.6153     

ลา้นบาท 309.4545       357.9414    318.4967     331.1778     279.6153     

ลา้นบาท 93.6070        83.9515      88.1490      92.5564      97.1843      

ลา้นบาท 22.6968        29.2359      39.0785      41.0326      43.0841      

ลา้นบาท 76.9495        126.7810    64.8775      64.8775      -              

ลา้นบาท 113.8012      115.5730    121.3517     127.4193     133.7903     

ลา้นบาท 2.4000         2.4000       5.0400        5.2920        5.5566        

ลา้นบาท 22.7237        50.1555      -               -               -               

ลา้นบาท 22.7237        50.1555      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน
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357,941,400 บาท

1. งบบคุลากร 83,951,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 72,956,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 62,325,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,631,200             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,996,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,998,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 29,235,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,599,900             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,532,300              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 250,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 100,000                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 200,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 300,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 670,500                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 400,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 237,500                บาท

(10) วสัดกุารศึกษา 12,259,600             บาท

(11) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 150,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,636,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 9,918,000              บาท

(2) ค่าประปา 718,000                บาท

3. งบลงทนุ 126,781,000           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 126,781,000           บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 126,781,000           บาท

3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 126,781,000            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 16,743,900             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 หลงั 47,840,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,750,000             บาท

เงนิงบประมาณ 74,250,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 11,137,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,271,900             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 47,840,600             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(3) อาคารเรยีนรวมเอนกประสงคแ์ละศูนยอ์าหาร

     ตาํบลคลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 หลงั 32,439,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,599,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,405,500             บาท

เงนิงบประมาณ 162,194,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 32,439,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 64,877,500             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 64,877,500             บาท

(4) ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

     ตาํบลคลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 รายการ 17,470,000             บาท

(5) ค่าปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารการบนิ

     ตาํบลคลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 หอ้ง 12,287,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 115,573,000           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 115,573,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 115,573,000            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 800,000                บาท
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7.2.4  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            23.2577     2.5000      25.7577     

-               -                -              22.7577      -               22.7577      

-               -                -              -               2.5000        2.5000        

-               -                -              0.5000        -               0.5000        

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000

 ( 760 )

โครงการ 120 335 340 345 350

 ( 114 )

คน/ปี 60 60 60 60 60

 ( - )

คน/ปี 100 100 100 100 100

 ( 64 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 93 95 97 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 80 85 90 96 98

 ( - )

ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    25,757,700 

 - พฒันาอาชพี และคุณภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่ 

 - พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน เพือ่การแกป้ญัหา และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 - เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาใหม้คีุณภาพมาตรฐาน 

 - เพือ่พฒันาวชิาชพี การประกอบอาชพียกระดบัและควบคุมผูป้ระกอบวชิาชพี

   ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ

2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ

บคุลากรทางการศึกษา

3. การป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบใน

ภาครฐั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิารทีเ่ขา้รบัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไม่มวีุฒทิีเ่ขา้รบัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันาและ

หน่วยงานครูผูใ้ชแ้ละบคุลากรทางการศึกษา

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

เชงิเวลา : ครู และบคุลากรทางการศึกษาสาํเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 25.2577 25.7577 47.0076 49.3580 51.8259

 ( 18.0541 )

ลา้นบาท 28.5620        29.5002      55.9197       58.7157       61.6515       

ลา้นบาท 24.9977        25.7577      51.9900       54.5895       57.3190       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 22.7577        23.2577      44.2620      46.4751      48.7989      

ลา้นบาท 2.2400         2.5000       7.7280        8.1144        8.5201        

ลา้นบาท 3.5643         3.7425       3.9297        4.1262        4.3325        

ลา้นบาท 3.5643         3.7425       3.9297        4.1262        4.3325        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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25,757,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,257,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,257,700             บาท

1) เงนิค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 22,757,700             บาท

2) การป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 500,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

7.3.1  

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

            - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            9.0352      -             9.0352      

-              -                -              9.0352        -              9.0352        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,640 1,640 -              -              -              

 ( 1,531 )

รอ้ยละ 100 100 -              -              -              

 ( - )

ลา้นบาท 103.1328       62.3740      -               -               -               

ลา้นบาท 51.2804        9.0352       -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 51.2804        9.0352       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 51.8524        53.3388      -               -               -               

ลา้นบาท 51.8524        53.3388      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    9,035,200 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการเรยีนและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                  198,708,300 

                    60,632,400 

                  138,075,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                  อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     9,035,200 
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9,035,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,035,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,035,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,035,200              บาท

1.1) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 1,260,700              บาท

1.2) ค่าจดัการเรยีนการสอน 4,780,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 58,118,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 53,338,800             บาท

เงนิงบประมาณ 4,780,000              บาท

1.3) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,569,000              บาท

1.4) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 682,800                บาท

1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 742,700                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

             จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
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บาท

7.4.1  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            2.2400      -             2.2400      

-              -                -              2.2400        -              2.2400        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 20 21 22 23

 ( 14 )

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

 ( 8,812 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 2.2400 2.2400 7.7280 8.1144 8.5201

 ( 1.7110 )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรม ทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม

 - เพือ่ศึกษา คน้ควา้ วจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะทรพัยส์นิทางปญัญา

   และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และแนวทางประยุกตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมเพือ่เป็นตน้ทนุ

   การพฒันาทอ้งถิน่ และประเทศ

 - เพือ่พฒันาระบบ เครอืข่ายขอ้มูล สารสนเทศ แหลง่การเรยีนรูท้างดา้นศิลปะ

   และวฒันธรรมของทอ้งถิน่                                                                                              

 - เพือ่พฒันานกัศึกษาประชาชนรายรอบมหาวทิยาลยั

   ใหเ้ขา้ใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวฒันธรรม พรอ้มมสีาํนึกไทยภูมใิจ

   ในวฒันธรรมทอ้งถิน่ สามารถวเิคราะหเ์ลอืกสรรวฒันธรรมเพือ่การดาํรงชวีติทีเ่หมาะสม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการบาํรุงศิลปวฒันธรรม

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     2,240,000 

                    2,240,000 ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 12.5977        13.1156      19.1474       20.1048       21.1100       

ลา้นบาท 2.2400         2.2400       7.7280        8.1144        8.5201        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.2400         2.2400       7.7280        8.1144        8.5201        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 10.3577        10.8756      11.4194       11.9904       12.5899       

ลา้นบาท 10.3577        10.8756      11.4194      11.9904      12.5899      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน
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2,240,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,240,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,240,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 2,240,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท

7.5.1  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            58.1710     -             58.1710     

-              -                -              58.1710      -              58.1710      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 28 50 60 70 80

 ( - )

โครงการ 28 50 60 70 80

 ( 6 )

ผลงาน 28 50 60 70 80

 ( - )

รอ้ยะ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 104.3147 104.3147 291.6012 306.1813 321.4904

 ( 31.4578 )

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ทัง้เงนิ

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัใหม่

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                  58,171,000 

เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัทีเ่ป็นประโยชนต่์อการพฒันาวชิาการ การเรยีนการสอน 

การปฏบิตัภิารกิจและการพฒันาทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัจดุเนน้

การวจิยัของมหาวทิยาลยั รวมทัง้การเพิม่ความสามารถในการวจิยัของบคุลากร

ในมหาวทิยาลยั ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายการวจิยั เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ระดบัประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.5 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                   58,171,000 

ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 82.1223        104.3147    291.6012     306.1812     321.4903     

ลา้นบาท 38.1759        58.1710      243.1503     255.3078     268.0732     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 38.1759        58.1710      243.1503     255.3078     268.0732     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 43.9464        46.1437      48.4509       50.8734       53.4171       

ลา้นบาท 43.9464        46.1437      48.4509      50.8734      53.4171      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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58,171,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 58,171,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 58,171,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 58,171,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

637,985,200                

737,779,800                

   ความผูกพนัต่อทอ้งถิน่  รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชนโดยมจีาํนวนและ

   คุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

2) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู  ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ

   และมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีช ัน้สูง 

3) วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัตน้แบบแห่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่  โดยเป็นมหาวยิาลยั

1) ผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ภมูปิญัญาไทยและ

แห่งการเรยีนรู ้สรา้งองคค์วามรู ้ผลติบณัฑติทีม่คุีณธรรมนาํความรู ้เพือ่พฒันาสงัคมภายใตร้ะบบ

ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

   จติสาํนึกประชาธปิไตย  คุณธรรมจรยิธรรมและความสามารถในการบรหิารงานพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่เพือ่

่

    สมยัใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่  รวมถงึการแสวงหา

   แนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการ  การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

4) บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมทีห่ลากหลาย ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหวา่ง

   มหาวทิยาลยัชมุชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

5) ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจในคุณค่า

   ภมูปิญัญาสากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม  จรยิธรรม  สาํนึกในความเป็นไทย มคีวามรกัและ

   ทอ้งถิน่เพือ่ประโยชนส่์วนรวม 

7) ศึกษา ส่งเสรมิ สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํรใินการปฏบิตัภิารกจิของ

   มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

   ความสาํนึกและความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เพือ่การอนุรกัษ ์เผยแพร่และสบืสานศิลปะ 

    และวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 

6) เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  ผูน้าํชมุชน ศาสนาและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ ใหม้ี



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,211.6470     1,327.5236     2,148.7804     2,262.5926     2,707.5863     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 637.9852        737.7798        1,567.5264     1,660.2561     2,094.6069     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 573.6618        589.7438        581.2540        602.3365        612.9794        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 573.6618       589.7438       581.2540       602.3365       612.9794       

1. นกัศึกษา  คณาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษา ไดร้บัการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์และ

พฒันาดา้นภาษาต่างประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูร้บัการอบรม คน 10000 14000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษา/

บุคลากรที่ผ่านเกณฑท์ดสอบความรูด้า้น

ภาษาต่างประเทศ

รอ้ยละ 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.2500       11.2500       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวมีทกัษะทางดา้น

ภาษาและมีความรูค้วามเขา้ใจศิลปวฒันธรรม

ไทยรองรบัการพฒันาการท่องเที่ยวเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 400 500 700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูเ้ขา้รบัการอบรม

หลกัสูตรภาษาต่างประเทศจบหลกัสูตรและ

ไดร้บัประกาศนียบตัร

รอ้ยละ 85 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.6200        1.6200        5.0000        -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

สนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 116.4238     143.4776     223.6099     264.0965     316.7158     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 117.7212        118.4942        120.2603        127.2793        130.0049        

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 117.7212       118.4942       120.2603       127.2793       130.0049       

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 495.6915     569.4323     1,282.5165   1,322.5596   1,686.3911   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 375.6000        389.7495        376.8449        380.3799        385.0102        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 375.6000       389.7495       376.8449       380.3799       385.0102       

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูร้บับรกิารนาํ

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85 90 90 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ

วชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.9999        4.9999        26.5000       32.5000       38.5000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 26.0719         26.4584         27.3413         30.8508         31.1599         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 26.0719         26.4584         27.3413         30.8508         31.1599         

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา และชมุชนใน

การพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์ทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่องคค์วามรูภ้มูปิญัญาไทย

ผลงาน 10 15 17 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษาที่

เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.9000        2.9000        9.9000        11.1000       13.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 20.1009         20.4874         21.3703         24.8798         25.8122         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 20.1009         20.4874         21.3703         24.8798         25.8122         
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํหรอืนกัวจิยัประจาํ

รอ้ยละ 75 80 80 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวิัย/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 22 32 50 70 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละผลานวจิยัที่ไดร้บัการ

จดลขิสทิธิ์และ/หรอืไดร้บัรองคุณภาพจาก

หน่วยงานที่เชื่อที่ได ้ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.1000        4.1000        20.0000       30.0000       40.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 34.1678         34.5543         35.4372         38.9467         40.9922         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 34.1678         34.5543         35.4372         38.9467         40.9922         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 204.4874    249.6482    102.7824    -              37.1870     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 89.5090     -              -              -              13.5000     

รวม 4 293.9964    249.6482    102.7824    -              50.6870      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  241,700,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  52,295,600  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,900,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 4,100,000                    

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 1,620,000                    

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 11,250,000                   

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 717,909,800                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 77.9685       68.8282       327.4690     256.5141     7.0000        737.7798     

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิม่รายไดจ้าก

การท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               1.6200        -               1.6200        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           1.6200              -           1.6200 

2. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               11.2500       -               11.2500       

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -          11.2500              -          11.2500 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

77.9685       68.8282       327.4690     236.6441     7.0000        717.9098     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           2.8200         0.8610         1.4640         1.5000         6.6450 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       49.1055        51.6863      235.4603      230.6802         2.5000      569.4323 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       28.8630        14.3219        91.1477              -           2.5000      136.8326 

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.4999         0.5000         4.9999 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               2.9000        -               2.9000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป

วฒันธรม

             -                -                -           2.9000              -           2.9000 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               4.1000        -               4.1000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           4.1000              -           4.1000 

          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 2557 ถงึ  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.6200      -             1.6200      

-              -                -             1.6200       -              1.6200       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 400 500 700

 ( - )

รอ้ยละ 85 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 1.6200 1.6200 5.0000

 ( - )

ลา้นบาท 3.4200         1.6200      5.0000        -               -               

ลา้นบาท 3.4200         1.6200      5.0000        -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.4200         1.6200      5.0000       -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                    1,620,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    1,620,000

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   10,040,000

                   10,040,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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1,620,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,620,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,620,000              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,620,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           11.2500    -             11.2500    

-              -                -             11.2500      -              11.2500      

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 10000 14000

 ( - )

รอ้ยละ 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 11.2500 11.2500

 ( - )

                   35,000,000 

7.2 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                   11,250,000 

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                   11,250,000 

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท ัว่ไป และเพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

                   35,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่รองรบัการเขา้สู่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 26.7500        11.2500     -               -               -               

ลา้นบาท 26.7500        11.2500     -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 26.7500        11.2500     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน
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11,250,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,250,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,250,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 11,250,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             2.8200       0.8610     1.4640      1.5000      6.6450      

-              2.8200         0.8610      -              1.5000        5.1810        

-              -                -             1.4640        -              1.4640        

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 65 45 70 90 110

 ( - )

คน 110 100 110 130 150

 ( - )

คน 320 355 420 480 590

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 5.7840 5.7840 13.6372 14.8192 14.8192

 ( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจลการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

2. ผลติพยาบาลเพิม่

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                  717,909,800 

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                     6,645,000 

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ภูมปิญัญาไทย และภูมปิญัญา

สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   พรอ้ม

ท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

104



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 53.4819        54.7294     67.6436       75.1143       81.8291       

ลา้นบาท 5.7840         6.6450       18.6760       22.6372       27.8192       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.8200         2.8200      10.3120      12.1732      15.0552      

ลา้นบาท -                0.8610      5.1000        7.0000        9.0000        

ลา้นบาท 1.4640         1.4640      1.4640        1.4640        1.4640        

ลา้นบาท 1.5000         1.5000      1.8000        2.0000        2.3000        

ลา้นบาท 47.6979        48.0844     48.9676       52.4771       54.0099       

ลา้นบาท 47.6979        48.0844     48.9676      52.4771      54.0099      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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6,645,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,820,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,820,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 600,000                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 300,000                บาท

(3) วสัดกุารศึกษา 1,620,000              บาท

(4) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 300,000                บาท

2. งบลงทนุ 861,000                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 861,000                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 861,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 861,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 861,000                บาท

รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 1,464,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,464,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการผลติพยาบาลเพิม่ 1,464,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) โครงการพฒันานกัศึกษาเขา้สู่วชิาชพีพยาบาล 1,000,000              บาท

2)  โครงการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

49.1055     51.6863      235.4603  230.6802   2.5000      569.4323   

49.1055      51.6863        235.4603    230.6802     2.5000        569.4323     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4656 3523 4200 4500 4700

 ( - )

คน 6180 6450 7095 7450 8000

 ( - )

คน 18957 20751 24323 27573 31073

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 312.7093 333.9720 585.1308 613.7772 646.3911

 ( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา12 เดอืน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ภูมปิญัญาไทย และภูมปิญัญา

สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   พรอ้ม

ท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.3.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  569,432,300 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 871.2915       959.1818    1,659.3614   1,702.9395   2,071.4013   

ลา้นบาท 495.6915       569.4323    1,282.5165   1,322.5596   1,686.3911   

ลา้นบาท 47.7236        49.1055     49.7955      51.3615      53.8770      

ลา้นบาท 53.4116        51.6863     196.6953     201.9757     210.9328     

ลา้นบาท 182.9822      235.4603    697.3857     708.7824     1,040.0000   

ลา้นบาท 209.0741      230.6802    322.7400     342.7400     362.0813     

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      15.9000      17.7000      19.5000      

ลา้นบาท 375.6000       389.7495    376.8449     380.3799     385.0102     

ลา้นบาท 375.6000      389.7495    376.8449     380.3799     385.0102     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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569,432,300 บาท

1. งบบคุลากร 49,105,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 43,766,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 38,247,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,518,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,339,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 51,686,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,123,200             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 511,400                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 972,000                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่ง 7,408,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 1,009,500              บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,700,000              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,806,000              บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 600,000                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,552,700              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 450,000                บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 12,307,200             บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 400,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,563,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 18,563,100             บาท

3. งบลงทนุ 235,460,300           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 235,460,300           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,482,900              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,482,900              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,482,900              บาท

รวม 34 รายการ (รวม 99 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 233,977,400           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 233,977,400            บาท

(1) หอสมดุและศูนยส์ารสนเทศเฉลมิพระเกยีรต ิ1 หลงั 86,003,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 249,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,450,000             บาท

เงนิงบประมาณ 236,550,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 72,210,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 86,003,400             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 42,711,600             บาท

(2) อาคารเอนกประสงค ์ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี         

1 หลงั 66,188,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 219,500,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,975,000             บาท

เงนิงบประมาณ 208,525,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 41,800,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 66,188,400             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 100,536,600            บาท

(3) อาคารคณะครศุาสตร ์ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี       

1 หลงั 52,295,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 275,240,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,762,000             บาท

เงนิงบประมาณ 261,478,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,295,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 106,400,000            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 102,782,400            บาท

(4) ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี       

1 หลงั 29,490,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 230,680,200           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 230,680,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 230,680,200            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 500,000                บาท

3) โครงการสหกจิศึกษา 500,000                บาท

4) โครงการพฒันาหลกัสูตร 500,000                บาท

5) โครงการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 500,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

28.8630     14.3219      91.1477   -             2.5000      136.8326   

28.8630      14.3219        91.1477     -              2.5000        136.8326     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1187 850 900 1000 1000

 ( - )

คน 1500 1500 1550 1600 1650

 ( - )

4088 4401 5101 5801 6451

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 46.0372 45.6849 74.9339 81.4593 88.8966

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อใน

ระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีศึ่กษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 136,832,600 

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ภูมปิญัญาไทย และภูมปิญัญา

สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   พรอ้ม

ท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

111



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 180.6631       207.2424    276.2266     316.2615     364.8916     

ลา้นบาท 110.6398       136.8326    204.9339     241.4593     288.8966     

ลา้นบาท -                28.8630     29.7589      31.7665      33.9169      

ลา้นบาท -                14.3219     40.1750      43.8928      48.3797      

ลา้นบาท 110.1398      91.1477     130.0000     160.0000     200.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         2.5000      5.0000        5.8000        6.6000        

ลา้นบาท 70.0233        70.4098     71.2927       74.8022       75.9950       

ลา้นบาท 70.0233        70.4098     71.2927      74.8022      75.9950      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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136,832,600 บาท

1. งบบคุลากร 28,863,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,812,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 21,812,100             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 7,050,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 14,321,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,321,900             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่ง 912,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 600,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 216,200                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,140,000              บาท

(6) วสัดงุานบา้นงานครวั 150,000                บาท

(7) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 300,000                บาท

(8) วสัดกุารศึกษา 10,103,700             บาท

(9) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 400,000                บาท

3. งบลงทนุ 91,147,700             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,147,700             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,638,700              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,638,700              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,638,700              บาท

  รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 89,509,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 89,509,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มอาคาร             

เอนกประสงค ์ 1 รายการ 89,509,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 269,240,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 255,740,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 51,300,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 46,710,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 68,221,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 89,509,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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4. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 500,000                บาท

2) โครงการกา้วทนัโลก IT แก่นกัศึกษาและบคุลากร 500,000                บาท

3) โครงการพฒันาสือ่การเรยีนการสอน 500,000                บาท

4)  โครงการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF 500,000                บาท

5) โครงการพฒันาครูวทิยาศาสตร์ 500,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.4999      0.5000      4.9999      

-              -                -             4.4999        0.5000        4.9999        

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 15 20 30 40

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 5.9999 4.9999 26.5000 32.5000 38.5000

 ( - )

ลา้นบาท 32.0718        31.4583     53.8413       63.3508       69.6599       

ลา้นบาท 5.9999         4.9999       26.5000       32.5000       38.5000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.4999         4.4999      23.0000      28.5000      34.0000      

ลา้นบาท 1.5000         0.5000      3.5000        4.0000        4.5000        

ลา้นบาท 26.0719        26.4584     27.3413       30.8508       31.1599       

ลา้นบาท 26.0719        26.4584     27.3413      30.8508      31.1599      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

7.3.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                     4,999,900 

 เพือ่บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมทีห่ลากหลาย  ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยั 

ชมุชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และองคก์รอื่นท ัง้ในและต่างประเทศ  เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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4,999,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,499,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,499,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการ 4,499,900              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 500,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           2.9000      -             2.9000      

-              -                -             2.9000        -              2.9000        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 15 17 20 20

 ( - )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 2.9000 2.9000 9.9000 11.1000 13.0000

 ( - )

ลา้นบาท 23.0009        23.3874     31.2703       35.9798       38.8122       

ลา้นบาท 2.9000         2.9000       9.9000        11.1000       13.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.9000         2.9000      9.9000        11.1000      13.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 20.1009        20.4874     21.3703       24.8798       25.8122       

ลา้นบาท 20.1009        20.4874     21.3703      24.8798      25.8122      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุตามวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     2,900,000 

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรม                     2,900,000 

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในคุณค่า  ความสาํนึกและ

ความภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่  เพือ่การอนุรกัษ ์ เผยแพร่และสบืสานศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่
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2,900,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,900,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,900,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัจดัทาํโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 2,900,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.1000      -             4.1000      

-              -                -             4.1000        -              4.1000        

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 32 50 70 80

 ( - )

โครงการ 22 32 50 70 80

 ( - )

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 4.1000 4.1000 15.0000 21.0000 24.0000

 ( - )

ลา้นบาท 38.2678        38.6543     55.4372       68.9467       80.9922       

ลา้นบาท 4.1000         4.1000       20.0000       30.0000       40.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.1000         4.1000      20.0000      30.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 34.1678        34.5543     35.4372       38.9467       40.9922       

ลา้นบาท 34.1678        34.5543     35.4372      38.9467      40.9922      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                     4,100,000 

 วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้หมาะสม

กบัการดาํรงชวีติและประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่  รวมถงึการแสวงหา  แนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดการจดัการ  

การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.5 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                     4,100,000 
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4,100,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,100,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,100,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,100,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1. ผลติบณัฑติ ส่งเสรมิ สนบัสนุนการผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐานตามเกณฑว์ชิาชพี 

และเป็นไปตามอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั  

2. วจิยัและพฒันา เสรมิสรา้งศกัยภาพความพรอ้มขององคค์วามรูใ้นศาสตรท์กุสาขาทีส่ามารถ

พฒันาคุณภาพงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมสู่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างมมีลูค่า  

3. ใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีบรกิารวชิาการทีเ่ปิดกวา้งเขา้ถงึอย่างหลากหลาย 

มคุีณภาพและไดม้าตรฐานทีเ่สรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหาแก่ชมุชนทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื   

4. อนุรกัษ ์ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปวฒันธรรมประวตัศิาสตร ์

และสิง่แวดลอ้มสู่ความเป็นเลศิดา้นภูมปิญัญาระดบันานาชาต ิ       

5. การพฒันาสถาบนัและการบรหิารจดัการ พฒันาความร่วมมอืทางวชิาการกบัประเทศในภูมภิาค

รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN) และพฒันาองคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสูง (HPO) 

เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้บรหิารและจดัการอย่างมคุีณภาพทีย่ดึระบบประกนัคุณภาพหลกัธรรมาภบิาล 

และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

374,995,200                

418,614,400                

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทรเ์ป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ เป็นแหลง่เสรมิสรา้งพลงัปญัญา

ของแผ่นดนิ  ฟ้ืนฟูพลงัการเรยีนรู ้  เชดิชูภูมปิญัญาและวฒันธรรมของทอ้งถิน่  สรา้งสรรคศิ์ลปะ

วทิยาการใหไ้ดม้าตรฐานสากลและเกดิความม ัน่คงและย ัง่ยนืแก่ปวงชน



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 560.7564        614.7011        698.4656        627.9563        564.5238        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 374.9952        418.6144        512.0656        439.4563        378.1238        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 185.7612        196.0867        186.4000        188.5000        186.4000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 185.7612       196.0867       186.4000       188.5000       186.4000       

1. นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งและเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม

อาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนและบุคลากร

ทางการศึกษาไดร้บัการเสรมิสรา้งและเตรยีม

ความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

คน 70 300  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           2.4000           2.4000                -                  -                  -   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           1.0000           1.0000                -                  -                  -   

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           1.0000           1.0000                -                  -                  -   

2. เร่งรดัการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของนายจา้ง

ที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           7.7943           6.5210           7.3020           7.3020           7.3020 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           1.2000           1.2000           1.2000           1.2000           1.2000 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           1.2000           1.2000           1.2000           1.2000           1.2000 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึ

พอใจของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          82.5858          96.4187          45.7390          47.5984          49.4312 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          73.2000          73.2000          77.2000          77.2000          77.2000 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท          73.2000          73.2000          77.2000          77.2000          77.2000 

4. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 85 85   -   -   - 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           2.4460           2.4460                -                  -                  -   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           4.5612           4.5612                -                  -                  -   

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           4.5612           4.5612                -                  -                  -   

5. ขยายการผลติบณัฑติ และพฒันาคุณภาพ

การศึกษาเพิม่ข้ึนตามความตอ้งการของตลาด

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึ

พอใจของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        263.3127        291.4410        414.3246        339.8559        276.6906 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท        103.8000        114.1255        106.0000        108.1000        106.0000 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท        103.8000        114.1255        106.0000        108.1000        106.0000 

6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการ

 วชิาชพี ต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           4.0000           4.0000          18.7000          18.7000          18.7000 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           4.8900           3.3900          11.0000          11.0000          11.0000 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           1.0000           1.0000           1.0000           1.0000           1.0000 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           1.0000           1.0000           1.0000           1.0000           1.0000 

8. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           7.5664          11.9977          15.0000          15.0000          15.0000 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000           0.5000 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

124



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 34.6009     132.3103    63.5018     -              14.2255     

รวม 2 34.6009      132.3103    63.5018      -              14.2255      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  2,850,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  31,750,900  บาท

   1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 2,400,000                    

   2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 398,380,700                 

   3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,446,000                    

   4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 3,390,000                    

   5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 11,997,700                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 96.3047       55.3462       86.5281       178.9354     1.5000        418.6144     

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

               -                  -                  -             2.4000                -             2.4000 

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

               -                  -                  -             2.4000                -             2.4000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

         96.3047          55.3462          86.5281        158.7017           1.5000        398.3807 

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

               -             4.3020           1.2190           1.0000                -             6.5210 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

         37.7459          29.2250          28.8478           0.6000                -            96.4187 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

         58.5588          21.8192          57.4613        153.1017           1.5000        291.4410 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                -                  -                  -             4.0000                -             4.0000 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

               -                  -                  -             2.4460                -             2.4460 

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

               -                  -                  -             2.4460                -             2.4460 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

               -                  -                  -             3.3900                -             3.3900 

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

               -                  -                  -             3.3900                -             3.3900 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                -                  -                  -            11.9977                -            11.9977 

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

               -                  -                  -            11.9977                -            11.9977 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1  วตัถปุระสงค์

7.1.1.2  สถานท่ีดาํเนินการ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

7.1.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2559)

7.1.1.4  วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -               -           2.4000      -             2.4000      

-              -                -             2.4000        -              2.4000        

7.1.1.6  เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 260 260  -  -  -

 ( 260 )

โครงการ 5 5  -  -  -

 ( 5 )

7.1 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     2,400,000 

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                     2,400,000 

                    13,500,000 

                    10,500,000 

                      3,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

 - เพือ่ส่งเสรมิทาํนุบาํรุงภาษาและวฒันธรรมของไทยและอาเซยีน

 - เพือ่ใหน้กัศึกษาบคุลกร ผูท้รงความรูใ้นกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น

   เรยีนรูด้า้นภาษาและวฒันธรรมระหว่างกนั

 - เพือ่ใหน้กัศึกษา บคุลากร บคุลท ัว่ไป ไดพ้ฒันา

   ความรูด้า้นภาษาองักฤษ และภาษาอาเซยีนตลอดจนเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม

   ของประเทศอาเซยีน

 - เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกลุม่ตวัแทนของประเทศสมาชกิอาเซยีนอนัจะนาํไปสู่

   สนัตภิาพอย่างย ัง่ยนื

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษา บคุลากร

ทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไปทีเ่ขา้ร่วมการอบรม

ดา้นภาษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการทีส่่งเสรมิการพฒันาองค์

ความรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีน

งบประมาณ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ประเทศ 7 7  -  -  -

 ( 7 )

ลา้นบาท 10.1000         3.4000       -               -               -               

ลา้นบาท 8.1000          2.4000       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.1000          2.4000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000          1.0000       -               -               -               

ลา้นบาท 2.0000          1.0000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประเทศทีม่ขีอ้ตกลงร่วมมอืทาง

วชิาการร่วมกนั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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2,400,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,400,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,400,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 2,400,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             4.3020        1.2190    1.0000      -             6.5210      

-              4.3020         1.2190      1.0000       -              6.5210       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 123 123 115 116 149

 ( 120 )

คน 230 230 230 230 230

 ( 230 )

คน 690 717 839 920 1,027

 ( 485 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 5.1400 5.3020 7.3020 7.3020 7.3020

 ( 0.3446 )

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  398,380,700

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    6,521,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

 - เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ แพทยแ์ผนไทย สาธารณสุขศาสตร ์ที่มคีวามรู ้

   ความสามารถในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตัิ สามารถนาํความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี 

   เป็นผูท้ี่มคุีณธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่ดาํเนินชวีติและ

   ประกอบวชิาชพีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 8.9943          7.7210      8.5020        8.5020        8.5020        

ลา้นบาท 7.7943          6.5210      7.3020        7.3020        7.3020        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.1400         4.3020      4.3020       4.3020       4.3020       

ลา้นบาท 2.6543         1.2190      -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2000          1.2000      1.2000        1.2000        1.2000        

ลา้นบาท 1.2000         1.2000      1.2000       1.2000       1.2000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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6,521,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,302,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,302,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 4,302,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,219,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,219,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,219,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,219,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย) 1,219,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพี    1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

37.7459     29.2250       28.8478   0.6000      -             96.4187     

      37.7459         29.2250      28.8478         0.6000             -         96.4187 

7.2.2.2  เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 994 994 1,507 1,507 2,740

 ( 994 )

คน 2,910 2,910 2,910 2,910 2,910

 ( 2,910 )

คน 7,699 7,716 9,627 10,896 12,299

 ( 5,461 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 67.7157 67.5709 45.7390 47.5984 49.4312

 ( 14.8375 )

ลา้นบาท 155.7858       169.6187    122.9390     124.7984     126.6312     

ลา้นบาท 82.5858         96.4187     45.7390       47.5984       49.4312       

ลา้นบาท 38.5477        37.7459     40.5680      42.4274      44.2602      

ลา้นบาท 28.5680        29.2250     5.1710        5.1710        5.1710        

ลา้นบาท 14.8701        28.8478     -              -              -              

ลา้นบาท 0.6000          0.6000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 73.2000         73.2000     77.2000       77.2000       77.2000       

ลา้นบาท 73.2000        73.2000     77.2000      77.2000      77.2000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   96,418,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

 - เพือ่ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพและคุณธรรมใหส้อดคลอ้งกบั

   การเปลีย่นแปลงภาคการผลติและบรกิาร เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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96,418,700 บาท

1. งบบุคลากร 37,745,900            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 33,035,700            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 31,867,500            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,168,200              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,710,200              บาท

2. งบดําเนินงาน 29,225,000            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,425,000            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 171,000                บาท

(3) วสัดุการศึกษา 23,754,000            บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,800,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,800,000              บาท

3. งบลงทุน 28,847,800            บาท

3.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 28,847,800            บาท

3.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 10,269,100            บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,269,100            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

 รวม 44 รายการ (รวม 109 หน่วย) 10,269,100            บาท

3.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,578,700            บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,745,000            บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตัิการเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา 

    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ดา้นการเกษตร

    และอตุสาหกรรมการเกษตร) ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสุรินทร ์1 หลงั 14,745,000            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 1,769,400              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,769,400              บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 491,500                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 491,500                บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,572,800              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,572,800              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 600,000                บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,000                บาท

1) โครงการสนบัสนุนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 600,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

58.5588     21.8192       56.4613   153.1017   1.5000      291.4410   

58.5588      21.8192        56.4613     153.1017     1.5000        291.4410     

7.2.3.2  เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,081 1,081 1,659 1,666 1,873

 ( 1,081 )

คน 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780

 ( 1,780 )

คน 6,671 7,716 7,837 7,951 7,858

 ( 6,024 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 220.5412 234.9797 282.0143 276.3541 276.6906

 ( 44.4422 )

ลา้นบาท 367.1127       405.5665    520.3246     447.9559     382.6906     

ลา้นบาท 263.3127       291.4410    414.3246     339.8559     276.6906     

ลา้นบาท 58.6382        58.5588     62.2425      64.9031      65.2396      

ลา้นบาท 21.7824        21.8192     27.0772      18.7564      18.7564      

ลา้นบาท 42.7715        56.4613     132.3103     63.5018      -              

ลา้นบาท 138.6206       153.1017    192.6946     192.6946     192.6946     

ลา้นบาท 1.5000          1.5000      -              -              -              

ลา้นบาท 103.8000       114.1255    106.0000     108.1000     106.0000     

ลา้นบาท 103.8000       114.1255    106.0000     108.1000     106.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  291,441,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

 - เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คีุณภาพและคุณธรรมตามความตอ้งการของสงัคม

   ตลอดจนมศีกัยภาพในการดาํรงชวีติ ประกอบอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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291,441,000 บาท

1. งบบคุลากร 58,558,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 52,401,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 50,463,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,938,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,163,700              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,993,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 21,819,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,965,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,128,000              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการ/ลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 542,800                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,320,800              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 118,300                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 180,000                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ 432,800                บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 5,336,800              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,854,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,854,100              บาท

3. งบลงทนุ 56,461,300             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,461,300             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,635,500             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 5,931,700              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 16 รายการ (รวม 143 หน่วย) 5,931,700              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 675,000                บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย) 675,000                บาท

3.1.1.3 ครภุณัฑก์ารศึกษา 6,028,800              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 14 รายการ (รวม 155 หน่วย) 6,028,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,825,800             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,600,900             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม และอาํนวยการ ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 31,750,900             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 167,110,000            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 8,355,500              บาท

  เงนิงบประมาณ 158,754,000            บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 31,750,900             บาท

  ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 63,501,800             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 63,501,800             บาท

(2) อาคารวทิยบรกิารและงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาํบลนอกเมอืง 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 2,850,000              บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 117,400,000            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 5,870,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 111,530,000            บาท

  ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 17,100,000             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 22,771,500             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

  ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 68,808,500             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,194,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,194,600              บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,047,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

   ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,047,300              บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 983,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 983,000                บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 153,101,700           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 153,101,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 152,101,700            บาท

2) โครงการพฒันามาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 1,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 1,500,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -               -           4.0000      -             4.0000      

-              -                -             4.0000        -              4.0000        

7.2.4.2  เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

 ( 3,200 )

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 14 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 4.0000 4.0000 18.7000 18.7000 18.7000

 ( 0.0250 )

ลา้นบาท 4.5000          4.5000       19.2000       19.2000       19.2000       

ลา้นบาท 4.0000          4.0000       18.7000       18.7000       18.7000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.0000          4.0000      18.7000      18.7000      18.7000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000          0.5000       0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.5000          0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

 - เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีแก่ชมุชน นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัหรอืการคน้ควา้ใชใ้นการใหบ้รกิาร

   วชิาชพีแก่ชมุชน 

 - พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คีุณภาพ มคีวามรูท้กัษะประสบการณ์สามารถพฒันาวชิาชพี

   ไดต้ามวตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

7.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                     4,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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4,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 4,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -               -           2.4460      -             2.4460      

-              -                -             2.4460        -              2.4460        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 515 515  -  -  -

 ( 265 )

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 24.0334         7.0072       -               -               -               

ลา้นบาท 10.2110         2.4460       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.2110        2.4460      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.8224         4.5612       -               -               -               

ลา้นบาท 13.8224        4.5612      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

    - เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน

    โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     2,446,000 

7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

                          จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     2,446,000 

                    31,040,600 

                    12,657,000 

                    18,383,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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2,446,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,446,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,446,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,446,000              บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,341,000              บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 369,200                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 192,400                บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 206,000                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 337,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

            จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -               -           3.3900      -             3.3900      

-              -                -             3.3900        -              3.3900        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 3 )

คน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

 ( 1,200 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 3.3900 3.3900 11.0000 11.0000 11.0000

 ( 0.0699 )

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     3,390,000 

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                     3,390,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

 - เพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษ ์สบืทอดศิลปวฒันธรรม

 - เพือ่ปลูกจติสาํนึกใหน้กัศึกษาและเยาวชนภาคภูมใิจในความเป็นไทย และหวงแหนวฒันธรรม

 - เพือ่ใหน้กัศึกษาและเยาวชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และทาํกิจกรรม

   สรา้งสรรค์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.8900          4.3900       12.0000       12.0000       12.0000       

ลา้นบาท 4.8900          3.3900       11.0000       11.0000       11.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             0.3000        0.3000        0.3000        

ลา้นบาท 1.5000          -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.3900          3.3900      10.7000      10.7000      10.7000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000          1.0000       1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 1.0000          1.0000      1.0000        1.0000        1.0000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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3,390,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,390,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,390,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายงานแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นนานาชาติ 3,000,000              บาท

2) โครงการค่ายพทุธธรรม 390,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -               -           11.9977     -             11.9977     

-              -                -             11.9977      -              11.9977      

7.5.1.2  เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 12 12 12 12

 ( 12 )

โครงการ 12 12 12 12 12

 ( - )

ผลงาน 1 1 1 1 1

 ( 1 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

ลา้นบาท 7.5664 11.9977 15.0000 15.0000 15.0000

 ( 7.5664 )

 - ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ ัง้ในส่วนของการเรยีนการสอนและการวจิยัเพือ่ตอบสนอง

   ความตอ้งการของทอ้งถิน่

 - เพือ่กระตุน้และส่งเสรมิใหบ้คุลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัทาํวจิยัและผลติงานสรา้งสรรค์

 - เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการนาํเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องบคุลากร

   และนกัศึกษามหาวทิยาลยั

 - เพือ่นาํผลงานวจิยัไปเผยแพร่หรอืนาํไปใชป้ระโยชน์

 - นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาพฒันาต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่และพฒันาคุณภาพชวีติ

7.5 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                   11,997,700 

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                   11,997,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 8.0664          12.4977     15.5000       15.5000       15.5000       

ลา้นบาท 7.5664          11.9977     15.0000       15.0000       15.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.5664          11.9977     15.0000      15.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000          0.5000       0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.5000          0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

146



11,997,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,997,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,997,700             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 9,209,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 2,788,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

เป็นมหาวทิยาลยัคุณภาพชัน้นาํแห่งการสรา้งสรรคคุ์ณค่าสู่สงัคม 

และพฒันาสู่ความเป็นเลศิบนฐานของนวตักรรม และภมูปิญัญาไทย

2. พนัธกจิ

พฒันาคุณภาพผลงานตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏั

ทกุดา้นและดูแลคุณภาพชวีติบคุลากรของมหาวทิยาลยัทกุคน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

271,083,000                

321,568,400                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 337.4161        465.1764        471.1638        466.0715        498.9554        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 271.0830        321.5684        319.8654        302.2937        321.9167        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 66.3331         143.6080        151.2984        163.7778        177.0387        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 66.3331         143.6080       151.2984       163.7778       177.0387       

1. เพิม่ขีดความสามารถ นกัเรยีน นกัศึกษา 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ในการ

สรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบั

ประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ

อบรมทางดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศ

ในประชาคมอาเซยีน

คน 200 650 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษา อาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรม

ทางดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศใน

ประชาคมอาเซยีน มทีกัษะทางดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 80 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9000        1.9000        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1378          2.6000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1378          2.6000          -                 -                 -                 

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 92.4597       83.2717       70.8818       76.9797       83.1419       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.3805          33.4646         36.5901         40.3253         43.9485         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.3805          33.4646         36.5901         40.3253         43.9485         

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 157.2136     210.2993     202.2836     176.4140     187.8748     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 61.7493         96.8934         106.4683        113.9925        122.4102        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 61.7493         96.8934         106.4683       113.9925       122.4102       

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงานประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.3660       13.9511       19.7000       20.9000       21.9000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1000          0.6200          1.0300          1.3400          1.6500          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1000          0.6200          1.0300          1.3400          1.6500          

5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9023        0.7267        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2768          1.5300          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2768          1.5300          -                 -                 -                 

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 6 6 10 12 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 75 75 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 75 80 80 80 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.6000        0.6000        5.0000        5.0000        5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3231          2.4000          0.2100          0.2200          0.2300          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3231          2.4000          0.2100          0.2200          0.2300          

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

โครงการ 16 20 25 30 35

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัที่ไดร้บั

การจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาหรอือนุ

สทิธบิตัร

ผลงาน 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 10 40 40 45 50

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนใ์นระยะเวลา 12 เดอืน

ผลงาน 10 40 40 45 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.6414        11.0996       22.0000       23.0000       24.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3657          6.1000          7.0000          7.9000          8.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3657          6.1000          7.0000          7.9000          8.8000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 49.5915     37.5381     -              -              6.6120       

รวม 2 49.5915      37.5381      -              -              6.6120       

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  49,591,500  บาท

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 1,900,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 307,522,100                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 726,700                      

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิ และพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 600,000                      

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 10,819,600                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 68.4772       20.6572       101.5036     125.9504     4.9800        321.5684     

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               1.9000        -               1.9000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           1.9000              -           1.9000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

68.4772       20.6572       101.5036     111.9041     4.9800        307.5221     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       13.8149         7.5253        20.7043        39.8272         1.4000        83.2717 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       54.6623        13.1319        80.7993        59.1058         2.6000      210.2993 

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          12.9711         0.9800        13.9511 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.7267        -               0.7267        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.7267              -           0.7267 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิ และ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               0.6000        -               0.6000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           0.6000              -           0.6000 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               10.8196       -               10.8196       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          10.8196              -          10.8196 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

154



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.1.1.1     วตัถปุระสงค์

 - เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา ประชาชนและบุคลากรของท ัง้ภาครฐัและเอกชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

   และไดร้บัประสบการณจ์ากการอบรมเกี่ยวกบัภาษาและวฒันธรรมของประเทศในอาเซยีน

   ในระดบัพื้นฐาน

7.1.1.2    สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3    ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2559)

7.1.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

            - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.9000      -             1.9000      

-              -                -             1.9000       -              1.9000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 200 650 -              -              -              

 ( 210 )

รอ้ยละ 80 80 -              -              -              

 ( 80 )

7.1 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    1,900,000 

                   1,900,000 

 - เพือ่ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่วฒันธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี การสือ่สารภาษาอาเซยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

                     9,783,100 

                     6,250,000 

                     3,533,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น

ภาษาองักฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้นภาษาองักฤษและ

ภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน มทีกัษะทางดา้นภาษา

เพิม่ขึ้น
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.2831         4.5000      -               -               -               

ลา้นบาท 4.3500         1.9000      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.3500         1.9000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9331         2.6000      -               -               -               

ลา้นบาท 0.9331         2.6000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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1,900,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,900,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,900,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 1,900,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.2.1 ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

พรอ้มเขา้สู่อาชพี ตามความตอ้งการของประเทศ

7.2.1.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

13.8149    7.5253       20.7043   39.8272    1.4000      83.2717    

13.8149      7.5253         20.7043     39.8272      1.4000       83.2717      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 106 300 315 330 345

 ( 22 )

คน 350 490 515 540 565

 ( - )

คน 1,047 1,546 1,623 1,700 1,777

 ( 814 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 20 )

ลา้นบาท 64.7325 62.5674 70.8818 76.9797 83.1419

 ( 36.3025 )

ลา้นบาท 94.8402        116.7363   107.4719     117.3050     127.0904     

ลา้นบาท 92.4597        83.2717     70.8818      76.9797      83.1419      

ลา้นบาท 14.7370       13.8149     14.8061      15.6955      16.6372      

ลา้นบาท 6.9158         7.5253      10.9432      11.1517      11.3722      

ลา้นบาท 27.7272       20.7043     -              -              -              

ลา้นบาท 41.4797       39.8272     41.9325      46.9325      51.9325      

ลา้นบาท 1.6000         1.4000      3.2000       3.2000       3.2000       

ลา้นบาท 2.3805         33.4646     36.5901      40.3253      43.9485      

ลา้นบาท 2.3805         33.4646     36.5901      40.3253      43.9485      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  307,522,100 

                  83,271,700 

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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83,271,700 บาท

1. งบบคุลากร 13,814,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 12,772,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 12,772,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,042,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 7,525,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,588,900              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 1,526,400              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 63,500                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 36,000                  บาท

(4) วสัดกุารศึกษา 3,963,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,816,400              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 120,000                บาท

3. งบลงทนุ 20,704,300             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,704,300             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 20,704,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 20,634,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 22 รายการ (รวม 50 หน่วย) 7,653,600              บาท

(2) เครือ่งวดัดชันกีารหกัเหของแสง ชนดิหลายค่าความยาวคลืน่

    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครือ่ง 1,800,000              บาท

(3) เครือ่งแยกสารชวีโมเลกลุแบบใชก้ารแยกดว้ยคอลมัน ์(FPLC)

    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครือ่ง 3,500,000              บาท

(4) เครือ่งปัน่เหวีย่งความเรว็สูง มากกวา่ 12,000 RPMชนดิทาํความเยน็

    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครอืง 2,000,000              บาท

(5) สายการผลติอาหารกระป๋องตน้แบบ Pilot Scale Canning Processing

    Line ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 ชดุ 4,500,000              บาท

(6) ครภุณัฑห์อ้งฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุขชมุชน

    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 หอ้ง 1,180,700              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑโ์ครงการส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมโครงการจดัซื้อจดัจา้ง

         ภาครฐั 70,000                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ครงการส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมโครงการจดัซื้อจดัจา้ง

 ภาครฐัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 70,000                  บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 39,827,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,827,200             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 39,627,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 200,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 600,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 800,000                บาท
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7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

 วตัถปุระสงค ์:

ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

7.2.2.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

54.6623    13.1319      80.7993   59.1058    2.6000      210.2993   

54.6623      13.1319       80.7993     59.1058      2.6000       210.2993     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 592 1,613 1,693 1,773 1,853

 ( 467 )

คน 1,013 1,475 1,548 1,621 1,699

 ( - )

คน 2,840 7,644 8,026 8,408 8,790

 ( 4,729 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 78 )

ลา้นบาท 120.4638 129.5000 164.7455 176.4140 187.8748

 ( 64.0264 )

ลา้นบาท 218.9629      307.1927   308.7519     290.4065     310.2850     

ลา้นบาท 157.2136      210.2993   202.2836     176.4140     187.8748     

ลา้นบาท 51.3168       54.6623     58.3059      62.0319      65.6044      

ลา้นบาท 13.2242       13.1319     27.8396      30.2307      32.7210      

ลา้นบาท 36.7498       80.7993     37.5381      -              -              

ลา้นบาท 53.1228       59.1058     74.9000      80.4514      85.8494      

ลา้นบาท 2.8000         2.6000      3.7000       3.7000       3.7000       

ลา้นบาท 61.7493        96.8934     106.4683     113.9925     122.4102     

ลา้นบาท 61.7493       96.8934     106.4683     113.9925     122.4102     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                 210,299,300 

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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210,299,300 บาท

1. งบบคุลากร 54,662,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 48,313,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 42,962,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,351,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 997,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,350,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,131,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,178,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 5,582,400              บาท

(3) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,600,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 150,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 189,000                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 2,272,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,953,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,953,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,753,900              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 199,800                บาท

3. งบลงทนุ 80,799,300             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,799,300             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 15,279,200             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 12,399,200             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 54 รายการ (รวม 86 หน่วย) 11,164,200             บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งฝึกปฏบิตักิารวทิยาศาสตรส์ุขภาพทางดา้นมวยไทยศึกษา

    ตาํบลดอนตะโก อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี1 หอ้ง 1,235,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑโ์ครงการส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมโครงการจดัซื้อจดัจา้ง

         ภาครฐั 2,880,000              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ครงการส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมโครงการจดัซื้อจดัจา้ง

  ภาครฐัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 880,000                บาท

(2) ครภุณัฑโ์ครงการส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้ง

    ภาครฐั รายการ พื้นสนามวอลเลยบ์อล  ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ

    จงัหวดัราชบรุ ี1 สนาม 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,520,100             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 15,928,600             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

 ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 15,928,600             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 49,591,500             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารวชิาชพีครูพนัธุบ์งึ  1 หลงั 30,329,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 56,450,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,822,500              บาท

เงนิงบประมาณ 53,627,500             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 8,550,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 14,748,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 30,329,100             บาท

(2) อาคารโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

    ตาํบลดอนตะโก อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั 19,262,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 75,790,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,789,500              บาท

เงนิงบประมาณ 72,000,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 19,262,400             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 37,538,100             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 59,105,800             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 59,105,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 58,205,800             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 400,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีครู 200,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันานโยบายและแผนของมหาวทิยาลยั 300,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร์ 600,000                บาท

163



7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

 - เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากมหาวทิยาลยัสู่ชมุชน บุคคล ในเขตจงัหวดัราชบุร ี

   และจงัหวดัใกลเ้คียงใหส้ามารถนาํความรูไ้ปใชเ้พือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

7.2.3.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           12.9711    0.9800      13.9511    

-              -                -             12.9711      0.9800       13.9511      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,680 5,150 9,000 9,500 10,000

 ( 3,765 )

โครงการ 76 76 80 80 80

 ( 42 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 56 )

ลา้นบาท 14.3660 13.9511 19.7000 20.9000 21.9000

 ( 5.1734 )

ลา้นบาท 14.4660        14.5711     20.7300      22.2400      23.5500      

ลา้นบาท 14.3660        13.9511     19.7000      20.9000      21.9000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.1860       12.9711     17.6000      18.6000      19.6000      

ลา้นบาท 1.1800         0.9800      2.1000       2.3000       2.3000       

ลา้นบาท 0.1000         0.6200      1.0300        1.3400        1.6500        

ลา้นบาท 0.1000         0.6200      1.0300       1.3400       1.6500       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                  13,951,100 

 - เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการแก่บุคคลภายนอก

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัการจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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13,951,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,971,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,971,100             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 10,785,100             บาท

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

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยเ์พาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืปลอดเชื้อ

   เพือ่พฒันาสู่การส่งออก 1,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายจดัการศึกษาพฒันาครูในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็

   พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 186,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 980,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาครูในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็

   พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 180,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

     อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน บาท

7.3.1.1    วตัถปุระสงค์

7.3.1.2    สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3    ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)

7.3.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

            - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.7267      -             0.7267      

-              -                -             0.7267       -              0.7267       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 280 220 -              -              -              

 ( 121 )

รอ้ยละ 100 100 -              -              -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 3.5039         2.2567      -               -               -               

ลา้นบาท 2.2271         0.7267      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.2271         0.7267      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2768         1.5300      -               -               -               

ลา้นบาท 1.2768         1.5300      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       726,700 

                      726,700 

เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี

                     5,760,600 

                     2,953,800 

                     2,806,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

รายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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             จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 726,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 726,700                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 726,700                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 726,700                บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 397,000                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 111,000                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 47,200                  บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 84,000                  บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 87,500                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
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บาท

7.4.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

ตลอดจนมคีวามภมูใิจและร่วมสบืทอดศิลปวฒันธรรมของชาติใหอ้ยู่ย ัง่ยนื

7.4.1.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.6000      -             0.6000      

-              -                -             0.6000       -              0.6000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 2 8 10 12

 ( 2 )

คน 10,000 11,000 18,000 18,000 18,000

 ( 7,110 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 71 )

ลา้นบาท 0.6000 0.6000 5.0000 5.0000 5.0000

 ( 0.1976 )

ลา้นบาท 0.9231         3.0000      5.2100        5.2200        5.2300        

ลา้นบาท 0.6000         0.6000      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.6000         0.6000      5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3231         2.4000      0.2100        0.2200        0.2300        

ลา้นบาท 0.3231         2.4000      0.2100       0.2200       0.2300       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิ และพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                       600,000 

                      600,000 

เพือ่ใหค้ณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา และประชาชน ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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600,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 600,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 600,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท

7.5.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

 - เพือ่สนบัสนุนภารกิจดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยั

 - เพือ่พฒันาองคค์วามรูด้า้นการวจิยั สู่การแกไ้ขปญัหาที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

7.5.1.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           10.8196    -             10.8196    

-              -                -             10.8196      -              10.8196      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 12 30 35 40

 ( 6 )

โครงการ 6 12 30 35 40

 ( - )

ผลงาน 6 12 30 35 40

 ( 6 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 3.6414 10.8196 22.0000 23.0000 24.0000

 ( 2.0116 )

ลา้นบาท 4.0071         16.9196     29.0000      30.9000      32.8000      

ลา้นบาท 3.6414         10.8196     22.0000      23.0000      24.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.6414         10.8196     22.0000      23.0000      24.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3657         6.1000      7.0000        7.9000        8.8000        

ลา้นบาท 0.3657         6.1000      7.0000       7.9000       8.8000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   10,819,600 

                  10,819,600 

 - เพือ่ส่งเสรมิการแกไ้ขปญัหาชมุชนอย่างย ัง่ยนื โดยการใชว้จิยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การทาํวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา      

 12 เดอืน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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10,819,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,819,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,819,600             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 10,819,600             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาซึง่มุง่ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพ มสีาํนึกความเป็นไทย

      และมคีวามรกัความผูกพนัในทอ้งถิน่ การพฒันาระบบการเรยีนการสอนในสาขาวชิาต่างๆ 

      และหลกัสูตรแนวใหม ่ทีม่กีารบูรณาการศาสตรส์ากลและภมูปิญัญาไทยท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 

      ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนของทอ้งถิน่ ประเทศ ตลอดจนระดบัภมูภิาคอนิโดจนี   

   2. สรา้งสรรคแ์ละพฒันางานวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละภมู ิปญัญาไทย ใหส้อดคลอ้งกบั

      ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ เสรมิสรา้งการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ทีม่คุีณค่า

      และเป็นประโยชนต่์อการพฒันาคุณภาพบณัฑติและคุณภาพชวีติของประชาชน และเพิม่มลูค่า

      ใหก้บัภมูปิญัญาและเทคโนโลยทีอ้งถิน่   

   3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความเขม้แขง็ของชมุชนในทอ้งถิน่ ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

      และเทคโนโลยเีพือ่แกไ้ขปญัหาและความตอ้งการพฒันาทอ้งถิน่ ดาํเนินการศึกษาส่งเสรมิสบืสาน 

      โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ และสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรม   

   4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติและส่งเสรมิวทิยฐานะ ของครู ผลติครูแนวใหม ่

      พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู 

      และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

   มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานีเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและวจิยั ผลติบณัฑติจติอาสา พฒันาทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

663,479,500                

893,280,000                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 964.5113        1,220.9550     1,649.7714     1,269.0202     1,225.7296     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 663.4795        893.2800        1,371.8714     991.1202        947.8296        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 301.0318        327.6750        277.9000        277.9000        277.9000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 301.0318       327.6750       277.9000       277.9000       277.9000       

1. บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวมีทกัษะทางดา้น

ภาษามีความรูค้วามเขา้ใจในแหล่งท่องเที่ยว

ประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมรองรบัการ

พฒันาการท่องเที่ยวเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 350 180 180 -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบัการอบรม

ภาษาต่างประเทศมคีวามพรอ้มรองรบัการ

ท่องเที่ยว

รอ้ยละ 80 82 84 -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.3500        1.5000        7.0000        -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนนกัศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนทัว่ไปไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบักลุ่ม

ประเทศอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนมหาวทิยาลยั/

สถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศที่ไดร้บัพฒันา

ความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทางวชิาการรองรบั

การเปิดเสรขีองประชาชน

แห่ง 1 1 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7000        1.7300        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0082        5.7791        32.0000       32.0000       32.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 380.4861     599.2418     564.9520     585.6450     593.2170     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 83.7488         85.0000         65.0000         65.0000         65.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 83.7488         85.0000         65.0000         65.0000         65.0000         

5. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 250.4268     270.8450     666.9194     272.4752     221.6126     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 194.1830        219.5750        195.0000        195.0000        195.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 194.1830       219.5750       195.0000       195.0000       195.0000       

6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

บรกิารวชิาการแก่สงัคม

โครงการ 30 20 30 40 50

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.1000       6.4042        52.0000       52.0000       52.0000       

 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. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 302 272 -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่

ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่

ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 50 50 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.2047        0.9464        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.2000          5.2000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.2000          5.2000          -                 -                 -                 

8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 36 36 40 42 44

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

คน 13,000 13,000 15,000 15,000 15,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการที่

บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0893        1.0732        8.0000        8.0000        8.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          

9. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:โครงการวจิยั โครงการ 16 14 32 34 36

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

ผลงาน 16 14 32 34 35

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้

เสรจ็ภายในระยะเวลา

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.1144        5.7603        41.0000       41.0000       41.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3 272.1229    -              -              -              72.6938     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 5 166.2481    479.5772    68.8100     -              138.1132    

รวม 8 438.3710    479.5772    68.8100      -              210.8070    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  403,966,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  34,405,000  บาท

6. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 882,270,100                 

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

5,760,300                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 946,400                      

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 1,500,000                    

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 1,730,000                    

5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,073,200                    
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 86.3132       65.3649       451.2056     274.2524     16.1439       893.2800     

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิม่รายไดจ้าก

การท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               1.5000        -               1.5000        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           1.5000              -           1.5000 

2. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               1.7300        -               1.7300        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           1.7300              -           1.7300 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

86.3132       64.8917       451.2056     263.7157     16.1439       882.2701     

ผลผลติที่ 1 : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรสุุ์ขภาพ

             -           5.6791              -                -           0.1000         5.7791 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       24.7367        26.6896      279.6396      262.1157         6.0602      599.2418 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       61.5765        32.5230      171.5660              -           5.1795      270.8450 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           1.6000         4.8042         6.4042 

4. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.9464        -               0.9464        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.9464              -           0.9464 

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.4732        -               0.6000        -               1.0732        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           0.4732              -           0.6000              -           1.0732 

6. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               5.7603        -               5.7603        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           5.7603              -           5.7603 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเท่ียว บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -             1.5000      -             1.5000      

-              -                -              1.5000        -              1.5000        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 350 180 200  -  -

 ( 358 )

รอ้ยละ 80 80 84  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 2.8500         1.5000        7.0000        -               -               

ลา้นบาท 2.8500         1.5000        7.0000        -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.8500         1.5000        7.0000        -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้รบัการอบรมภาษาต่างประเทศมคีวาม

พรอ้มรองรบัการท่องเทีย่ว

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม

                    11,350,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและบริการ                     1,500,000 

                    1,500,000 

พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่ใหส้อดรบักบัความตอ้งการ

การท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                    11,350,000 
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1,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -             2.5000      -             2.5000      

-              -                -              2.5000       -              2.5000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 300 250  -  -  -

 ( 934 )

แห่ง 1 1  -  -  -

 ( - )

ขอ้ตกลง 1 1  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 60 60  -  -  -

 ( - )

7.2 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    1,730,000

                   1,730,000

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษารวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสตินกัศึกษา 

   บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไป

 - เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอืรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   16,130,000

                   16,130,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไปที่เขา้ร่วมอบรมดา้นภาษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษา

ต่างประเทศที่ไดพ้ฒันาความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทาง

วชิาการรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้ตกลงความร่วมมอืกบั

มหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้น

ภาษาเพิม่ขึ้น
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 13.6300        1.7300        -               -               -               

ลา้นบาท 13.6300        1.7300        -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 13.6300       1.7300       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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1,730,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,730,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,730,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 1,730,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุุขภาพ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             5.6791       -             -             0.1000      5.7791      

-              5.6791         -              -              0.1000       5.7791       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 72 100 100 100 100

 ( - )

คน 100 100 100 100 100

 ( - )

คน 402 346 400 400 400

 ( 410 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 6.0082 5.7791 32.0000 32.0000 32.0000

 ( 0.7483 )

ลา้นบาท 8.5082         8.2791        34.5000      34.5000      34.5000      

ลา้นบาท 6.0082         5.7791        32.0000      32.0000      32.0000      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.9082         5.6791       30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.1000         0.1000       2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท 2.5000         2.5000        2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000       2.5000       2.5000       2.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศึกษาคงอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  882,270,100

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   5,779,100

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพที่สอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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5,779,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,679,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,564,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 290,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 145,600                บาท

(3) ค่าจา้งสอน 248,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 145,100                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 189,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 248,500                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 374,200                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 108,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 57,000                  บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 112,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 160,000                บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 2,076,000              บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 297,300                บาท

(14) วสัดคุอมพวิเตอร์ 114,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,114,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 804,300                บาท

(2) ค่าประปา 244,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 65,300                  บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 100,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 100,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุุ์ขภาพ
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7.3.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

24.7367     26.6896      279.6396   262.1157   6.0602      599.2418   

24.7367      26.6896        279.6396     262.1157     6.0602        599.2418     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( - )

คน 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

 ( - )

คน 6,942 6,100 6,100 6,100 6,100

 ( 6,978 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 289.5682 319.6022 564.9520 585.6450 593.2170

 ( 89.5002 )

ลา้นบาท 464.2349       684.2418     629.9520     650.6450     658.2170     

ลา้นบาท 380.4861       599.2418     564.9520     585.6450     593.2170     

ลา้นบาท 25.4035        24.7367      27.9520      25.6450      21.2170      

ลา้นบาท 29.2977        26.6896      75.0000      76.0000      77.0000      

ลา้นบาท 90.9179        279.6396     -              -              -              

ลา้นบาท 228.2911      262.1157     420.0000     440.0000     450.0000     

ลา้นบาท 6.5759         6.0602        42.0000      44.0000      45.0000      

ลา้นบาท 83.7488        85.0000       65.0000       65.0000       65.0000       

ลา้นบาท 83.7488        85.0000      65.0000      65.0000      65.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรท์ีส่อดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                 599,241,800 
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599,241,800 บาท

1. งบบคุลากร 24,736,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 24,736,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 24,736,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,689,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,391,600             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 290,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 248,500                บาท

(3) ค่าจา้งสอน 248,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 379,600                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 378,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 505,200                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 374,200                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 342,000                บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,100                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 240,000                บาท

(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 162,000                บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 216,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 18,300,000             บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 577,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,298,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,519,200              บาท

(2) ค่าประปา 1,028,100              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 750,700                บาท

3. งบลงทนุ 279,639,600           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 279,639,600           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,516,700              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 7,516,700              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 3,151,700              บาท

(2) ครภุณัฑร์ะบบเมนไฟฟ้า ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 ระบบ 2,514,000              บาท

(3) ชดุปฏบิตักิารวทิยาศาสตรก์ารประกอบอาหาร 

    ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 ชดุ 1,851,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 272,122,900           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 272,122,900            บาท

(1) หอประชมุ  พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ 87,183,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 272,980,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,122,500             บาท

เงนิงบประมาณ 238,857,500            บาท

ปี 2555 - 2556 ตัง้งบประมาณ 68,250,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 45,207,300             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 38,217,200             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 87,183,000             บาท

(2) อาคารเทคโนโลยกีารสือ่สารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 หลงั 158,628,700            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 259,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,375,000             บาท

เงนิงบประมาณ 226,625,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 34,125,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 33,871,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 158,628,700            บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารอาหาร พรอ้มรายการประกอบ 1 หลงั 26,311,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,570,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,196,300              บาท

เงนิงบประมาณ 43,373,700             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,562,500              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 10,500,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,311,200             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 262,115,700           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 262,115,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 262,115,700            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,060,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,310,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,560,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 290,200                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 900,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,000,000              บาท
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7.3.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

61.5765     32.5230      171.5660   -             5.1795      270.8450   

61.5765      32.5230        171.5660     -              5.1795        270.8450     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

 ( - )

คน 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800

 ( - )

คน 15,000 13,500 13,500 13,500 13,500

 ( 15,024 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 102.2429 99.2790 187.3422 203.6652 221.6126

 ( 31.1258 )

ลา้นบาท 444.6098       490.4200     861.9194     467.4752     416.6126     

ลา้นบาท 250.4268       270.8450     666.9194     272.4752     221.6126     

ลา้นบาท 63.6767        61.5765      57.1712      55.8042      68.2116      

ลา้นบาท 32.4024        32.5230      97.1710      124.8610     130.4010     

ลา้นบาท 148.1839      171.5660     479.5772     68.8100      -              

ลา้นบาท -                -              3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท 6.1638         5.1795        30.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท 194.1830       219.5750     195.0000     195.0000     195.0000     

ลา้นบาท 194.1830      219.5750     195.0000     195.0000     195.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 270,845,000 

 ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร ์ พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท
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270,845,000 บาท

1. งบบคุลากร 61,576,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 48,560,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 40,604,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,956,700              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,715,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 11,300,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 32,523,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,387,500             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 420,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 695,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนวทิยากร 368,400                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 47 อตัรา 8,452,800              บาท

(5) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 20 อตัรา 177,500                บาท

(7) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 1 อตัรา 5,700                   บาท

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

(9) ค่าจา้งสอน 304,000                บาท

(10) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 500,000                บาท

(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 502,400                บาท

(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 333,000                บาท

(13) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 251,300                บาท

(14) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 374,200                บาท

(15) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 351,000                บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานเฉลมิพระเกยีรตฯิ 700,000                บาท

(17) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 171,000                บาท

(18) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,200                บาท

(19) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(20) วสัดคุอมพวิเตอร์ 324,000                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(22) วสัดสุาํนกังาน 140,400                บาท

(23) ค่าวสัดกุารศึกษา 10,800,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,135,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,144,700              บาท

(2) ค่าประปา 1,174,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 815,900                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3. งบลงทนุ 171,566,000           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 171,566,000           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,317,900              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,317,900              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย) 2,251,900              บาท

(2) ครภุณัฑร์ะบบเมนไฟฟ้า ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 ระบบ 3,066,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 166,248,100           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 166,248,100            บาท

(1) ก่อสรา้งศูนยก์ฬีา พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 240,182,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,997,800             บาท

เงนิงบประมาณ 214,184,300            บาท

ปี 2554 - 2556 ตัง้งบประมาณ 81,622,800             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,868,100              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 125,693,400            บาท

(2) อาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ  พรอ้มรายการประกอบ   1 หลงั 79,973,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 272,424,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,053,000             บาท

เงนิงบประมาณ 238,371,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 45,500,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 3,805,100              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 71,310,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 79,973,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 37,781,800             บาท

(3) กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษาและบคุลากร พรอ้มรายการประกอบ 

    ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 รายการ 27,807,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 329,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 41,125,000             บาท

เงนิงบประมาณ 287,875,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 57,750,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 27,807,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 202,317,900            บาท
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(4) อาคารเอนกประสงค ์พรอ้มรายการประกอบ 

    ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 รายการ 24,062,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 98,899,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,362,400             บาท

เงนิงบประมาณ 86,536,600             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,062,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 44,974,100             บาท

(5) ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละภาษาอาเซยีน 

    ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 หลงั 34,405,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 24,575,000             บาท

เงนิงบประมาณ 172,025,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 34,405,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 68,810,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 68,810,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 5,179,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 3,190,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,040,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 149,500                บาท
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7.3.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -             1.6000      4.8042      6.4042      

-              -                -              -              0.8042        0.8042        

-              -                -              1.6000        4.0000        5.6000        

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 20 30 40 50

 ( 9 )

คน 850 500 500 500 500

 ( 510 )

คน 500 200 200 200 200

 ( - )

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 12.1000 6.4042 52.0000 52.0000 52.0000

 ( 0.7398 )

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้บัการ

พฒันา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลติ พฒันาเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารยแ์ละ

บคุลากรทางการศึกษา

2. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

                    6,404,200 

ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 13.2000        7.5042        53.1000       53.1000       53.1000       

ลา้นบาท 12.1000        6.4042        52.0000       52.0000       52.0000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.1000         1.6000        25.0000      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท 10.0000        4.8042        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 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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6,404,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,600,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 1,100,000              บาท

2) โครงการอนุรกัษพ์นัธุพ์ชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 500,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,804,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการสอนใหก้บับคุลากรทางการศึกษา 500,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพครู อาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 304,200                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

7.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

      จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2559)

7.4.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -             0.9464      -             0.9464      

-              -                -              0.9464        -              0.9464        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 302 272  -  -  -

 ( 290 )

รอ้ยละ 50 50  -  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 6.4047         6.1464        -               -               -               

ลา้นบาท 1.2047         0.9464        -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.2047         0.9464        -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.2000         5.2000        -               -               -               

ลา้นบาท 5.2000         5.2000        -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คีุณภาพ มาตรฐาน

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                    12,551,100 

                     2,151,100 

                    10,400,000 

หน่วย:ลา้นบาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       946,400 

                      946,400 

196



946,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 946,400                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 946,400                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 946,400                บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 139,000                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 89,400                  บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 92,600                  บาท

1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 126,200                บาท

1.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน 499,200                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ               

           การศึกษาขัน้พื้นฐาน
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บาท

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.4732       -             0.6000      -             1.0732      

-              0.4732         -              0.6000        -              1.0732        

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 36 36 40 42 44

 ( 5 )

คน 13,000 13,000 15,000 15,000 15,000

 ( 6,852 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.0893 1.0732 8.0000 8.0000 8.0000

 ( 0.0085 )

ลา้นบาท 2.8893         2.8732        9.8000        9.8000        9.8000        

ลา้นบาท 1.0893         1.0732        8.0000        8.0000        8.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.5137         0.4732        3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.5756         0.6000        5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.8000         1.8000        1.8000        1.8000        1.8000        

ลา้นบาท 1.8000         1.8000        1.8000        1.8000        1.8000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     1,073,200 

                    1,073,200 

อนุรกัษ ์ สบืสาน  ศิลปวฒันธรรม
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1,073,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 473,200                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 473,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 94,300                  บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 213,900                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 89,400                  บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 75,600                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 600,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 600,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท

7.6.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -             5.7603      -             5.7603      

-              -                -              -              -              -              

-              -                -              5.7603        -              5.7603        

7.6.1.2  เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 14 32 34 36

 ( 28 )

ผลงาน 16 14 32 34 36

 ( - )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( - )

ลา้นบาท 8.1144 5.7603 41.0000 41.0000 53.5000

 ( 3.6648 )

ลา้นบาท 20.6144        18.2603       53.5000       53.5000       53.5000       

ลา้นบาท 8.1144         5.7603        41.0000       41.0000       41.0000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 8.1144         5.7603        40.0000      40.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                -              1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 12.5000        12.5000       12.5000       12.5000       12.5000       

ลา้นบาท 12.5000        12.5000      12.5000      12.5000      12.5000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัเพือ่พฒันาชมุชนและทอ้งถิน่

2. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

7.6 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                     5,760,300 

                    5,760,300 

มผีลงานวจิยัทีส่ามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นภาครฐัและเอกชน  และพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

200



5,760,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,760,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,760,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยั 5,760,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

2. ผลติครูและส่งเสรมิวทิยฐานะครู

3. ผลติผลงานวจิยัและนาํผลงานวจิยัในทกุสาขาวชิามาใชใ้นการสนบัสนุน

   การจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันาสงัคม

4. ทาํนุบาํรุง รกัษาศิลปและวฒันธรรม สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจาก

   พระราชดาํริ

5. ใหค้าํปรกึษาทางวชิาการแก่ชมุชนทอ้งถิน่ ส่งเสรมิองคค์วามรู ้

   ของปราชญท์อ้งถิน่ใหเ้ป็นวชิาชพีช ัน้สูง

6. วจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่ตอบสนอง

   ต่อชมุชนและทอ้งถิน่

7. ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุล

   เพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมอย่างย ัง่ยนื

8. พฒันาระบบการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพ

   เพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมอย่างย ัง่ยนื

9. เตรยีมความพรอ้มของบคุลากรและนกัศึกษา ดา้นการศึกษา 

       ศิลปะและวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัการรองรบัเงือ่นไข

       ของประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์จะเป็นมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่พฒันาทางดา้นสงัคมศาสตร์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยการวจิยัควบคูุ่กบัการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ใชอ้งคค์วามรู ้

ในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่บนพื้นฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงร่วมพฒันาสงัคม

เศรษฐกจิและวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน

1. จดัการเรยีนรูแ้ก่บณัฑติและสงัคมอย่างมคุีณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

522,208,500                

550,008,300                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 692.2626        724.1739        1,176.6386     876.5636        660.2255        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 522.2085        550.0083        997.0665        703.9915        498.5445        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 170.0541        174.1656        179.5721        172.5721        161.6810        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 170.0541       174.1656       179.5721       172.5721       161.6810       

1. นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั

มีสว่นร่วมในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์

และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษา

และบุคลากรเขา้รบัการพฒันาทกัษะ

ดา้นภาษาองักฤษและภาษาของประเทศ

เพือ่นบา้นในภมูภิาค คน 600 600 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.4300        3.9300        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีน

ไดล้ดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บั

การสนบัสนุนจากรฐั รอ้ยละ 100 100 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท         6.3193         6.3442 -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 257.9482     243.5394     286.8972     286.8972     193.5122     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 70.0870         69.5495         72.0070         72.0070         67.0920         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 70.0870         69.5495         72.0070         72.0070         67.0920         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพ

ตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 226.4033     274.6446     606.6387     313.5637     201.5017     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 84.5100         89.1590         92.1080         85.1080         79.2100         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 84.5100         89.1590         92.1080         85.1080         79.2100         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้รบับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบั

บรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์

จากการบรกิาร รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.2629       11.2629       69.0150       69.0150       69.0150       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.5773          9.5773          9.5773          9.5773          9.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.5773          9.5773          9.5773          9.5773          9.5000          

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 14 14 14 14 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษา

ที่เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9000        0.9000        4.5156        4.5156        4.5156        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          0.8790          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          0.8790          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่น

และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยั

และงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่

ในวารสารระดบัชาติ โครงการ 30 19 38 38 38

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน โครงการ 30 19 38 38 38

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.9448       9.3872        30.0000       30.0000       30.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2 54.2635       93.3850       93.3850       -                21.2825       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 109.2310    405.1370    112.0620    -              42.0450     

รวม 5 163.4945    498.5220    205.4470    -              63.3275      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  60,771,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  102,723,500  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 3,930,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 529,446,900                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,344,200                    

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 900,000                      

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 9,387,200                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

207



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 68.0326       65.3103       209.6299     202.5355     4.5000        550.0083     

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน -               -               -               3.9300        -               3.9300        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน              -                -                -   3.9300        -               3.9300        

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา 68.0326       65.3103       209.6299     181.9741     4.5000        529.4469     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 28.4073       38.4736       86.6585       90.0000       -               243.5394     

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์ 39.6253       26.8367       122.9714     83.4112       1.8000        274.6446     

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -   8.5629        2.7000        11.2629       

3. แผนงาน :  สนบัสนุน

การจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน -               -               -               6.3442        -               6.3442        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่

ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน              -                -                -           6.3442              -   6.3442        

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม -               -               -               0.9000        -               0.9000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลป

วฒันธรรม -               -               -               0.9000        -               0.9000        

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               9.3872        -               9.3872        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรู ้ -               -               -               9.3872        -               9.3872        

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

          - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            3.9300      -             3.9300      

-              -                -             3.9300       -              3.9300       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 600 600 -               -               -               

 ( - )

ลา้นบาท 11.4300        3.9300       -               -               -               

ลา้นบาท 11.4300        3.9300       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.4300       3.9300      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.1  แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    3,930,000 

                   3,930,000 

เพือ่พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ / ภาษาประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน แก่นกัศึกษา

บุคลากรของมหาวทิยาลยัและประชาชนในพื้นที่ เพือ่สนบัสนุนการประชมุวชิาการ

และเสนอผลงานวจิยัระดบันานาชาติ เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการกา้วเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีนของบุคลากรในทอ้งถิน่

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์

                   15,360,000 

                   15,360,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาและบุคลากร

เขา้รบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ

และภาษาของเพือ่นบา้นในภมูภิาค

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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3,930,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,930,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,930,000              บาท

1) เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 3,930,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

28.4073    38.4736      86.6585   90.0000    -             243.5394   

28.4073      38.4736       86.6585     90.0000      -              243.5394     

7.2.1.2  เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 859 900 900 900 1,200

 ( 529 )

คน 1,300 1,400 1,400 1,400 1,200

 ( 637 )

คน 5,442 3,052 6,000 6,000 6,000

 ( 2,838 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 168.9896 156.8809 126.0000 128.5524 130.0000

 ( - )

ลา้นบาท 328.0352      313.0889    358.9042     358.9042     260.6042     

ลา้นบาท 257.9482      243.5394    286.8972     286.8972     193.5122     

ลา้นบาท 26.4270       28.4073     28.4547      28.4547      28.4547      

ลา้นบาท 36.9586       38.4736     48.6514      48.6514      48.6514      

ลา้นบาท 88.9586       86.6585     93.3850      93.3850      -              

ลา้นบาท 105.6040      90.0000     116.4061     116.4061     116.4061     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 70.0870        69.5495     72.0070      72.0070      67.0920      

ลา้นบาท 70.0870       69.5495     72.0070      72.0070      67.0920      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2  แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  529,446,900 

                 243,539,400 

 จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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243,539,400 บาท

1. งบบคุลากร 28,407,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 25,938,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 24,501,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,437,000              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,468,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 38,473,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,905,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 96,000                  บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 900,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 952,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดเ้งนิเดอืนหรอืค่าจา้งเต็มข ัน้ 28,600                  บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 5,252,400              บาท

(6) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,230,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 486,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 791,400                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 450,000                บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,139,900              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 4,752,000              บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 17,826,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,568,500              บาท

3. งบลงทนุ 86,658,500             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 86,658,500             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,735,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 700,000                บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 700,000                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 250,000                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 250,000                บาท

3.1.1.3 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,785,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 18 รายการ (รวม 96 หน่วย) 6,383,000              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอาหารยุโรป

    ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ 1,516,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอาหารนานาชาติ

    ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ 3,886,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 73,923,500             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 54,263,500             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและอเนกประสงค ์1 หลงั 7,571,000              บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 179,900,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 8,995,000              บาท

 เงนิงบประมาณ 170,905,000            บาท

 ปี 2555 - 2556 ตัง้งบประมาณ 59,850,000             บาท

 ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 32,267,900             บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 71,216,100             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,571,000              บาท

(2) อาคารเรยีนและพฒันาชนชาตพินัธุ์

    ตาํบลทุ่งศรทีอง อาํเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 1 หลงั 46,692,500             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 245,750,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 12,287,500             บาท

 เงนิงบประมาณ 233,462,500            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,692,500             บาท

 ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 93,385,000             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 93,385,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 19,660,000             บาท

(1) ปรบัปรงุอาคารเรยีนรวมและอเนกประสงค ์อาคารวจิยัพลงังาน

    และสิง่แวดลอ้ม อาคารจอดรถ ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ์

    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 งาน 19,660,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 90,000,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 90,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 90,000,000             บาท
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7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

39.6253    26.8367      122.9714  83.4112    1.8000      274.6446   

39.6253      26.8367       122.9714    83.4112      1.8000       274.6446     

7.2.2.2  เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

 ( 1,313 )

คน 1,400 2,500 2,500 2,500 2,500

 ( 2,147 )

คน 7,610 11,254 11,000 11,000 11,000

 ( 10,033 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 139.9033 151.6732 120.0000 122.25000 125.0000

 ( - )

ลา้นบาท 310.9133      363.8036    698.7467     398.6717     280.7117     

ลา้นบาท 226.4033      274.6446    606.6387     313.5637     201.5017     

ลา้นบาท 36.9363       39.6253     40.3902      40.3902      40.3902      

ลา้นบาท 26.8181       26.8367     36.7107      36.7107      36.7107      

ลา้นบาท 86.5000       122.9714    405.1370     112.0620     -              

ลา้นบาท 74.3489       83.4112     115.0748     115.0748     115.0748     

ลา้นบาท 1.8000         1.8000      9.3260       9.3260       9.3260       

ลา้นบาท 84.5100        89.1590     92.1080      85.1080      79.2100      

ลา้นบาท 84.5100       89.1590     92.1080      85.1080      79.2100      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                 274,644,600 

 จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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274,644,600 บาท

1. งบบคุลากร 39,625,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 35,597,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 32,924,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,673,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,451,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,576,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,836,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,268,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 576,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 900,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 952,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดเ้งนิเดอืนหรอืค่าจา้งเต็มข ัน้ 143,700                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 4,425,600              บาท

(6) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,230,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 486,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 791,400                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 450,000                บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 7,224,700              บาท

(11) วสัดกุารศึกษา 6,088,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,568,500              บาท

3. งบลงทนุ 122,971,400           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 122,971,400           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 13,740,400             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 851,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย) 851,000                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ 900,000                บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 900,000                บาท

3.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 364,000                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 364,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,922,000              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย) 1,922,000              บาท

3.1.1.5 ครภุณัฑก์ารศึกษา 9,703,400              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 18 รายการ (รวม 32 หน่วย) 6,803,400              บาท

(2) โปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตัิ

    ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ระบบ 1,900,000              บาท

(3) ระบบผลติสือ่สิง่พมิพข์นาดใหญ่เพือ่การประชาสมัพนัธ์

    ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ระบบ 1,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 109,231,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 109,231,000           บาท

(1) อาคารศูนยก์ลางกฬีาในร่มอเนกประสงค์ -                         บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 196,000,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 9,800,000              บาท

 เงนิงบประมาณ 186,200,000            บาท

 ปี 2554 - 2556 ตัง้งบประมาณ 105,925,000            บาท

 ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

 ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 80,275,000             บาท

(2) อาคารศูนยพ์ฒันาทรพัยากรมนุษยภ์มูภิาคอาเซยีน

    ตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั 53,200,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 350,000,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 17,500,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 332,500,000            บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 66,500,000             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 53,200,000             บาท

 ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 212,800,000            บาท

(3) อาคารบรกิารวชิาการ

    ตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั 56,031,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 294,900,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 14,745,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 280,155,000            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 56,031,000             บาท

 ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 112,062,000            บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 112,062,000            บาท
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4. งบเงนิอดุหนุน 83,411,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 83,411,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 83,411,200             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,350,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 450,000                บาท
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7.2.3 ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            8.5629      2.7000      11.2629    

-              -                -             8.5629       2.7000       11.2629      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

 ( 1,300 )

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 6 )

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 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 11.2629 11.2629 43.3000 43.3000 43.3000

 ( - )

                  11,262,900 

 เพือ่ใหบุ้คลกรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพ และสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันา

และหน่วยงานครูผูใ้ช ้และบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สาํเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 20.8402        20.8402     78.5923      78.5923      78.5150      

ลา้นบาท 11.2629        11.2629     69.0150      69.0150      69.0150      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.5629         8.5629      61.2840      61.2840      61.2840      

ลา้นบาท 2.7000         2.7000      7.7310       7.7310       7.7310       

ลา้นบาท 9.5773         9.5773       9.5773        9.5773        9.5000        

ลา้นบาท 9.5773         9.5773      9.5773       9.5773       9.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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11,262,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,562,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,562,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 6,261,900              บาท

2) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ 2,301,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,700,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 450,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 1,980,000              บาท

3) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะและบาํบดันํา้เสยีตามแนวพระราชดาํริ

   ภาคเหนอืจงัหวดัอตุรดติถ์ 270,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

7.3.1 

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

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            6.3442      -             6.3442      

-              -                -             6.3442       -              6.3442       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,740 1,740 -              -              -              

 ( 1,630 )

รอ้ยละ 100 100 -              -              -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 34.3550        6.3442       -               -               -               

ลา้นบาท 34.3550        6.3442       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 34.3550       6.3442      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

                  ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

7.3  แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       6,344,200 

                      6,344,200 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์

                   40,699,200 

                   40,699,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บั

การบรกิารการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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6,344,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,344,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,344,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,344,200              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 880,600                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 557,200                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 601,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,437,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 868,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

             ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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บาท

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            0.9000      -             0.9000      

-              -                -             0.9000       -              0.9000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 6 )

คน/ปี 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

 ( 2,000 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 0.9000 0.9000 6.3131 6.3131 6.3131

 ( - )

ลา้นบาท 1.7798         1.7798       5.3954        5.3954        5.3946        

ลา้นบาท 0.9000         0.9000       4.5156        4.5156        4.5156        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9000         0.9000      4.5156       4.5156       4.5156       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8798         0.8798       0.8798        0.8798        0.8790        

ลา้นบาท 0.8798         0.8798      0.8798       0.8798       0.8790       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4  แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                       900,000 

                      900,000 

 ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชน

ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และภมูปิญัญาไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรรลุตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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900,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 900,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 900,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 900,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            9.3872      -             9.3872      

-              -                -             9.3872       -              9.3872       

7.5.1.2  เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 22 38 38 38

 ( 30 )

โครงการ 30 22 38 38 38

 ( 30 )

ผลงาน 30 19 38 38 38

 ( 30 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 13.9448 9.3872 35.0000 35.0000 35.0000

 ( - )

ลา้นบาท 18.9448        14.3872     35.0000      35.0000      35.0000      

ลา้นบาท 13.9448        9.3872       30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.9448       9.3872      30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 5.0000         5.0000      5.0000       5.0000       5.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5  แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    9,387,200 

                   9,387,200 

 เพือ่พฒันาการวจิยัโดยการสรา้งนวตักรรม และองคค์วามรูท้ี่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม

นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

225



9,387,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,387,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,387,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 7,974,400              บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการวจิยัเพือ่ชมุชนทอ้งถิน่ 1,412,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรมและมทีกัษะทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่สนองตอบความตอ้งการของชมุชน

   ทอ้งถิน่และประเทศชาตโิดยการบูรณาการการวจิยั การบรกิารวชิาการชมุชน การอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 

   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแนวคิดตามโครงการพระราชดาํร ิผสานเขา้กบัการเรยีน

   การสอนภายใตร้ะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ

   มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี เป็นศูนยก์ลางในการผลติบณัฑติและการบรกิารวชิาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

523,151,800                

658,125,800                

   ทีม่คุีณภาพตอบสนองความตอ้งการของสงัคมทอ้งถิน่และอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 746.2746        956.2208        1,096.5248     961.1407        869.5045        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 523.1518        658.1258        862.8109        712.9122        607.0603        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 223.1228        298.0950        233.7139        248.2285        262.4442        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 223.1228       298.0950       233.7139       248.2285       262.4442       

1. นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งและเตรยีมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม

อาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 50 50 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0194        4.0194        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          -                 -                 -                 

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 167.4186     228.3033     310.5674     249.0834     127.2637     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 117.3812        179.2813        120.8277        128.1612        135.1491        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 117.3812       179.2813       120.8277       128.1612       135.1491       

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 333.6405     399.2983     485.5990     393.9208     405.8376     

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 95.2038         107.3290        103.9651        110.4014        117.2437        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 95.2038         107.3290       103.9651       110.4014       117.2437       

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยะ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.7839        4.7839        18.0000       18.3063       18.8022       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.4343          2.5560          2.5560          2.5560          2.5560          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.4343          2.5560          2.5560          2.5560          2.5560          

5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9002        1.1253        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.6000          1.0000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.6000          1.0000          -                 -                 -                 

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 8 8 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        2.5000        2.5000        3.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000          1.2000          1.4000          1.4000          1.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0000          1.2000          1.4000          1.4000          1.5000          

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

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 11.3892       19.5956       46.1445       49.1017       52.1568       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.5035          4.7287          4.9651          5.7099          5.9954          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.5035          4.7287          4.9651          5.7099          5.9954          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

1 20.0532     40.1064     40.1064     -              17.6940     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3 82.4639     154.4549    86.8972     -              62.5440     

3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 60.5820     136.2650    8.8470       -              46.8450     

รวม 7 163.0991    330.8263    135.8506    -              127.0830    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  91,241,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  71,857,300  บาท

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,019,400                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 632,385,500                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,125,300                    

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,000,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 19,595,600                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 97.9812       73.0607       195.4170     282.3029     9.3640        658.1258     

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               4.0194        -               4.0194        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           4.0194              -           4.0194 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

97.9812       73.0607       195.4170     256.5626     9.3640        632.3855     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           8.8620        26.4402              -           2.0000        37.3022 

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       42.4972        40.8820        96.8191         9.1088         1.6940      191.0011 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       55.4840        23.3167        72.1577      246.4199         1.9200      399.2983 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           1.0339         3.7500         4.7839 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               1.1253        -               1.1253        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           1.1253              -           1.1253 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               1.0000        -               1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.0000              -           1.0000 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               19.5956       -               19.5956       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          19.5956              -          19.5956 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

          เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา 

          บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไป

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

          มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            4.0194      -             4.0194      

-              -                -              4.0194       -              4.0194       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 893 893  -  -  -

 ( 300 )

รอ้ยละ 50 50  -  -  -

 ( 50 )

7.1 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    4,019,400

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    4,019,400

                   31,754,700

                   26,754,700

                     5,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษา

เพิม่ขึ้น
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 25.7353        6.0194       -               -               -               

ลา้นบาท 22.7353        4.0194       -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 22.7353       4.0194       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 3.0000         2.0000       -               -               -               

ลา้นบาท 3.0000         2.0000       -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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4,019,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,019,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,019,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 4,019,400              บาท

1.1) พฒันาดา้นภาษาอาเซยีนสาํหรบันกัศึกษา คณาจารยแ์ละบคุลากรใน

     มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 4,019,400              บาท

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

       วตัถปุระสงค ์: 

       เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

       ใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             8.8620       26.4402   -             2.0000      37.3022    

-              8.8620         26.4402     -              2.0000       37.3022      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 425 473 522 700 700

 ( 126 )

คน 410 700 700 700 700

 ( 356 )

คน 1,577 2,179 2,406 2,584 2,584

 ( 1,452 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 11.4620 10.8620 21.7295 23.2657 23.7104

 ( 11.4620 )

                  37,302,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  632,385,500

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 51.4419        89.0846     97.6287      104.5338     66.9302      

ลา้นบาท 18.9768        37.3022     61.8359      63.3721      23.7104      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 9.4620         8.8620       15.7028      16.3350      15.7401      

ลา้นบาท 7.5148         26.4402     40.1064      40.1064      -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       6.0267       6.9307       7.9703       

ลา้นบาท 32.4651        51.7824     35.7928      41.1617      43.2198      

ลา้นบาท 32.4651       51.7824     35.7928      41.1617      43.2198      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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37,302,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,862,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,862,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 8,862,000              บาท

2. งบลงทนุ 26,440,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,440,200             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,387,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 6,387,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

   รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย) 6,387,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,053,200             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,053,200             บาท

(1) อาคารสาธารณสุขเพือ่การพฒันา และสรา้งเสรมิสุขภาพ ตาํบลในเมอืง

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 20,053,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 117,960,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 17,694,000             บาท

เงนิงบประมาณ 100,266,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,053,200             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 40,106,400             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 40,106,400             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการดาํเนนิงานนโยบายและแผน 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตร 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันาและส่งเสรมิกจิการนกัศึกษา 1,000,000              บาท

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท

       วตัถปุระสงค ์: 

       เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

       ใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

42.4972    40.8820      96.8191   9.1088      1.6940      191.0011   

42.4972      40.8820       96.8191     9.1088       1.6940       191.0011     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,366 1,501 1,476 2,500 2,570

 ( 1,497 )

คน 2,020 2,550 2,570 2,570 2,570

 ( 1,378 )

คน 7,008 6,273 7,322 8,416 8,486

 ( 5,786 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 100.6824 94.1820 94.2766 98.8141 103.5533

 ( 100.6824 )

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  191,001,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 233.3579      318.5000    333.7664     272.7108     195.4826     

ลา้นบาท 148.4418      191.0011    248.7315     185.7113     103.5533     

ลา้นบาท 44.7585       42.4972     44.7966      47.2338      49.8173      

ลา้นบาท 41.6828       40.8820     45.4804      47.5807      48.7360      

ลา้นบาท 47.7594       96.8191     154.4549     86.8972      -              

ลา้นบาท 12.5471       9.1088       0.9996       0.9996       2.0000       

ลา้นบาท 1.6940         1.6940       3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท 84.9161        127.4989    85.0349      86.9995      91.9293      

ลา้นบาท 84.9161       127.4989    85.0349      86.9995      91.9293      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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191,001,100 บาท

1. งบบคุลากร 42,497,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 42,497,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 37,683,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,813,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 40,882,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,007,500             บาท

(1) วสัดสุาํนกังาน 1,855,500              บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 20,202,000             บาท

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

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,874,500             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 11,892,300             บาท

(2) ค่าประปา 2,436,300              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,545,900              บาท

3. งบลงทนุ 96,819,100             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 96,819,100             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,623,500              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 4,623,500              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

   รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,145,000              บาท

(2) เครือ่งโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance

    Liquid Chromatography)  ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 2,478,500              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,195,600             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,195,600             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,731,700              บาท

(2) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร  ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 39,015,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 161,380,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 24,207,000             บาท

เงนิงบประมาณ 137,173,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,600,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 39,015,300             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 67,557,700             บาท

(3) ก่อสรา้งศูนยก์ฬีา พรอ้มรายการประกอบ ตาํบลก่อเอ ้อาํเภอเขือ่งใน

    จงัหวดัอบุลราชธานี 33,422,000             บาท

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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งบประมาณทัง้สิ้น 196,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 29,490,000             บาท

เงนิงบประมาณ 167,110,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,422,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 66,844,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 66,844,000             บาท

(4) อาคารหอพกันกัศึกษา ตาํบลก่อเอ ้อาํเภอเขือ่งใน

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 10,026,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 58,980,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,847,000              บาท

เงนิงบประมาณ 50,133,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,026,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 20,053,200             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 20,053,200             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 9,108,800              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,108,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 9,108,800              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,694,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,694,000              บาท
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บาท

       วตัถปุระสงค ์: 

       เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

       ใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

55.4840    23.3167      72.1577   246.4199   1.9200      399.2983   

55.4840      23.3167       72.1577     246.4199     1.9200       399.2983     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,348 3,438 3,484 4,932 4,570

 ( 2,695 )

คน 3,080 4,570 4,570 4,570 4,570

 ( 2,382 )

คน 13,454 12,954 14,086 15,172 14,810

 ( 9,862 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 295.471 327.1406 364.4760 385.0738 405.8376

 ( 295.4471 )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  399,298,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 428.8443      506.6273    589.5641     504.3222     523.0813     

ลา้นบาท 333.6405      399.2983    485.5990     393.9208     405.8376     

ลา้นบาท 57.6862       55.4840     60.1268      62.9248      65.8854      

ลา้นบาท 28.2850       23.3167     29.1167      30.0826      30.5718      

ลา้นบาท 38.1934       72.1577     121.1230     8.8470       -              

ลา้นบาท 207.5559      246.4199    272.2325     288.5664     305.8804     

ลา้นบาท 1.9200         1.9200       3.0000       3.5000       3.5000       

ลา้นบาท 95.2038        107.3290    103.9651     110.4014     117.2437     

ลา้นบาท 95.2038       107.3290    103.9651     110.4014     117.2437     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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399,298,300 บาท

1. งบบคุลากร 55,484,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 47,741,800             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,496,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,246,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 23,316,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,316,700             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,316,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,116,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,521,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,010,300              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 294,200                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมบาํรงุรกัษาทรพัยส์นิ 500,000                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 8,874,400              บาท

3. งบลงทนุ 72,157,700             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 72,157,700             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,844,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,844,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,844,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 89 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,313,700             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,313,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10

 ลา้นบาท 9,731,700              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) อาคารเรยีนรวมอเนกประสงค ์ 1 หลงั 42,069,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 248,200,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 37,230,000             บาท

เงนิงบประมาณ 210,970,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 31,875,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 25,336,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 42,069,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 111,690,000            บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(3) อาคารชดุทีพ่กัอาศยับคุลากร ตาํบลก่อเอ ้อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ี1

 หลงั 8,355,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,150,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,372,500              บาท

เงนิงบประมาณ 41,777,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,355,500              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 24,575,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 8,847,000              บาท

(4) อาคารเรยีนโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 10,157,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,950,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,242,500              บาท

เงนิงบประมาณ 12,707,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 2,550,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,157,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 246,419,900           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 246,419,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 246,419,900            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,920,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,395,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 525,000                บาท
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บาท

       วตัถปุระสงค ์: 

       เพือ่การเสรมิสรา้งเครอืข่ายพฒันาทอ้งถิน่ และพฒันากระบวนการผลติและพฒันาครู 

       เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            1.0339      3.7500      4.7839      

-              -                -              1.0339        -              1.0339        

-              -                -              -              3.7500        3.7500        

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 8 8 8 8

 ( 3 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 4.7839 4.7839 18.0000 18.3063 18.8022

 ( 4.7839 )

ลา้นบาท 7.2182         7.3399       20.5560       20.8623       21.3582       

ลา้นบาท 4.7839         4.7839       18.0000       18.3063       18.8022       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.0339         1.0339       13.0000      13.3063      13.8022      

ลา้นบาท 3.7500         3.7500       5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 2.4343         2.5560       2.5560        2.5560        2.5560        

ลา้นบาท 2.4343         2.5560       2.5560        2.5560        2.5560        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                     4,783,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์

2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู  อาจารย ์และ

บคุลากรทางการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลา 1  ปี

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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4,783,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,033,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,033,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 1,033,900              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,750,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 3,750,000              บาท

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

           เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

           โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2553 ถึง  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            1.1253      -             1.1253      

-              -                -              1.1253        -              1.1253        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 310 370  -  -  -

 ( 173 )

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 4.8911         2.1253       -               -               -               

ลา้นบาท 3.3911         1.1253       -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 3.3911         1.1253       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         1.0000       -               -               -               

ลา้นบาท 1.5000         1.0000       -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     1,125,300 

7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล                     1,125,300 

                         จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                     7,016,400 

                     4,516,400 

                     2,500,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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1,125,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,125,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,125,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,125,300              บาท

1.1) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 96,500                  บาท

1.2) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 153,700                บาท

1.3) ค่าจดัการเรยีนการสอน 608,000                บาท

1.4) ค่าหนงัสอืเรยีน 145,300                บาท

1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 121,800                บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

พื้นฐาน
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บาท

บาท

       วตัถปุระสงค ์: 

       เพือ่พฒันาปฏบิตัภิารกิจดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ยการศึกษา วจิยั ฟ้ืนฟู

       สรา้งมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมทอ้งถิน่และวฒันธรรมไทย ความสาํนึกและความ

       ภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่และของชาต ิและใหม้จีติสาํนึกประชาธปิไตย คุณธรรม จรยิธรรม

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            1.0000      -             1.0000      

-              -                -              1.0000        -              1.0000        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 8 8 8

 ( 4 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 2.5000 2.5000 3.0000

 ( 1.0000 )

ลา้นบาท 2.0000         2.2000       3.9000        3.9000        4.5000        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000       2.5000        2.5000        3.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000       2.5000        2.5000        3.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.2000       1.4000        1.4000        1.5000        

ลา้นบาท 1.0000         1.2000       1.4000        1.4000        1.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     1,000,000 

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                     1,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุผลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลา 1  ปี

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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1,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

       วตัถปุระสงค ์: 

       เพือ่พฒันากระบวนการวจิยัและบรหิารจดัการงานวจิยั ใหส้ามารถสนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรู ้

       ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย ภมูปิญัญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพฒันา

       เทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพี

       ของคนในทอ้งถิน่

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            19.5956    -             19.5956    

-              -                -              5.0000       -              5.0000       

-              -                -              14.5956      -              14.5956      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 24 42 45 45 45

 ( 30 )

โครงการ 30 42 45 45 45

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 11.3892 19.5956 46.1445 49.1017 52.1568

 ( 11.3892 )

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   19,595,600

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   19,595,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. งานวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่

2. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 15.8927        24.3243     51.1096      54.8116      58.1522      

ลา้นบาท 11.3892        19.5956     46.1445      49.1017      52.1568      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 11.3892       19.5956     46.1445      49.1017      52.1568      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 4.5035         4.7287       4.9651        5.7099        5.9954        

ลา้นบาท 4.5035         4.7287       4.9651       5.7099       5.9954       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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19,595,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,595,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,595,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 5,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยั 14,595,600             บาท

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีเป็นมหาวทิยาลยันกัปฏบิตัมิอือาชพีช ัน้นาํ

   ดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรมในระดบัประเทศและกา้วสู่ระดบัสากล

   1. จดัการศึกษาวชิาชพีระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมอย่างมคุีณภาพ  

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐน์วตักรรม และงานสรา้งสรรค ์สู่การผลติเชงิพาณิชย ์

      และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   

   3. ใหบ้รกิารวชิาการทีม่แีนวคิดเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่การมอีาชพีอสิระและพฒันาอาชพี 

      สู่การเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั   

   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

   5. จดัระบบบคุลากรจากสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลงใหส้นองต่อสทิธปิระโยชนบ์นพื้นฐานความสุข

      และความกา้วหนา้   

   6. จดัระบบบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่แนวทางการจดัหารายได ้

      เพือ่เอื้อต่อนโยบายหลกั

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

1,422,760,000              

1,636,001,000              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,786.1530     2,064.7961     2,930.5848     3,007.4902     3,112.5393     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,422.7600     1,636.0010     2,540.6156     2,600.9132     2,688.5942     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 363.3930        428.7951        389.9692        406.5770        423.9451        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 363.3930       428.7951       389.9692       406.5770       423.9451       

1. บณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มี

ความรูค้วามสามารถ สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 

“บณัฑตินกัปฏบิตัิมืออาชีพ” และมีคุณภาพตาม

คุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 82 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 85 87 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,177.4021   1,382.9240   2,174.6300   2,201.8712   2,252.3642   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 321.5983        385.9441        343.8252        358.1571        373.4489        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 321.5983       385.9441       343.8252       358.1571       373.4489       

2. บณัฑติดา้นสงัคมศาสตรม์ีความรู ้

ความสามารถ สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ “บณัฑติ

นกัปฏบิตัิมืออาชีพ” และมีคุณภาพตาม

คุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 82 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82 85 85 87 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 85 87 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 179.4808     175.7328     212.5036     230.1791     250.4357     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 33.8526         34.5508         37.4464         39.3847         41.4255         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 33.8526         34.5508         37.4464         39.3847         41.4255         

3. มีงานวจิยั สิง่ประดิษฐ ์นวตักรรมและงาน

สรา้งสรรค ์ที่ตอบโจทยภ์าคอตุสาหกรรม เป็นที่

ยอมรบัในระดบัชาติและนานาชาติ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 100 100 120 150 200

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 60 60 80 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 

1 ปี

โครงการ 30 30 40 50 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 44.7004       56.9388       126.6800     139.3803     153.3630     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.2280          6.4872          6.7750          6.9911          7.4387          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.2280          6.4872          6.7750          6.9911          7.4387          

4. ชมุชนและสงัคมไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

 ยกระดบัความเขม้แข็ง และสามารถพึง่พา

ตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 82 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 82 84 86

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 80 80 84

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.0000        7.0000        16.4450       18.0895       19.8985       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4560          0.5198          0.5926          0.6756          0.7703          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4560          0.5198          0.5926          0.6756          0.7703          

5. มีการฟ้ืนฟ ูอนุรกัษ ์สบืสาน ศิลปะ 

วฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

ที่บูรณาการกบัการเรยีนการสอน กจิกรรม

นกัศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 15 15 20 25 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 90 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 15 15 20 25 25
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5452        5.5452        10.3570       11.3931       12.5328       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2581          1.2932          1.3300          1.3685          0.8617          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2581          1.2932          1.3300          1.3685          0.8617          

6. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้

ร่วมการอบรมดา้นภาษา

คน 400 400  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาและบุคลากร

อดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ มทีกัษะและความ

สารถในการใชภ้าษาต่างประเทศและมคีวาม

เขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนอย่างดี

รอ้ยละ 80 80  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 6 6  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.2504        6.2504        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิ์ที่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ 

คน 406 465  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน 

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.3811        1.6098        -                 -                 -                 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

4 162.9329    220.1369    104.7632    -              94.1255     

รวม 4 162.9329    220.1369    104.7632    -              94.1255      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  110,229,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  62,703,100  บาท

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,250,400                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,565,656,800               

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,609,800                    

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 5,545,200                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 56,938,800                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 396.0683     225.0132     292.8263     463.3927     258.7005     1,636.0010   

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               6.2504        6.2504        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           6.2504         6.2504 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

396.0683     220.8802     292.8263     414.4267     241.4553     1,565.6568   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       75.7789        32.8897         4.8690        59.1952         3.0000      175.7328 

ผลผลติที ่2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           7.0000              -           7.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     320.2894      187.9905      287.9573      348.2315      238.4553    1,382.9240 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               1.6098        -               1.6098        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           1.6098              -           1.6098 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.5452        -               -               5.0000        5.5452        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.5452              -                -           5.0000         5.5452 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               3.5878        -               47.3562       5.9948        56.9388       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          37.0750              -          37.0750 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           3.5878              -          10.2812         5.9948        19.8638 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            -             6.2504      6.2504       

-              -                -              -              6.2504       6.2504         

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 400 400  -  -  -

 ( 913 )

รอ้ยละ 80 80  -  -  -

 ( 85 )

7.1 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    6,250,400 

                   6,250,400 

เพือ่ยกระดบั และพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท ัว่ไป พรอ้มท ัง้สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ 

และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

                   27,162,200 

                   27,162,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษาบุคลากร

ทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วม

การอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษาและบุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้

ร่วมโครงการ มทีกัษะและความสามารถในการใช ้

ภาษาต่างประเทศและมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคม

อาเซยีนอย่างดี
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 20.9118        6.2504       -               -               -                

ลา้นบาท 20.9118        6.2504       -               -               -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 20.9118       6.2504       -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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6,250,400 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,250,400              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและนกัศึกษาเพือ่การแข่งขนัและรองรบั

   การเป็นประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 6,250,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

75.7789    32.8897      4.8690     59.1952    3.0000      175.7328    

75.7789      32.8897       4.8690       59.1952      3.0000       175.7328      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 975 1,176 1,373 1,548 1,525

 ( 1,268 )

คน 1,525 1,210 1,210 1,210 1,210

 ( 1,090 )

คน 4,831 4,849 4,841 4,679 4,665

 ( 5,176 )

รอ้ยละ 84 84 86 86 86

 ( 84 )

รอ้ยละ 85 85 87 87 87

 ( 85 )

ลา้นบาท 163.0944 170.8638 196.5062 212.5819 231.0783

 ( 77.4006 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา               1,565,656,800 

                 175,732,800 

เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรต์ามความตอ้งการ และความจาํเป็นของประเทศ 

และพฒันาบณัฑติใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พรอ้มจะทาํงานไดห้ลากหลาย 

ตามสภาพการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ และสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 213.3334      210.2836    249.9500     269.5638     291.8612      

ลา้นบาท 179.4808      175.7328    212.5036     230.1791     250.4357      

ลา้นบาท 73.2374       75.7789      80.1445      84.7595      89.6452       

ลา้นบาท 32.8002       32.8897      47.2554      52.9479      59.4343       

ลา้นบาท 16.3864       4.8690       15.9974      17.5972      19.3574       

ลา้นบาท 53.9568       59.1952      64.4556      67.8979      71.5333       

ลา้นบาท 3.1000         3.0000       4.6507       6.9766       10.4655       

ลา้นบาท 33.8526        34.5508      37.4464      39.3847      41.4255       

ลา้นบาท 33.8526       34.5508      37.4464      39.3847      41.4255       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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175,732,800 บาท

1. งบบคุลากร 75,778,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 73,668,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 71,048,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,619,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,398,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 32,889,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,535,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,116,300              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,555,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 413,700                บาท

(5) เงนิตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 34,500                  บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 400,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,000,000              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 173,000                บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 300,000                บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

(13) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 200,000                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 3,864,800              บาท

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

(16) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,952,000              บาท

(2) ค่าประปา 1,216,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 186,700                บาท

3. งบลงทนุ 4,869,000              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,869,000              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,920,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,920,000              บาท

(1) ชดุกลอ้งวงจรปิดคณะศิลปศาสตร ์ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,920,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,949,000              บาท

3.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,949,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,949,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 59,195,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 59,195,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 57,195,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 3,000,000              บาท
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7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            7.0000      -             7.0000       

-              -                -              7.0000       -              7.0000         

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 30 50 60 65

 ( 23 )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 8.0000 7.0000 16.4450 18.0895 19.8985

 ( 2.8095 )

ลา้นบาท 8.4560         7.5198       17.0376      18.7651      20.6688       

ลา้นบาท 8.0000         7.0000       16.4450      18.0895      19.8985       

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 8.0000         7.0000       16.4450      18.0895      19.8985       

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 0.4560         0.5198       0.5926        0.6756        0.7703         

ลา้นบาท 0.4560         0.5198       0.5926       0.6756       0.7703         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                   7,000,000 

เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบการบรกิารวชิาการ และประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ 

โดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเทคโนโลย ีเป็นการสรา้งสงัคมที่มรีากฐาน

ที่นาํไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิเวลา :  งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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7,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 7,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

320.2894   187.9905    287.9573  348.2315   238.4553   1,382.9240  

320.2894     187.9905      287.9573    348.2315     38.0778      1,182.5465    

-              -                -              -              200.3775     200.3775      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,339 4,161 4,825 5,116 5,110

 ( 4,316 )

คน 4,815 4,770 4,775 4,820 4,820

 ( 4,867 )

คน 20,360 20,931 21,265 21,849 21,915

 ( 18,895 )

รอ้ยละ 84 84 86 86 86

 ( 84 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 938.4903 1,094.9667 1,130.9706 1,218.8228 1,315.2195

 ( 410.8038 )

              1,382,924,000 

เพือ่ผลติ และพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที่สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้

มคุีณภาพ มคุีณธรรม มวีุฒภิาวะทางสงัคมที่ด ีและสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. พฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา

มหาวทิยาลยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,499.0004    1,768.8681  2,518.4552   2,560.0283   2,625.8131    

ลา้นบาท 1,177.4021    1,382.9240  2,174.6300   2,201.8712   2,252.3642    

ลา้นบาท 301.7390      320.2894    338.1455     359.0848     380.2029      

ลา้นบาท 187.0415      187.9905    278.4008     315.9497     360.7748      

ลา้นบาท 238.9118      287.9573    1,043.6594  983.0484     937.1447      

ลา้นบาท 310.4536      348.2315    433.2043     456.1335     480.3366      

ลา้นบาท 139.2562      238.4553    81.2200      87.6548      93.9052       

ลา้นบาท 321.5983      385.9441    343.8252     358.1571     373.4489      

ลา้นบาท 321.5983      385.9441    343.8252     358.1571     373.4489      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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1,382,924,000 บาท

1. งบบคุลากร 320,289,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 305,102,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 292,004,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,097,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,187,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 187,990,500           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 162,313,700           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 700,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 38,494,600             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 12,054,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,519,600              บาท

(5) เงนิตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 178,700                บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,400,000              บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000              บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,000,000              บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,800,000             บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 851,000                บาท

(13) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 2,688,000              บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,750,000              บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,800,000              บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 62,793,000             บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,279,200              บาท

(19) วสัดกุารเกษตร 1,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,676,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 21,592,100             บาท

(2) ค่าประปา 3,540,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 544,700                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3. งบลงทนุ 287,957,300           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 287,957,300           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 51,466,700             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 51,466,700             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 32 รายการ (รวม 37 หน่วย) 15,695,400             บาท

(2) ชดุเตาทอดสูญญากาศ ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,016,500              บาท

(3) ชดุการออกแบบแผงวงจรสมองกลฝงัตวั ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,500,000              บาท

(4) ชดุวดัและวเิคราะหก์ารส ัน่สะเทอืน ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 2,000,000              บาท

(5) ชดุเครือ่งทาํไอศกรมี ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,621,900              บาท

(6) ชดุเครือ่งวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของร่างกาย ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,500,000              บาท

(7) ชดุฝึกปฏบิตักิารการผลติสือ่ประสม ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งสมดุ ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 2,954,000              บาท

(9) ชดุปฏบิตักิารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบอาหารเบื้องตน้ ตาํบลประชาธปิตัย ์

    อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 2,050,000              บาท

(10) ชดุหอ้งปฏบิตักิารรวมสาขาสตัวศาสตร ์ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ี

      จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 2,280,000              บาท

(11) ชดุผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใชใ้นงานภาพยนตร ์ตาํบลคลองหก 

      อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(12) ชดุแอนเิมช ัน่แบบ stop-motion ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

     จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,150,000              บาท

(13) ชดุพฒันาการสือ่สารทางธุรกจิ ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

     จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 5,592,900              บาท

(14) เครือ่งนวิเคลยีรแ์มกเนตกิเรโซแนนซส์เปกโทรมเิตอรแ์บบตัง้โตะ๊ 

     ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 2,000,000              บาท

(15) ชดุปฏบิตักิารโรงงานเครือ่งสาํอาง ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ี

      จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 4,676,000              บาท

(16) ชดุปฏบิตักิารวเิคราะหค์ณุภาพผลติภณัฑส์มนุไพร ตาํบลประชาธปิตัย ์

     อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 3,050,000              บาท
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(17) ชดุปฏบิตักิารพฒันาวสัดจุากธรรมชาต ิตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ี

     จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,380,000              บาท

(18) ชดุสรา้งสือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การผลติบนโมบายสือ่เสยีงประกอบการศึกษา 

      ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 236,490,600           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,321,500             บาท

(1) อาคารหอพกันกัศึกษานานาชาต ิตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 หลงั 10,321,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 58,980,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,372,500              บาท

เงนิงบประมาณ 51,607,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,321,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 41,286,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 152,611,400            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารศึกษาวจิยั  พฒันา บณัฑติศึกษา 1 หลงั 63,146,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 291,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 276,000,000            บาท

ปี 2552 - 2556 ตัง้งบประมาณ 124,142,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,629,300             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 53,368,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,146,700             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 15,714,000             บาท

(2) อาคารฝึกปฏบิตักิารพื้นฐานวชิาชพี  1 หลงั 37,083,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 274,700,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,337,500             บาท

เงนิงบประมาณ 240,362,500            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 48,125,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,750,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 61,030,200             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,083,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 58,373,700             บาท

276



(3) อาคารศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 หลงั 52,381,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 299,323,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 37,415,500             บาท

เงนิงบประมาณ 261,908,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,381,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 104,763,200            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 104,763,200            บาท

(4) อาคารกจิกรรมโรงเรยีนสาธตินวตักรรม ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 หลงั 14,548,500             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,009,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 15,265,700             บาท

(2) ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงตํา่เพิม่เตมิ ภายในมหาวทิยาลยั 

    ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 งาน 24,575,000             บาท

(3) ก่อสรา้งระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนยร์งัสติ ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ี

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 งาน 19,168,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 348,231,500           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 348,231,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 324,193,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 15,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ 138,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืดา้นการศึกษา 

   แก่ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 3,188,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

   สนองพระราชดาํริ 5,712,500              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 238,455,300           บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

   เทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 200,377,500            บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 38,077,800             บาท
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บาท

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

      จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 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

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            1.6098      -             1.6098       

-              -                -              1.6098       -              1.6098         

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 406 465  -  -  -

 ( 390 )

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 4.9066         1.6098       -               -               -                

ลา้นบาท 4.9066         1.6098       -               -               -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 4.9066         1.6098       -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    1,609,800 

                   1,609,800 

เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

                     6,516,400 

                     6,516,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัการ

บรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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1,609,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,609,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,609,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,609,800              บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 853,500                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 229,300                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 152,900                บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 158,400                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 215,700                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

             จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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บาท

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.5452       -            -             5.0000      5.5452       

-              0.5452         -              -              5.0000       5.5452         

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 15 20 25 30

 ( 12 )

รอ้ยละ 82 82 85 90 90

 ( 82 )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.5452 5.5452 10.3570 11.3931 12.5328

 ( 0.6044 )

ลา้นบาท 6.8033         6.8384       11.6870      12.7616      13.3945       

ลา้นบาท 5.5452         5.5452       10.3570      11.3931      12.5328       

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 0.5452         0.5452       0.5998       0.6598       0.7259         

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       9.7572       10.7333      11.8069       

ลา้นบาท 1.2581         1.2932       1.3300        1.3685        0.8617         

ลา้นบาท 1.2581         1.2932       1.3300       1.3685       0.8617         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    5,545,200 

                   5,545,200 

เพือ่ใหค้ณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและประชาชน ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนมคีวามภมูใิจ 

และร่วมสบืทอดศิลปวฒันธรรมของชาติใหอ้ยู่ย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ :  โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,545,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 545,200                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 545,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 145,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            37.0750    -             37.0750     

-              -                -              37.0750      -              37.0750       

7.5.1.2  เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 38 60 100 110 120

 ( 27 )

โครงการ 38 60 100 110 120

 ( 27 )

รอ้ยละ 50 50 52 54 56

 ( 50 )

ลา้นบาท 19.0000 37.0750 65.5341 72.0879 79.2968

 ( 14.4311 )

ลา้นบาท 19.0000        37.0750      65.5341      72.0879      79.2968       

ลา้นบาท 19.0000        37.0750      65.5341      72.0879      79.2968       

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 19.0000       37.0750      65.5341      72.0879      79.2968       

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   56,938,800 

                  37,075,000 

สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พา

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารที่สามารถถ่ายทอด 

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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37,075,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,075,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,075,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 37,075,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             3.5878       -            10.2812    5.9948      19.8638     

-              -                -              10.2812      -              10.2812       

-              3.5878         -              -              5.9948       9.5826         

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 55 30 100 110 120

 ( 43 )

โครงการ 55 30 100 110 120

 ( 43 )

รอ้ยละ 50 50 52 54 56

 ( 50 )

ลา้นบาท 25.7004 19.8638 61.1459 67.2924 74.0662

 ( 15.0445 )

ลา้นบาท 31.9284        26.3510      67.9209      74.2835      81.5049       

ลา้นบาท 25.7004        19.8638      61.1459      67.2924      74.0662       

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 3.5878         3.5878       3.8679       4.1766       4.5167         

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 16.1178       10.2812      46.3442      50.9788      56.0768       

ลา้นบาท 5.9948         5.9948       10.9338      12.1370      13.4727       

ลา้นบาท 6.2280         6.4872       6.7750        6.9911        7.4387         

ลา้นบาท 6.2280         6.4872       6.7750       6.9911       7.4387         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                  19,863,800 

สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พา

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารที่สามารถถ่ายทอด 

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

2. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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19,863,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,587,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,587,800              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 560,200                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 777,600                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 300,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 200,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000                บาท

(8) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 500,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,281,200             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,281,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 10,281,200             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 5,994,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันานกัวจิยั 5,994,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

ผูน้าํแห่งเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค์

1. ผลติบณัฑติทีม่คีวามคิดสรา้งสรรค ์มทีกัษะการปฏบิตั ิและมคุีณธรรม   

2. มุง่เนน้งานวจิยัและนวตักรรมจากความคิดสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งมลูค่าเพิม่   

3. บรกิารวชิาการเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาเศรษฐกจิสู่อาเซยีน   

4. บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล   

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   

6. มุง่เนน้จดัการศึกษาเพือ่พฒันาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

917,852,900                

928,752,100                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,048.8799      1,236.7726      1,597.1793      1,722.7860      1,643.9793      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 917.8529        928.7521        1,386.6115      1,504.7571      1,423.8704      

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 131.0270        308.0205        210.5678        218.0289        220.1089        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 131.0270        308.0205        210.5678        218.0289        220.1089        

1. เพื่อใหบ้คุลากรทางการศึกษา ไดร้บัความรู ้

และพฒันาความรว่มมือกบัประเทศในภมิูภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนบคุลากรทาง

การศึกษาทีเ่ขา้ร่วมการอบรม

คน 500 180 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บคุลากรทางการศึกษา

ทีบ่รรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 80 80 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ความรูใ้นดา้นเตรยีม

ความพรอ้มใน 1 ปี

โครงการ/

กิจกรรม

1 1 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.3600         5.3600         -                -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

2. เพื่อฝึกอบรมบคุลากร นกัศึกษา ใหมี้ทกัษะ

ดา้นภาษาและมีควมรู ้ความเขา้ใจ

ศิลปวฒันธรรมในการพฒันาการท่องเท่ียว

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบั

การอบรม

คน/ปี - 120 120 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบั

การอบรมบรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

รอ้ยละ - 80 80 - -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของกิจกรรม/

โครงการทีด่าํเนินงานไดต้ามแผน

รอ้ยละ - 100 100 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                1.5492         5.0000         -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

3. เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท่ี์มี

คณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 387.2910      343.9007      559.4980      645.9385      641.8451      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 60.0236         139.0624        67.0997         68.9751         69.9992         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 60.0236         139.0624        67.0997         68.9751         69.9992         

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพใน

การแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อ

ประโยชนก์ารบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละโครงการบรกิาร

วชิาการทีส่่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.2666         8.1832         18.0972       19.0020       19.9521       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  0.5000           0.5000           0.5000           0.5000           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.5000           0.5000           0.5000           0.5000           

5. เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพตามความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 500.5003      555.7240      804.3004      812.6918      734.5326      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 61.8402         161.6498        135.5336        140.8836        141.7635        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 61.8402         161.6498        135.5336        140.8836        141.7635        

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปและ

วฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุาํบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 25 25 25 25 25

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 25 25 25 25 25

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.2547         5.0000         8.1243         8.2868         8.4525         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.4035           1.7865           1.7866           1.9473           2.0446           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.4035           1.7865           1.7866           1.9473           2.0446           

7. ดาํเนินการวิจยัและสรา้งนวตักรรม

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

สงัคมและทอ้งถิ่นของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ

หรอืนานาชาติ

โครงการ/

เรื่อง

10 12 14 16 18

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

รอ้ยละ 50 7 8 9 10

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนภ์ายใน

ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.1803         9.0350         18.5916       18.8380       19.0881       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.7597           5.0218           5.6479           5.7229           5.8016           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.7597           5.0218           5.6479           5.7229           5.8016           

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 104.7100    -              -              -              99.0500     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 40.5000     159.7867    132.7867    -              22.0302     

รวม 2 145.2100    159.7867    132.7867    -              121.0802    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  145,210,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 5,000,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 9,035,000                    

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 1,549,200                    

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 5,360,000                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 907,807,900                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 242.5970     141.0693     264.0365     188.9082     92.1411       928.7521     

1. แผนงาน : พฒันาและเพิม่รายได ้

จากการท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               1.5492        -               1.5492        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           1.5492              -           1.5492 

2. แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               5.3600        5.3600        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           5.3600         5.3600 

3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

242.5970     141.0693     264.0365     178.3240     81.7811       907.8079     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

     102.4763        41.8659      121.8200        66.9264        10.8121      343.9007 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิาร

วชิาการ

             -                -                -           8.1832              -           8.1832 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     140.1207        99.2034      142.2165      103.2144        70.9690      555.7240 

4. แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               5.0000        5.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           5.0000         5.0000 

5. แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               9.0350        -               9.0350        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           7.0350              -           7.0350 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรู ้

             -                -                -           2.0000              -           2.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.5492      -             1.5492      

-              -                -             1.5492       -              1.5492       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 120 120 - -

 ( 120 )

รอ้ยละ 80 80 80 - -

 ( 84.42 )

รอ้ยละ 80 100 100 - -

 ( 100 )

เชงิคุณภาพ : บุคลากร/ชมุชนที่เขา้ร่วมโครงการ

ความพรอ้มรองรบัการท่องเที่ยว

เชงิเวลา : รอ้ยละของกิจกรรม/โครงการที่ดาํเนินงาน

ไดต้ามแผน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากร/ชมุชนที่ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                    1,549,200 

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    1,549,200 

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

พฒันาศกัยภาพบุคลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

                     7,451,700 

                     7,451,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 0.9025         1.5492      5.0000        -               -               

ลา้นบาท 0.9025         1.5492      5.0000        -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9025         1.5492      5.0000       -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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1,549,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,549,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,549,200              บาท

1) โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,549,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

295



บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             5.3600      5.3600      

-              -                -             -              5.3600       5.3600       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 180 - - -

 ( 98 )

รอ้ยละ 80 80 - - -

 ( 97.2 )

โครงการ/

กจิกรรม
1 1 - - -

 ( 1 )

ลา้นบาท 11.3100        5.3600      -               -               -               

ลา้นบาท 11.3100        5.3600      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.3100       5.3600      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    5,360,000 

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    5,360,000 

เพือ่พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหม้คีวามรูแ้ละมคีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน

และบรกิารในระดบัสากล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

                   16,670,000 

                   16,670,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนอาจารย/์บุคลากรที่เขา้ร่วมอบรม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่

ความรูใ้นดา้นเตรยีมความพรอ้มใน 1 ปี

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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5,360,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,360,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา บคุลากร เพือ่เตรยีมความพรอ้ม

   สู่ประชาคมอาเซยีน 5,360,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

102.4763   41.8659      121.8200   66.9264    10.8121    343.9007   

102.4763     41.8659       121.8200     66.9264      10.8121      343.9007     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( 269 )

คน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

 ( 426 )

คน 4,000 3,750 3,750 3,750 3,750

 ( 4,092 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 387.0579 222.0807 550.1334 635.6818 641.8451

 ( - )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  907,807,900 

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  343,900,700 

เพือ่ผลติบณัฑติที่มคุีณภาพมุ่งเนน้คุณธรรมนาํความรูม้ศีกัยภาพในการประกอบอาชพี 

และส่งเสรมิสรา้งขดีความสามารถขององคก์รธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนยก์ลาง

การศึกษาและสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 447.3146      482.9631     626.5977     714.9136     711.8443     

ลา้นบาท 387.2910      343.9007     559.4980     645.9385     641.8451     

ลา้นบาท 109.9414      102.4763     133.5537     141.0397     149.0157     

ลา้นบาท 40.6367       41.8659      78.5899      90.0435      96.3688      

ลา้นบาท 170.5375      121.8200     249.4387     278.0356     242.1873     

ลา้นบาท 57.3633       66.9264      73.2014      103.3197     112.6733     

ลา้นบาท 8.8121         10.8121      24.7143      33.5000      41.6000      

ลา้นบาท 60.0236        139.0624     67.0997      68.9751      69.9992      

ลา้นบาท 60.0236       139.0624     67.0997      68.9751      69.9992      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน
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343,900,700 บาท

1. งบบคุลากร 102,476,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 95,250,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 84,446,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,803,800             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,836,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,389,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 41,865,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,854,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,344,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,328,000              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 960,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,057,600              บาท

(5) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 131,100                บาท

(7) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 706,900                บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 348,600                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 260,000                บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 535,400                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,604,900              บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 252,000                บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 720,000                บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,320,000              บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 720,000                บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 540,000                บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 3,200,000              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,920,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,011,800              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,178,800              บาท

(2) ค่าประปา 1,330,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 503,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3. งบลงทนุ 121,820,000           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 121,820,000           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 17,110,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 17,110,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 65 หน่วย) 7,337,000              บาท

(2) ระบบรกัษาความปลอดภยั แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 4,000,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร ismart Technology พรอ้มตดิตัง้ 

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,625,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางภาษาพรอ้มตดิตัง้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

    เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 4,148,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 104,710,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 104,710,000            บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์1 หลงั 104,710,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 566,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 99,050,000             บาท

เงนิงบประมาณ 466,950,000            บาท

ปี 2555 - 2556 ตัง้งบประมาณ 118,250,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 78,540,800             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 165,449,200            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 104,710,000            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 66,926,400             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 66,926,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 66,420,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 506,200                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 10,812,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 10,812,100             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           8.1832      -             8.1832      

-              -                -             8.1832       -              8.1832       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 70 60 60 60 60

 ( 23 )

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

 ( 92.05 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 32.85 )

ลา้นบาท 9.2666 8.1832 18.0972 19.0020 19.9521

 ( 3.4081 )

ลา้นบาท 9.2666         8.6832      18.5972      19.5020      20.4521      

ลา้นบาท 9.2666         8.1832      18.0972      19.0020      19.9521      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.2666         8.1832      18.0972      19.0020      19.9521      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท -                0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    8,183,200 

เพือ่เผยแพร่และถ่ายทอดความรูใ้นวชิาชพีใหป้ระชาชน เพือ่พฒันาตนเองใหส้ามารถ

นาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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8,183,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,183,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,183,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 8,183,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

140.1207   99.2034      142.2165   103.2144   70.9690    555.7240   

-              -                -               -              38.0006      38.0006      

-              -                -               -              18.0000      18.0000      

140.1207     99.2034       142.2165     103.2144     14.9684      499.7234     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

 ( 233 )

คน 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

 ( 706 )

คน 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750

 ( 7,107 )

รอ้ยละ 85 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 90 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 500.5003 413.5079 749.0549 680.3546 734.5326

 ( 139.8225 )

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  555,724,000 

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถในวชิาชพี

ที่สนองตอบควมตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคอตุสาหกรรม ในสาขาที่มคีวามจาํเป็น

ในการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตร์

2. จดัการศึกษาดา้นซ่อมบาํรุงอากาศยานตาม

   มาตรฐาน EASA

3. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 562.3405      717.3738     939.8340     953.5754     876.2961     

ลา้นบาท 500.5003      555.7240     804.3004     812.6918     734.5326     

ลา้นบาท 149.9249      140.1207     148.7770     158.1774     168.3235     

ลา้นบาท 101.2652      99.2034      146.0481     150.4226     156.0512     

ลา้นบาท 97.3728       142.2165     370.1429     353.6607     231.9176     

ลา้นบาท 84.6898       103.2144     121.4600     130.4141     135.7397     

ลา้นบาท 67.2476       70.9690      17.8724      20.0170      42.5006      

ลา้นบาท 61.8402        161.6498     135.5336     140.8836     141.7635     

ลา้นบาท 61.8402       161.6498     135.5336     140.8836     141.7635     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

305



555,724,000 บาท

1. งบบคุลากร 140,120,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 139,149,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 127,061,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,088,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 970,800                บาท

2. งบดาํเนินงาน 99,203,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 86,860,700             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 24,552,100             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 480,000                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 5,145,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 197,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 656,100                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 929,600                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,270,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 810,000                บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 5,284,700              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,056,400              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 36,000                  บาท

(12) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 334,200                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,610,000              บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 960,000                บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 7,200,000              บาท

(16) วสัดกุารศึกษา 21,339,000             บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 8,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,342,700             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,425,900              บาท

(2) ค่าประปา 3,215,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 701,300                บาท

3. งบลงทนุ 142,216,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 142,216,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 42,554,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 42,554,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย) 8,437,000              บาท

(2) หอ้งปฏบิตักิารสาํหรบัพฒันาซอฟตแ์วรอ์งคก์ร 1 ชดุ 1,254,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(3) ครภุณัฑช์ดุหอ้งปฏบิตักิารเกี่ยวกบัสมนุไพร แขวงทุ่งมหาเมฆ 

    เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 3,063,000              บาท

(4) เครือ่งวเิคราะหส์ารเคมสีิง่ทอ แบบ Dual Beam UV-Visivle

    Spectrophotometer แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,040,000              บาท

(5) ครภุณัฑช์ดุหอ้งปฏบิตักิารเกี่ยวกบัเครือ่งสาํอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ

    เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 1,302,000              บาท

(6) เครือ่งเนยีรอ์นิพราเรดสเปคโตรมเิตอร ์แขวงยานนาวา เขตสาทร  

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,470,000              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารส่วนการผลติของสถานโีทรทศันจ์าํลอง

    ระบบดจิทิลั แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(8) เครือ่งปัม๊ไฮโดรลคิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(9) หอ้งปฏบิตักิารสอนเชงิสรา้งสรรค ์แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 2,575,500              บาท

(10) หอ้งปฏบิตักิารอาหารจนี แขวงยานนาวา เขตสาทร

     จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 3,947,300              บาท

(11) หอ้งปฏบิตักิารอาหารยุโรป แขวงยานนาวา เขตสาทร

     จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 4,934,500              บาท

(12) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์แขวงยานนาวา เขตสาทร

     จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 1,254,000              บาท

(13) กลอ้งประมวลผลระบบหุ่นยนตอ์จัฉรยิะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

     จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,650,000              บาท

(14) ชดุเครือ่งเชื่อมโลหะและอปุกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทาํลาย 

     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,900,000              บาท

(15) ชดุฝึกพื้นฐานการควบคมุระบบอตัโนมตั ิแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

     จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,950,000              บาท

(16) ครภุณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสก์าํลงัและพลงังานทดแทน แขวงทุ่งมหาเมฆ

     เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,980,000              บาท

(17) ระบบโครงสรา้งพื้นฐานแบบเสมอืน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

     จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,400,000              บาท

(18) บุค๊เอทเีอม็ ตูย้มืหนงัสอื 24 ชัว่โมง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

     จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,696,700              บาท
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 99,662,200             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 99,662,200             บาท

(1) อาคารแสดงนทิรรศการและการสอนนนัทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ

    เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หลงั 40,500,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 440,603,600            บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,030,200             บาท

เงนิงบประมาณ 418,573,400            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 85,500,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 40,500,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 159,786,700            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 132,786,700            บาท

(2) ระบบอาคารเรยีนและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 30,665,200             บาท

(3) หอ้งบรกิารอาหารไทยฮาลาล  แขวงยานนาวา เขตสาทร

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หอ้ง 14,745,000             บาท

(4) อาคารจดัแสดงผลงานคหกรรมศาสตร ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หลงั 13,762,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 103,214,400           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 103,214,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 99,340,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 3,874,400              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 70,969,000             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

   เทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 38,000,600             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 12,968,400             บาท

3) โครงการครวัไทยสู่ครวัโลก 1,000,000              บาท

4) โครงการอาหารฮาลาล 1,000,000              บาท

5) โครงการจดัการศึกษาดา้นซ่อมบาํรงุอากาศยานตามมาตรฐาน EASA 18,000,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             5.0000      5.0000      

-              -                -             -              5.0000       5.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 35 25 25 25 25

 ( 15 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 94.36 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 42.85 )

ลา้นบาท 6.2547 5.0000 8.1243 8.2868 8.4202

 ( 1.2327 )

ลา้นบาท 10.6582        6.7865      9.9109        10.2341      10.4971      

ลา้นบาท 6.2547         5.0000      8.1243        8.2868        8.4525        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.2547         5.0000      8.1243       8.2868       8.4525       

ลา้นบาท 4.4035         1.7865      1.7866        1.9473        2.0446        

ลา้นบาท 4.4035         1.7865      1.7866       1.9473       2.0446       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                   5,000,000 

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    5,000,000 

ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย ใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ

และนาํไปเผยแพร่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลป

วฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           7.0350      -             7.0350      

-              -                -             7.0350       -              7.0350       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 20 22 24 26

 ( 20 )

โครงการ 20 20 20 20 20

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 7.1803 7.0350 12.5466 12.6720 12.7988

 ( 7.1803 )

ลา้นบาท 10.5120        10.5338     16.6945      16.8200      16.9467      

ลา้นบาท 7.1803         7.0350      12.5466      12.6721      12.7988      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.1803         7.0350      12.5466      12.6721      12.7988      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.3317         3.4988      4.1479        4.1479        4.1479        

ลา้นบาท 3.3317         3.4988      4.1479       4.1479       4.1479       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    9,035,000 

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    7,035,000 

ดาํเนินการวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่นาํไปสู่การพฒันาสงัคม

และทอ้งถิน่ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด

      - เงนิรายได ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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7,035,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,035,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,035,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 7,035,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           2.0000      -             2.0000      

-              -                -             2.0000       -              2.0000       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 9 10 11 12

 ( 6 )

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 2.0000 2.0000 6.0450 6.1659 6.2893

 ( 2.0000 )

ลา้นบาท 3.4280         3.5230      7.5450        7.7409        7.9430        

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      6.0450        6.1659        6.2893        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      6.0450       6.1659       6.2893       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.4280         1.5230      1.5000        1.5750        1.6537        

ลา้นบาท 1.4280         1.5230      1.5000       1.5750       1.6537       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    2,000,000 

ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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2,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีุง่สู่ประชาคมอาเซยีน

1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพตอบสนอง

   ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทัง้ในประเทศและกลุม่ประเทศอาเซยีน   

2. พฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค ์และนวตักรรมทีส่รา้งคุณค่าระดบัชาตแิละระดบัอาเซยีน   

3. บรกิารวชิาการแก่สงัคมโดยนาํความรูผ้สานภมูปิญัญาและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน สงัคม   

4. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื   

5. บรหิารจดัการเชงิธรรมาภบิาลเพือ่กา้วสู่ความเป็นองคก์รคุณภาพ   

6. พฒันามหาวทิยาลยัมุง่สู่ความเป็นประชาคมอาเซยีน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

677,640,800                

818,987,000                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 855.0763        1,013.3583     1,409.5381     1,427.2233     1,135.4317     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 677.6408        818.9870        1,214.5706     1,222.5076     930.4103        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 177.4355        194.3713        194.9675        204.7157        205.0214        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 177.4355       194.3713       194.9675       204.7157       205.0214       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันา

ความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 1 1 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 75 75 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นความพรอ้มสู่ประชาคม

อาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 1 1 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0300        6.0300        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

งานทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 151.1806     161.4337     252.0972     274.9651     240.9356     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 62.7555         64.6313         73.8185         77.5094         74.8188         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 62.7555         64.6313         73.8185         77.5094         74.8188         

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการ

ที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศในเวลา 1 ปี

โครงการ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.2503       12.0000       15.6754       17.2430       18.9673       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.8914          9.3360          9.8028          10.2929         10.8076         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.8914          9.3360          9.8028          10.2929         10.8076         

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

งานทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 473.1687     608.5121     900.2113     879.0541     614.1373     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 101.6941        116.1048        106.8321        112.1736        114.4180        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 101.6941       116.1048       106.8321       112.1736       114.4180       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 47 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 5 47 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.0000        7.0000        9.9000        10.8900       11.9790       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.7301          1.8166          1.9074          2.0028          2.1030          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.7301          1.8166          1.9074          2.0028          2.1030          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบั

ชาติหรอืนานาชาติ

โครงการ 10 22 24 26 28

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 2 6 7 8 9

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายใน

ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 6 7 8 9

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.0112       24.0112       36.6867       40.3554       44.3911       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.3644          2.4826          2.6067          2.7370          2.8740          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.3644          2.4826          2.6067          2.7370          2.8740          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

6 131.4384    154.4735    102.7235    -              28.1770     

รวม 6 131.4384    154.4735    102.7235    -              28.1770      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  80,076,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  51,361,800  บาท

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 7,000,000                    

4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 24,011,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,030,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 781,945,800                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 148.8022     101.7890     211.0566     305.2665     52.0727       818.9870     

1. แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               6.0300        6.0300        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           6.0300         6.0300

2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

148.8022     101.4505     211.0566     285.5938     35.0427       781.9458     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

       41.0062        11.1634         3.2326        99.6480         6.3835      161.4337

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิาร

วชิาการ

             -                -                -          12.0000              -          12.0000

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     107.7960        90.2871      207.8240      173.9458        28.6592      608.5121

3. แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               7.0000        7.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           7.0000         7.0000

4. แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               0.3385        -               19.6727       4.0000        24.0112       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          11.3391              -          11.3391

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรู ้

             -           0.3385              -           8.3336         4.0000        12.6721

          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 2556 ถงึ  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             6.0300      6.0300      

-              -                -             -              6.0300       6.0300       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,020 630 - - -

 ( 521 )

รอ้ยละ 70 70 - - -

 ( 75 )

รอ้ยละ 80 80 - - -

 ( 79.94 )

ลา้นบาท 32.0300 6.0300 - - -

 ( 15.3418 )

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะทางดา้นภาษา

เพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมดา้นภาษา

                   38,260,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

                   38,260,000 

7.1 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    6,030,000 

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    6,030,000 

เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 32.2300        6.0300      -               -               -               

ลา้นบาท 32.2300        6.0300      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 32.2300       6.0300      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทุน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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6,030,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,030,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

   สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 6,030,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

41.0062    11.1634      3.2326    99.6480    6.3835      161.4337   

41.0062      11.1634       3.2326      99.6480      6.3835       161.4337     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,747 2,049 2,619 2,620 2,665

 ( - )

คน 2,730 2,815 2,870 2,925 2,980

 ( - )

คน 6,002 6,334 6,909 7,517 7,687

 ( 7,404 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 151.1806 158.2011 203.2712 221.2564 240.9356

 ( 40.0463 )

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  781,945,800

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  161,433,700

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี 

สรา้งโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัประชาชน สนบัสนุน 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตร ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 213.9361      226.0650   325.9157     352.4745     315.7544     

ลา้นบาท 151.1806      161.4337   252.0972     274.9651     240.9356     

ลา้นบาท 41.8788       41.0062     43.4668      46.0752      48.8399      

ลา้นบาท 11.1318       11.1634     36.1288      39.3171      42.8243      

ลา้นบาท -                3.2326      48.8260      53.7087      -              

ลา้นบาท 90.1700       99.6480     110.2583     121.1051     133.0365     

ลา้นบาท 8.0000         6.3835      13.4173      14.7590      16.2349      

ลา้นบาท 62.7555        64.6313     73.8185      77.5094      74.8188      

ลา้นบาท 62.7555       64.6313     73.8185      77.5094      74.8188      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - เงนิรายได ้
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161,433,700 บาท

1. งบบคุลากร 41,006,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 38,363,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 36,517,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,845,900              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,642,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,163,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,163,400             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 238,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,500,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 359,200                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 50,700                  บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 505,400                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 135,000                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 70,300                  บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 363,200                บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 1,042,800              บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 429,400                บาท

(12) วสัดกุ่อสรา้ง 81,600                  บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 98,000                  บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 57,900                  บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 98,000                  บาท

(16) วสัดกุารศึกษา 4,713,600              บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,225,700              บาท

(18) วสัดกุารเกษตร 43,800                  บาท

3. งบลงทนุ 3,232,600              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,232,600              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,232,600              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,232,600              บาท

(1) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารและศูนยก์ารเรยีนรูต้นเองดา้นมนุษยศาสตร์

    ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ ( 2 ชดุ) 3,232,600              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 99,648,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 99,648,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 97,856,900             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 1,791,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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5. งบรายจา่ยอืน่ 6,383,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,383,500              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           12.0000    -             12.0000    

-              -                -             12.0000      -              12.0000      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 5 5 5 5

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 90 90 90 90

 ( 70 )

ลา้นบาท 14.2503 12.0000 15.6754 12.2430 18.9673

 ( 0.3888 )

ลา้นบาท 23.1417        21.3360     25.4782      27.5359      29.7749      

ลา้นบาท 14.2503        12.0000     15.6754      17.2430      18.9673      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.2503       12.0000     15.6754      17.2430      18.9673      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.8914         9.3360      9.8028        10.2929      10.8076      

ลา้นบาท 8.8914         9.3360      9.8028       10.2929      10.8076      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   12,000,000 

เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ชมุชน เพือ่การมอีาชพีอสิระ

และพฒันาอาชพีสู่การแข่งขนั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็

ตามเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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12,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 12,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

107.7960   90.2871      207.8240  173.9458   28.6592    608.5121   

107.7960     90.2871       207.8240    173.9458     28.6592      608.5121     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,448 2,054 2,344 2,694 2,757

 ( - )

คน 3,045 3,095 3,180 3,220 3,280

 ( - )

คน 6,089 7,231 7,898 8,294 8,524

 ( 6,089 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 375.5606 400.6810 560.4366 586.1412 614.1373

 ( 135.6167 )

                 608,512,100 

เพือ่ผลติบณัฑติที่เชี่ยวชาญดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ 

และความสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 574.8628      724.6169    1,007.0434   991.2277     728.5553     

ลา้นบาท 473.1687      608.5121    900.2113     879.0541     614.1373     

ลา้นบาท 112.1792      107.7960    116.4179     123.4033     130.8078     

ลา้นบาท 93.3486       90.2871     201.8204     213.3776     226.0908     

ลา้นบาท 97.6081       207.8240    339.7747     292.9129     -              

ลา้นบาท 137.1294      173.9458    183.6260     184.9308     186.3662     

ลา้นบาท 32.9034       28.6592     58.5723      64.4295      70.8725      

ลา้นบาท 101.6941      116.1048    106.8321     112.1736     114.4180     

ลา้นบาท 101.6941      116.1048    106.8321     112.1736     114.4180     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

331



608,512,100 บาท

1. งบบคุลากร 107,796,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 104,074,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 91,375,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,698,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,721,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 90,287,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 71,804,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,120,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 12,486,900             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 18,693,600             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 468,100                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 157,700                บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,210,400              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,500,000              บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,842,600              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 184,600                บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,500,000              บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,092,500              บาท

(15) วสัดกุ่อสรา้ง 552,000                บาท

(16) วสัดงุานบา้นงานครวั 152,300                บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 98,700                  บาท

(18) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 220,000                บาท

(19) วสัดกุารศึกษา 16,953,000             บาท

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

(21) วสัดกุารเกษตร 655,000                บาท

(22) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 85,600                  บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,483,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 13,578,400             บาท

(2) ค่าประปา 2,199,100              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 717,200                บาท

(4) ค่าเช่าช่องสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 1,988,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3. งบลงทนุ 207,824,000           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 207,824,000           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 16,437,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 16,437,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,352,600              บาท

(2) ครภุณัฑส์าํหรบัวเิคราะหแ์ละประเมนิศกัยภาพการผลติพชื 

    ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,564,400              บาท

(3) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางสารสนเทศประกอบอาคารคณะเทคโนโลยี

    สงัคม ตาํบลพลวง อาํเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ 4,500,000              บาท

(4) ชดุครภุณัฑป์ฏบิตักิารทางสารสนเทศเพือ่การเรยีนการสอน

    คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,520,000              บาท

(5) ครภุณัฑเ์ครอืข่ายสาํหรบัการบรกิารงานสารสนเทศ ตาํบลบางพระ 

    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 4,500,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 191,387,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,826,100             บาท

(1) อาคารบา้นพกัเจา้หนา้ทีแ่บบแฟลต 52 หน่วย 1 หลงั 14,251,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,232,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,366,400              บาท

เงนิงบประมาณ 25,865,700             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 3,894,300              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 7,720,300              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,251,100             บาท

(2) อาคารทีพ่กัขา้ราชการ ระดบั 5-6 แบบแฟลต 52 หน่วย ตาํบลพลวง 

    อาํเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 24,575,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 122,575,500            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

 ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,423,500              บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารทางช่างอตุสาหกรรมพรอ้มครภุณัฑ์

    1 หลงั 36,100,000             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 ตัง้งบประมาณ 26,221,400             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 9,878,600              บาท
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ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 36,100,000             บาท

(3) ชดุอาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมเกษตรและเทคโนโลย ี1 ชดุ 29,725,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 95,888,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,794,400              บาท

เงนิงบประมาณ 91,094,500             บาท

ปี 2555 - 2556 ตัง้งบประมาณ 23,920,100             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,649,800              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,799,100             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,725,500             บาท

(4) อาคารอเนกประสงค ์4 ชัน้ ตาํบลพลวง อาํเภอเขาคชิฌกูฏ 

   จงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 14,007,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 73,725,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,686,200              บาท

เงนิงบประมาณ 70,038,800             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,007,800             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 28,015,500             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 28,015,500             บาท

(5) อาคารอเนกประสงค ์4 ชัน้  1 หลงั -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 75,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,750,000              บาท

เงนิงบประมาณ 71,250,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 10,687,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 8,812,500              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 51,750,000             บาท

(6) อาคารอเนกประสงค ์ 8  ชัน้ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    กรงุเทพมหานคร 1 หลงั 37,354,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,830,000              บาท

เงนิงบประมาณ 186,770,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 74,708,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 74,708,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,950,100             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

 ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 30,950,100             บาท
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4. งบเงนิอดุหนุน 173,945,800           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 173,945,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 171,791,100            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,139,700              บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าสมาคมมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัเกษตรแห่งเอเชยี 15,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 28,659,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 22,159,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพการอนุรกัษส์ายพนัธุบ์วั 5,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ 1,500,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             7.0000      7.0000      

-              -                -             -              7.0000       7.0000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

 ( 85 )

ลา้นบาท 9.0000 7.0000 9.9000 10.8900 11.9790

 ( 1.7887 )

ลา้นบาท 10.7301        8.8166      11.8074      12.8928      14.0820      

ลา้นบาท 9.0000         7.0000      9.9000        10.8900      11.9790      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.0000         7.0000      9.9000       10.8900      11.9790      

ลา้นบาท 1.7301         1.8166      1.9074        2.0028        2.1030        

ลา้นบาท 1.7301         1.8166      1.9074       2.0028       2.1030       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    7,000,000 

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    7,000,000 

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ :  โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

      - เงนิรายได ้

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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7,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           11.3391    -             11.3391    

-              -                -             11.3391      -              11.3391      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 29 48 50 55 60

 ( 15 )

โครงการ 29 24 45 50 55

 ( 15 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 11.3391 11.3391 14.9760 16.4736 18.1210

 ( 11.3391 )

ลา้นบาท 12.2442        12.2895     15.9739      17.5214      19.2212      

ลา้นบาท 11.3391        11.3391     14.9760      16.4736      18.1210      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.3391       11.3391     14.9760      16.4736      18.1210      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9051         0.9504      0.9979        1.0478        1.1002        

ลา้นบาท 0.9051         0.9504      0.9979       1.0478       1.1002       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   24,011,200 

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   11,339,100 

เพือ่สนบัสนุนการสรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม สู่การผลติ การบรหิาร

ที่สามารถถ่ายทอด และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด

      - เงนิรายได ้

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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11,339,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,339,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,339,100             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 11,339,100             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.3385       -           8.3336      4.0000      12.6721    

-              0.3385         -             -              4.0000       4.3385       

-              -                -             8.3336       -              8.3336       

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 40 60 65 70

 ( 12 )

โครงการ 22 18 55 60 65

 ( 12 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 12.6721 12.6721 21.7017 23.8818 26.2701

 ( 11.8980 )

ลา้นบาท 14.1314        14.2043     23.3195      25.5710      28.0439      

ลา้นบาท 12.6721        12.6721     21.7107      23.8818      26.2701      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3385         0.3385      0.9032       0.9935       1.0929       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.3336         8.3336      16.2535      17.8789      19.6668      

ลา้นบาท 4.0000         4.0000      4.5540       5.0094       5.5104       

ลา้นบาท 1.4593         1.5322      1.6088        1.6892        1.7738        

ลา้นบาท 1.4593         1.5322      1.6088       1.6892       1.7738       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   12,672,100 

ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพ เพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํ

ผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติ หรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใช ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

2. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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12,672,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 338,500                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,500                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,500                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 36,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 26,800                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 52,000                  บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 183,700                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 40,000                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,333,600              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,333,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 8,333,600              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพงานวจิยั 3,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการชดุวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ระบบพาสเจอรไ์รซ์

   และ UHT 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยชี ัน้นาํดา้นการผลติบณัฑติมอือาชพี

   1. จดัการศึกษาทีมุ่ง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพ ตามมาตรฐานสากล  

   2. สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐน์วตักรรม เพือ่ถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาคการผลติ

      และภาคบรกิาร 

   3. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล   

   4. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่สรา้งและพฒันาอาชพีโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

   5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

981,472,500                

1,093,636,300              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,289.4758     1,460.4989     1,841.1965     2,393.0788     2,691.2449     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 981.4725        1,093.6363     1,439.9269     1,878.6413     2,097.5292     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 308.0033        366.8626        401.2696        514.4375        593.7157        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 308.0033       366.8626       401.2696       514.4375       593.7157       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษา บุคลากร

ทางการศึกษา สถานประกอบการ และ 

ประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และวชิาชพี พรอ้มเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

คน 500 805  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ

ดา้นภาษา  เทคโนโลยสีารสนเทศ และวชิาชพี 

พรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 65 65  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาอยู่ในระดบัที่ดมีาก ส่งผลใหเ้กิดการ

ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

รอ้ยละ 4 4  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:การสรา้งความเขม้แขง็

ทางวชิาการและวชิาชพี

สาขา 4 8  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.7950        6.7950        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขาหรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง

รอ้ยละ 75 76 77 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 83 84 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 82 84 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 202.1680     224.5075     313.1653     342.8679     306.1149     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 78.5376         92.1091         90.1135         94.5080         98.7956         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 78.5376         92.1091         90.1135         94.5080         98.7956         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ ในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการ

ที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 15 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000        5.0000        13.9570       16.7484       20.0980       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0217          1.0249          1.0277          1.0303          1.0326          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0217          1.0249          1.0277          1.0303          1.0326          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขาหรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง

รอ้ยละ 75 76 77 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 83 84 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 82 84 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 731.7777     811.4237     1,032.8046   1,439.0250   1,691.3163   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 220.9021        266.1082        302.4771        411.2189        486.1395        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 220.9021       266.1082       302.4771       411.2189       486.1395       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000        3.5000        8.0000        8.0000        8.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2747          1.2795          1.2839          1.2881          1.2917          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2747          1.2795          1.2839          1.2881          1.2917          

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ

หรอืนานาชาติ

เรื่อง 105 110 115 120 120

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

เรื่อง 30 35 40 45 45

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั

/นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชน ์

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 71 72 73 74 74

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.2318       42.4101       72.0000       72.0000       72.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.2672          6.3409          6.3674          6.3922          6.4563          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.2672          6.3409          6.3674          6.3922          6.4563          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 37.3540     74.7080     74.7080     -              9.8300       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 163.9058    7.4847       -              -              12.4745     

รวม 2 201.2598    82.1927      74.7080      -              22.3045      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  163,905,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  37,354,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,795,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,040,931,200               

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 3,500,000                    

4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 42,410,100                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 269.1844     170.3147     307.2691     296.0043     50.8638       1,093.6363   

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               6.7950        6.7950        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           6.7950         6.7950 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

269.1844     170.3147     307.2691     253.5942     40.5688       1,040.9312   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       77.1360        28.2596        44.1623        72.9498         1.9998      224.5075 

ผลผลติที ่2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.0000              -           5.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     192.0484      142.0551      263.1068      175.6444        38.5690      811.4237 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               3.5000        3.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           3.5000         3.5000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               42.4101       -               42.4101       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          33.3845              -          33.3845 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           9.0256              -           9.0256 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

348



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            -             6.7950      6.7950      

-              -               -              -              6.7950        6.7950        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 100 805  -  -  -

 ( 573 )

รอ้ยละ 65 65  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80  -  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 14.2950 6.7950  -  -  -

 ( 9.2261 )

7.1 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     6,795,000 

                    6,795,000 

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทัง้มาตรฐานวชิาชพี ใหแ้ก่นิสติ / นกัศึกษา 

   บคุลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไป

 - เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

                   21,090,000 

                   21,090,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษา 

สถานประกอบการ และ ประชาชนทัว่ไป ทีเ่ขา้ร่วมการ

อบรมดา้นภาษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และวชิาชพี พรอ้ม

เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและวชิาชพี พรอ้มเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 14.2950        6.7950       -               -               -               

ลา้นบาท 14.2950        6.7950       -               -               -               

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 14.2950       6.7950       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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6,795,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,795,000              บาท

1)  โครงการเตรยีมความพรอ้มประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,795,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.2.1 ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

77.1360     28.2596      44.1623    72.9498     1.9998      224.5075   

77.1360      28.2596       44.1623      72.9498      1.9998        224.5075     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,274 1,334 1,492 1,404 1,404

 ( - )

คน 1,355 1,483 1,483 1,483 1,483

 ( - )

คน 4,525 4,870 4,920 4,852 4,852

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 171.6480 180.3452 238.4573 268.1599 306.1149

 ( 81.3626 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                1,040,931,200 

                 224,507,500 

เพือ่ผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี 

และการเป็นผูป้ระกอบการทีม่คีุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

ประชาชนมโีอกาสในการศึกษาเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 280.7056      316.6166     403.2788     437.3759     404.9105     

ลา้นบาท 202.1680      224.5075     313.1653     342.8679     306.1149     

ลา้นบาท 73.5890       77.1360      104.1397     114.5535     121.4271     

ลา้นบาท 28.3534       28.2596      93.6639      112.3967     135.2362     

ลา้นบาท 30.5200       44.1623      74.7080      74.7080      -              

ลา้นบาท 67.7196       72.9498      30.9641      37.1569      44.5883      

ลา้นบาท 1.9860         1.9998       9.6896        4.0528        4.8633        

ลา้นบาท 78.5376        92.1091      90.1135       94.5080       98.7956       

ลา้นบาท 78.5376       92.1091      90.1135      94.5080      98.7956      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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224,507,500 บาท

1. งบบคุลากร 77,136,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 76,073,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 72,080,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,993,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,062,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 28,259,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,259,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 500,000                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 42,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 14,668,700             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,286,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,651,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 145,400                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 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 603,500                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 242,000                บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 400,000                บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 300,000                บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 44,700                  บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 3,620,000              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 308,200                บาท

(19) วสัดกุารเกษตร 109,500                บาท

(20) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3. งบลงทนุ 44,162,300             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 44,162,300             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 44,162,300             บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,354,000             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารโรงแรมและท่องเทีย่ว แขวงสวนจติรลดา เขตดสุติ 

    กรงุเทพมหานคร 1 หลงั 37,354,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,830,000              บาท

เงนิงบประมาณ 186,770,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 74,708,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 74,708,000             บาท

3.1.1.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,808,300              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 6,808,300              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 72,949,800             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 72,949,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 72,844,300             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 105,500                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,999,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 1,999,800              บาท
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7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            5.0000      -             5.0000      

-              -               -              5.0000        -              5.0000        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ/

กิจกรรม 42 37 60 60 60

 ( 19 )

รอ้ยละ 88 89 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 5.0000 5.0000 13.9570 16.7484 20.0980

 ( 5.0000 )

ลา้นบาท 6.0217         6.0249       14.9847       17.7787       21.1306       

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       13.9570       16.7484       20.0980       

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       13.9570      16.7484      20.0980      

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.0217         1.0249       1.0277        1.0303        1.0326        

ลา้นบาท 1.0217         1.0249       1.0277        1.0303        1.0326        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                    5,000,000 

เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบคุคลภายนอก

ในเรื่องของการฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้าง  ๆ เพือ่ใหบ้คุคล 

ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เชงิคุณภาพ :  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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7.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

192.0484   142.0551    263.1068   175.6444   38.5690     811.4237   

192.0484     142.0551      263.1068    175.6444     38.5690      811.4237     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,952 2,143 2,518 2,562 2,753

 ( - )

คน 2,832 3,183 3,478 3,513 3,513

 ( - )

คน 8,980 9,494 10,424 10,799 11,126

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 559.5785 548.3169 1,025.3199 1,439.0253 1,691.3163

 ( 237.8824 )

                 811,423,700 

เพือ่ผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้ม

เขา้สู่อาชพี และการเป็นผูป้ระกอบการทีม่คีุณธรรมสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันา

ความรูค้วามสามารถทางวทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

358



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 952.6798      1,077.5319   1,335.2817   1,850.2439   2,177.4558   

ลา้นบาท 731.7777      811.4237     1,032.8046   1,439.0250   1,691.3163   

ลา้นบาท 183.5444      192.0484    237.7490     252.0139     267.1349     

ลา้นบาท 140.6421      142.0551    484.9322     579.5917     695.5102     

ลา้นบาท 172.1992      263.1068    7.4847        -              -              

ลา้นบาท 163.7466      175.6444    130.9937     157.1923     188.3987     

ลา้นบาท 71.6454       38.5690      171.6450     450.2271     540.2725     

ลา้นบาท 220.9021      266.1082     302.4771     411.2189     486.1395     

ลา้นบาท 220.9021      266.1082    302.4771     411.2189     486.1395     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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811,423,700 บาท

1. งบบคุลากร 192,048,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 183,890,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 171,817,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,072,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,158,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 142,055,100           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 122,047,100           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,000,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 211,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 31,364,600             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 7,665,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 3,736,200              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 447,100                บาท

(7) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,524,000              บาท

(8) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,080,000              บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 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

(14) วสัดสุาํนกังาน 2,028,200              บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 652,900                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 28,482,000             บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 20,308,400             บาท

(22) วสัดกุารเกษตร 178,500                บาท

(23) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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2.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,008,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,396,500             บาท

(2) ค่าประปา 2,524,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 642,200                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,444,400              บาท

3. งบลงทนุ 263,106,800           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 263,106,800           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 86,451,400             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 86,451,400             บาท

(1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวเิคราะหค์ณุภาพอาหาร แขวงวชริพยาบาล 

    เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 6,100,000              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ แขวงวชริพยาบาล 

    เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารหลกัการประกอบอาหารและโภชนาการ 

    แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 5,827,000              บาท

(4) ครภุณัฑช์ดุอปุกรณ์การผลติรายการโทรทศันแ์ละภาพยนตร ์

    แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 2 ชดุ 3,616,600              บาท

(5) ครภุณัฑท์างจลุชวีวทิยาของสาขาวชิาวทิยาการสิง่แวดลอ้มและ

    ทรพัยากรธรรมชาต ิแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,410,000              บาท

(6) ครภุณัฑส์าขาวชิาวทิยาการสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,700,000              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเคม ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,558,000              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 5,422,000              บาท

(9) ครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารทางวสัดศุาสตร ์ แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 12,850,000             บาท

(10) ครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารตรวจสอบแบบไม่ทาํลาย แขวงวงศส์วา่ง 

     เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 9,500,000              บาท

(11) ครภุณัฑเ์ครือ่งมอืวดัอเิลก็ทรอนกิส ์แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

     กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,886,000              บาท

(12) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์แขวงวงศส์วา่ง 

     เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 11,281,800             บาท

(13) เครือ่งพมิพ ์off set แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ 

     กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 15,800,000             บาท
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 176,655,400           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 163,905,800            บาท

(1) อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั 163,905,800            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 249,490,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,474,500             บาท

เงนิงบประมาณ 237,015,500            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 163,905,800            บาท

ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 7,484,700              บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,749,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 12,749,600             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 175,644,400           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 175,644,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 172,366,900            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,277,500              บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมเพือ่คนรุ่นใหม่ 1,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 38,569,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 38,569,000             บาท
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บาท

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            -             3.5000      3.5000      

-              -               -              -              3.5000        3.5000        

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 27 56 56 56

 ( 6 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 94 95 96 96 96

 ( - )

ลา้นบาท 3.5000 3.5000 8.0000 8.0000 8.0000

 ( 1.0594 )

ลา้นบาท 4.7747         4.7795       9.2839        9.2881        9.2917        

ลา้นบาท 3.5000         3.5000       8.0000        8.0000        8.0000        

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 3.5000         3.5000       8.0000        8.0000        8.0000        

ลา้นบาท 1.2747         1.2795       1.2839        1.2881        1.2917        

ลา้นบาท 1.2747         1.2795       1.2839        1.2881        1.2917        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     3,500,000 

                    3,500,000 

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ดา้นการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหท้าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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3,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            33.3845     -             33.3845     

-              -               -              33.3845      -              33.3845      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 82 91 75 75 75

 ( 82 )

โครงการ 82 91 75 75 75

 ( 82 )

รอ้ยละ 81 82 83 84 84

 ( - )

ลา้นบาท 26.8180 33.3845 50.0000 50.0000 50.0000

 ( 26.8180 )

ลา้นบาท 28.3552        34.9288      51.5508       51.5568       51.5615       

ลา้นบาท 26.8180        33.3845      50.0000       50.0000       50.0000       

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 26.8180       33.3845      50.0000      50.0000      50.0000      

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.5372         1.5443       1.5508        1.5568        1.5615        

ลา้นบาท 1.5372         1.5443       1.5508        1.5568        1.5615        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                   42,410,100 

                  33,384,500 

ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพสู่ชมุชน และสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยั

เผยแพร่ในวารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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33,384,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 33,384,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 33,384,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,384,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี

366



7.4.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            9.0256      -             9.0256      

-              -               -              9.0256        -              9.0256        

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 22 25 25 25

 ( 13 )

โครงการ 13 22 25 25 25

 ( 13 )

รอ้ยละ 78 80 82 84 84

 ( - )

ลา้นบาท 5.4138 9.0256 22.0000 22.0000 22.0000

 ( 5.4138 )

ลา้นบาท 10.1438        13.8222      26.8166       26.8354       26.8948       

ลา้นบาท 5.4138         9.0256       22.0000       22.0000       22.0000       

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.4138         9.0256       22.0000      22.0000      22.0000      

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 4.7300         4.7966       4.8166        4.8354        4.8948        

ลา้นบาท 4.7300         4.7966       4.8166        4.8354        4.8948        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                    9,025,600 

ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีม่คีุณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยั

เผยแพร่ในวารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

367



9,025,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,025,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,025,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 9,025,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํแห่งสงัคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneur)

1. ผลติบณัฑติดา้นศิลปวทิยาทีม่คุีณภาพ สามารถกา้วสู่สงัคมการประกอบการ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

1,026,259,300              

1,090,837,200              

7. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในเวทรีะดบันานาชาติ

2. สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐน์วตักรรมและงานสรา้งสรรคท์ีม่คุีณค่า สามารถตอบสนองต่อความ

   ตอ้งการของชมุชนและสงัคม

3. เป็นศูนยก์ลางบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีต่อบสนองความตอ้งการของชมุชนในเขตท ้อ่งถิน่

4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้มและใหค้วามสาํคญักบัภมูปิญัญาไทย

5. บรหิารจดัการเพือ่พฒันาองคก์รเขา้สู่องคก์รคุณภาพ

6. พฒันาบคุลากรใหเ้ป็นมอือาชพี



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,167.6953     1,299.1494     2,598.5928     3,116.6580     3,593.4323     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,026.2593     1,090.8372     2,382.4718     2,849.5447     3,260.6404     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 141.4360        208.3122        216.1210        267.1133        332.7919        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 141.4360       208.3122       216.1210       267.1133       332.7919       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 2 6 0 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสติ/นกัศึกษา

และบุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมี

ทกัษะและความสามารถในการใช ้

ภาษาต่างประเทศและมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนอย่างดี

รอ้ยละ 80 80 0 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 6 0 0 0

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.2160        7.2160        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่พฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศก ์นกัศึกษา

 บุคลากร และชมุชนใหม้ีทกัษะทางดา้นภาษา

และมีความรูค้วามเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนท์ี่ไดร้บั

รอ้ยละ 75 75 75 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ที่ช่วยส่งเสรมิศกัยภาพการท่องเที่ยวของ

ประเทศภายในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 0 0

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.8000        1.8000        8.5000        -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํที่ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 235.0364     247.1418     566.0789     694.1960     858.6839     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 29.6351         37.3312         45.8237         56.7516         70.8593         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 29.6351         37.3312         45.8237         56.7516         70.8593         

4.  เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันา ตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 79 79 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการบรกิาร

วชิาการที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.5000        6.5000        8.8400        11.4920       14.9396       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3000          0.3900          0.5070          0.6591          0.8569          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3000          0.3900          0.5070          0.6591          0.8569          

5.  เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํที่ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 735.1752     773.3265     1,662.2317   1,990.4971   2,214.6082   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 104.2565        158.0267        153.9336        189.5921        235.4586        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 104.2565       158.0267       153.9336       189.5921       235.4586       
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 20 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 20 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.1800        7.1800        11.6683       15.1688       19.7195       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1824          2.0035          2.5687          3.3013          4.2516          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1824          2.0035          2.5687          3.3013          4.2516          

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 25 30 35 40 45

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 35 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 

1 ปี

โครงการ 35 40 40 40 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 33.3517       47.6729       125.1529     138.1908     152.6892     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7.0620          10.5608         13.2880         16.8092         21.3655         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7.0620          10.5608         13.2880         16.8092         21.3655         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3 176.9945    209.0000    201.8940    -              31.9325     

รวม 3 176.9945    209.0000    201.8940    -              31.9325      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  74,271,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  102,723,500  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 7,180,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 47,672,900                   

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 1,800,000                    

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 7,216,000                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,026,968,300               
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 165.1605     139.7337     312.9755     379.6930     93.2745       1,090.8372   

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิม่รายไดจ้าก

การท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               1.8000        -               1.8000        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           1.8000              -           1.8000 

2. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               7.2160        7.2160        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           7.2160         7.2160 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

165.1605     139.0237     312.9755     330.7501     79.0585       1,026.9683   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       94.5521        23.8344        48.7355        75.0835         4.9363      247.1418 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           6.5000              -           6.5000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       70.6084      115.1893      264.2400      249.1666        74.1222      773.3265 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.1800        -               -               7.0000        7.1800        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.1800              -                -           7.0000         7.1800 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               0.5300        -               47.1429       -               47.6729       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          21.5807              -          21.5807 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           0.5300              -          25.5622              -          26.0922 

          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     4  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           1.8000      -             1.8000      

-              -                -             1.8000        -              1.8000        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 100 120 120 0 0

 ( 100 )

รอ้ยละ 80 80 80 0 0

 ( 80 )

ลา้นบาท 3.8000         1.8000       8.5000        -               -               

ลา้นบาท 3.8000         1.8000       8.5000        -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8000         1.8000      8.5000        -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากร/ชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

เชงิคุณภาพ : บคุลากร/ชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมคีวาม

พรอ้มรองรบัการท่องเทีย่วไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและบริการ                     1,800,000 

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเท่ียว                     1,800,000 

 พฒันาศกัยภาพบคุลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

                     6,450,000 

                     6,450,000 

หน่วย:ลา้นบาท
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1,800,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,800,000              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพยุวมคัคเุทศก์ 900,000                บาท

2) โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว 900,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           -             7.2160      7.2160      

-              -                -             -              7.2160        7.2160        

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 120 0 0 0

 ( 273 )

รอ้ยละ 55 55 0 0 0

 ( 85 )

รอ้ยละ 80 80 0 0 0

 ( 100 )

ลา้นบาท 7.2160 7.2160 0 0 0

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนทัว่ไป ทีเ่ขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

่

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทัง้มาตรฐานวชิาชพี ใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

                    38,632,000 

                    38,632,000 

หน่วย:ลา้นบาท

   บคุลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไป

 - เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอืรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

7.2 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     7,216,000 

7.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                     7,216,000 
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 39.3660        7.2160       -               -               -               

ลา้นบาท 39.3660        7.2160       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 39.3660        7.2160      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

378



7,216,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,216,000              บาท

1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซยีน 2,500,000              บาท

2) โครงการจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาทกัษะวชิาชพีและภาษาสาํหรบัภาคการผลติและการ

บรกิาร เพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,716,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

94.5521     23.8344      48.7355   75.0835     4.9363      247.1418   

94.5521      23.8344        48.7355     75.0835      4.9363        247.1418     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,069 983 1,256 1,505 1,720

 ( 1,262 )

คน 1,585 1,720 1,720 1,720 1,760

 ( 1,662 )

คน 5,991 6,201 6,665 6,880 6,920

 ( 4,891 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 197.3894 198.4063 296.6375 343.9222 403.3280

 ( - )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                1,026,968,300 

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  247,141,800 

 เพือ่ผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็น

ผูป้ระกอบการทีม่คีุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ประชาชนมโีอกาสในการศึกษา เรยีนรู ้

และพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 264.6715       284.4730    611.9026     750.9476     929.5432     

ลา้นบาท 235.0364       247.1418    566.0789     694.1960     858.6839     

ลา้นบาท 97.5246        94.5521     100.2252     106.2387     112.6130     

ลา้นบาท 23.9383        23.8344     101.2091     131.5719     171.0435     

ลา้นบาท 37.6470        48.7355     269.4414     350.2738     455.3559     

ลา้นบาท 70.9902        75.0835     80.7199      85.8350      91.2842      

ลา้นบาท 4.9363         4.9363      14.4833      20.2766      28.3873      

ลา้นบาท 29.6351        37.3312     45.8237       56.7516       70.8593       

ลา้นบาท 29.6351        37.3312     45.8237      56.7516      70.8593      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ
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247,141,800 บาท

1. งบบคุลากร 94,552,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 89,531,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 89,531,200             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,436,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,584,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 23,834,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,982,400             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,982,400             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,500,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 768,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,838,100              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,440,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 359,900                บาท

(6) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,440,000              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 880,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 385,000                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,100,000              บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 226,500                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,200,000              บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 122,700                บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 350,000                บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 367,200                บาท

(15) วสัดกุ่อสรา้ง 480,000                บาท

(16) วสัดงุานบา้นงานครวั 240,000                บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 150,200                บาท

(18) วสัดกุารศึกษา 4,792,800              บาท

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

(20) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 80,000                  บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 852,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3. งบลงทนุ 48,735,500             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,735,500             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 32,221,100             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 32,221,100             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 15,219,500             บาท

  รวม 22 รายการ (รวม 67 หน่วย)

(2) หอ้งสาํนกังานคณะบรหิารธุรกจิ ตาํบลหนองแก  อาํเภอหวัหนิ                 

 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หอ้ง 7,910,000              บาท

(3) ครภุณัฑส์าํนกังานคณะศิลปศาสตรเ์พาะช่าง แขวงวงับูรพาภริมย ์             

เขตพระนคร  กรงุเทพฯ 1 ชดุ 1,013,000              บาท

(4) ชดุทดลองฟิสกิสพ์ื้นฐาน ตาํบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล                    

 จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 3,938,600              บาท

(5) ชดุครภุณัฑเ์พิม่ประสทิธภิาพเพือ่การบรหิารงานเพาะช่าง                       

 แขวงวงับูรพาภริมย ์ เขตพระนคร  กรงุเทพฯ 1 ชดุ 4,140,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,514,400             บาท

3.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,514,400             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย          

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) 16,514,400             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 75,083,500             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,083,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 69,739,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 5,344,300              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 4,936,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 4,936,300              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           6.5000      -             6.5000      

-              -                -             6.5000        -              6.5000        

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 19 19 24 26 28

 ( 8 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 6.5000 6.5000 8.8400 11.4920 14.9396

 ( - )

ลา้นบาท 6.8000         6.8900       9.3470        12.1511       15.7965       

ลา้นบาท 6.5000         6.5000       8.8400        11.4920       14.9396       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.5000         6.5000      8.8400        11.4920      14.9396      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3000         0.3900       0.5070        0.6591        0.8569        

ลา้นบาท 0.3000         0.3900      0.5070        0.6591        0.8569        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบคุคลภายนอก ในเรื่องของการฝึกอบรม

 และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบ้คุคล ชมุชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันาคุณภาพชวีติที่

ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

7.3.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                     6,500,000 
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6,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 6,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

70.6084     115.1893     264.2400  249.1666   74.1222     773.3265   

70.6084      115.1893      264.2400    249.1666     74.1222      773.3265     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,007 1,103 1,392 1,565 1,952

 ( 974 )

คน 1,680 2,050 2,050 2,050 2,050

 ( 1,765 )

คน 6,476 6,809 7,277 7,572 7,560

 ( 5,372 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 465.5735 509.0865 828.9591 977.0487 1,159.5876

 ( - )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 773,326,500 

 เพือ่ผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถ พรอ้มเขา้สู่อาชพี และการ

เป็นผูป้ระกอบการทีม่คีุณธรรม สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้เพือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 839.4317       931.3532    1,816.1653   2,180.0892   2,450.0668   

ลา้นบาท 735.1752       773.3265    1,662.2317   1,990.4971   2,214.6082   

ลา้นบาท 59.4453        70.6084     64.0006      67.8406      71.9109      

ลา้นบาท 113.6402      115.1893    232.8297     302.6786     393.4820     

ลา้นบาท 269.6017      264.2400    833.2726     1,013.4484   1,055.0206   

ลา้นบาท 215.3531      249.1666    352.1962     382.6239     414.3269     

ลา้นบาท 77.1349        74.1222     179.9326     223.9056     279.8678     

ลา้นบาท 104.2565       158.0267    153.9336     189.5921     235.4586     

ลา้นบาท 104.2565      158.0267    153.9336     189.5921     235.4586     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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773,326,500 บาท

1. งบบคุลากร 70,608,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 61,427,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 52,885,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,541,500              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,181,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 115,189,300           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 101,770,700           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,274,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 1,140,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,724,200              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 36,714,800             บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 65,900                  บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 82,600                  บาท

(7) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,820,000              บาท

(8) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,880,000              บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 880,000                บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 440,000                บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 220,000                บาท

(12) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,803,500              บาท

(13) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,870,000              บาท

(14) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 567,300                บาท

(15) ค่าประกนัภยัรถราชการ 215,800                บาท

(16) วสัดสุาํนกังาน 2,062,200              บาท

(17) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 920,000                บาท

(18) วสัดกุ่อสรา้ง 955,000                บาท

(19) วสัดงุานบา้นงานครวั 740,000                บาท

(20) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 585,000                บาท

(21) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 581,000                บาท

(22) วสัดกุารศึกษา 20,816,400             บาท

(23) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 12,483,000             บาท

(24) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 930,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 13,418,600             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 446,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,018,300              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 10,453,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,500,000              บาท

3. งบลงทนุ 264,240,000           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 264,240,000           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 67,248,200             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 67,248,200             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,498,800              บาท

  รวม 11 รายการ (รวม 54 หน่วย)

(2) ครภุณัฑส์าํนกังานอธกิารบด ีตาํบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล                

 จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,238,400              บาท

(3) ครภุณัฑเ์พือ่ใชใ้นสาํนกังานวจิยัและพฒันา  ตาํบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล

  จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 2,710,000              บาท

(4) ลฟิต ์ขนาดบรรทกุ 550 กก. 5 ชัน้ พรอ้มค่ารื้อถอนลฟิตเ์ดมิ ตดิตัง้อาคาร    

 100 ปี  แขวงจกัรวรรด ิ เขตสมัพนัธวงศ ์ กรงุเทพฯ 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(5) หอ้งปฏบิตักิารทดสอบวสัดวุศิวกรรม  ตาํบลหนองแก  อาํเภอหวัหนิ          

 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หอ้ง 11,101,000             บาท

(6) ชดุเครือ่งมอืวดัสาํหรบัวศิวกรรมโทรคมนาคม  ตาํบลศาลายา                   

 อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,950,000              บาท

(7) ชดุทดลองและควบคมุระบบขบัเคลือ่นหุ่นยนต ์อาํเภอหวัหนิ                   

  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ 7,300,000              บาท

(8) หอ้งปฏบิตักิารกลางหุ่นยนตอ์จัฉรยิะ  ตาํบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล      

 จงัหวดันครปฐม 1 หอ้ง 18,000,000             บาท

(9) หอ้งปฏบิตักิารทางเทคโนโลยไีฟฟ้าข ัน้สูง  ตาํบลหนองแก  อาํเภอหวัหนิ       

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หอ้ง 17,950,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 196,991,800           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 176,994,500            บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารศิลปวฒันธรรมอาเซยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ ตาํบลศาลายา 

อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 74,271,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 97,791,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,900,000              บาท

เงนิงบประมาณ 92,891,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 18,620,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 74,271,000             บาท
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(2) อาคารเรยีนและปฎบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตาํบลศาลายา  อาํเภอ

พทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 56,031,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 294,900,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,745,000             บาท

เงนิงบประมาณ 280,155,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 56,031,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 114,000,000            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 110,124,000            บาท

(3) อาคารศูนยป์ฏบิตักิารกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิตาํบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล 

 จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 46,692,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 245,750,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,287,500             บาท

เงนิงบประมาณ 233,462,500            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,692,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 95,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 91,770,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,997,300             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย          

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย) 19,997,300             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 249,166,600           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 239,815,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 227,815,600            บาท

2) เงนิอดุหนุนมลูนธิกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 10,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนบคุลากรดา้นการจดัการเรยีนการสอน

ดา้นวทิยาศาสตร์ 2,000,000              บาท

4.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 9,351,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 9,351,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 74,122,200             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 47,885,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 13,236,700             บาท

3) โครงการพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 4,000,000              บาท

4) โครงการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมการจดัการ 4,000,000              บาท

5) โครงการอนุรกัษพ์นัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 5,000,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.1800       -           -             7.0000      7.1800      

-              0.1800         -             -              7.0000       7.1800       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 20 24 26 28

 ( 9 )

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 ( 90.96 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 98.33 )

ลา้นบาท 7.1800 7.1800 11.6683 15.1688 19.7195

 ( - )

ลา้นบาท 7.3624         9.1835      14.2370      18.4701      23.9711      

ลา้นบาท 7.1800         7.1800      11.6683      15.1688      19.7195      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.1800         0.1800      0.6183       0.8038       1.0450       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.0000         7.0000      11.0500      14.3650      18.6745      

ลา้นบาท 0.1824         2.0035      2.5687        3.3013        4.2516        

ลา้นบาท 0.1824         2.0035      2.5687       3.3013       4.2516       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    7,180,000 

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ดา้นการส่งเสรมิ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    7,180,000 
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7,180,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 180,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 180,000                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 30,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 30,000                  บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 120,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 7,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           21.5807    -             21.5807    

-              -                -             21.5807      -              21.5807      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 22 24 26 28

 ( 20 )

โครงการ 20 22 24 26 28

 ( 20 )

รอ้ยละ 45 45 45 45 45

 ( 45 )

ลา้นบาท 15.7537 21.5807 52.1206 57.3326 63.0658

 ( - )

ลา้นบาท 15.7537        23.0807     53.7706      59.1476      65.0623      

ลา้นบาท 15.7537        21.5807     52.1206      57.3326      63.0658      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.7537       21.5807     52.1206      57.3326      63.0658      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.5000      1.6500        1.8150        1.9965        

ลา้นบาท -                1.5000      1.6500       1.8150       1.9965       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   47,672,900 

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   21,580,700 

 ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพสู่ชมุชนและสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ใน

วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน
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21,580,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 21,580,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,580,700             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 21,580,700             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.5300       -           25.5622    -             26.0922    

-              -                -             25.5622      -              25.5622      

-              0.5300         -             -              -              0.5300       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 30 35 40 45

 ( 25 )

โครงการ 25 30 35 40 45

 ( 25 )

รอ้ยละ 45 45 45 45 45

 ( 45 )

ลา้นบาท 17.5980 26.0922 73.0323 80.8582 89.6234

 ( - )

ลา้นบาท 24.6600        35.1530     84.6703      95.8524      108.9924     

ลา้นบาท 17.5980        26.0922     73.0323      80.8582      89.6234      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5300         0.5300      2.6130       3.3969       4.4159       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.0680       25.5622     70.4193      77.4613      85.2075      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.0620         9.0608      11.6380      14.9942      19.3690      

ลา้นบาท 7.0620         9.0608      11.6380      14.9942      19.3690      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

2. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยั เผยแพร่ในวารสาร

หรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   26,092,200 
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26,092,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 530,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 530,000                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 40,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 30,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 220,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 240,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 25,562,200             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,562,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 25,562,200             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นการผลติบณัฑตินกัปฏบิตับินฐานสรา้งสรรค ์นวตักรรม 

   วจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ชมุชนสู่สากล

   1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

      โดยมุง่เนน้ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีม่คุีณธรรม และพึง่พาตนเองได ้  

   2. สรา้งตน้แบบการเป็นนกัปฏบิตั ิบนพื้นฐานวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  

   3. ใหโ้อกาสผูส้าํเรจ็อาชวีศึกษาไดศึ้กษาต่อ   

   4. สรา้งงานวจิยั บรกิารวชิาการ ทีเ่นน้องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม   

   5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

   6. สรา้งระบบบรหิารจดัการทีด่มีุง่สู่การพึง่พาตนเอง

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

1,595,142,600              

1,708,717,000              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,821.1689     1,938.5433     2,041.3876     1,991.7331     1,969.9645     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,595.1426     1,708.7170     1,827.1332     1,775.3355     1,751.4022     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 226.0263        229.8263        214.2544        216.3976        218.5623        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 226.0263       229.8263       214.2544       216.3976       218.5623       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 118.8088     136.3386     160.4902     176.5402     194.1952     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 54.4932         53.9154         54.4548         54.9996         55.5499         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 54.4932         53.9154         54.4548         54.9996         55.5499         

2. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความ

ช่วยเหลอืกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 1 8  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ/นกัศึกษาและ

บุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ

และความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคม

อาเซยีนเป็นอย่างดี

รอ้ยละ 70 70  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 2  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.5320        8.5320        -                 -                 -                 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน /ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรู ้ความสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 92 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 81 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25.0000       23.0000       38.5000       42.3500       46.5850       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5763          0.5879          0.5938          0.5998          0.6058          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5763          0.5879          0.5938          0.5998          0.6058          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงเวลา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ความพงึพอใจของนายจา้งที่มี

ต่อผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,412.5465   1,507.9592   1,570.9430   1,493.5253   1,441.4100   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 165.1377        169.3875        153.2108        154.7431        156.2908        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 165.1377       169.3875       153.2108       154.7431       156.2908       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน   ใน

การอนุรกัษ ์ ทํานุบํารุง  ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 45 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวน/โครงการ / กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 50 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        2.5000        5.5000        6.0500        6.6550        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4701          1.4995          1.5145          1.5297          1.5450          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4701          1.4995          1.5145          1.5297          1.5450          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่น และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั / 

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 35 35 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั / 

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา

 1 ปี

โครงการ 15 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 27.7553       30.3872       51.7000       56.8700       62.5570       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.3490          4.4360          4.4805          4.5254          4.5708          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.3490          4.4360          4.4805          4.5254          4.5708          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

9 386.8922    289.6729    134.4744    -              66.0833     

รวม 9 386.8922    289.6729    134.4744    -              66.0833      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  319,655,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  67,237,200  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 8,532,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,667,297,800               

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,500,000                    

4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 30,387,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 417.9987     179.3415     507.7162     385.6515     218.0091     1,708.7170   

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               8.5320        8.5320        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           8.5320         8.5320 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

417.9987     179.3415     507.7162     355.2643     206.9771     1,667.2978   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       83.8449        26.8937        15.6000              -          10.0000      136.3386 

ผลผลติที ่2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          10.0000        13.0000        23.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     334.1538      152.4478      492.1162      345.2643      183.9771    1,507.9592 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               30.3872       -               30.3872       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          10.3603              -          10.3603 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          20.0269              -          20.0269 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            -             8.5320      8.5320       

-              -                -              -              8.5320        8.5320         

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 1 8  -  -  -

 ( 2 )

รอ้ยละ 75 75  -  -  -

 ( 75 )

โครงการ 2 2  -  -  -

 ( 2 )

7.1 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     8,532,000 

                    8,532,000 

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา 

   บคุลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไป

 - เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

                    26,544,000 

                    26,544,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมทีม่กีาร

สรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อ

ประโยชนข์องการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมทีม่กีารเผยแพร่

ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 18.0120        8.5320       -               -               -                

ลา้นบาท 18.0120        8.5320       -               -               -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 18.0120        8.5320       -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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8,532,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,532,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 8,532,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

83.8449     26.8937      15.6000    -             10.0000     136.3386     

83.8449      26.8937        15.6000      -              10.0000      136.3386      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,300 3,000 3,100 3,200 3,300

 ( 2,470 )

คน 2,300 3,200 3,300 3,400 3,500

 ( 3,256 )

คน 7,900 9,570 11,100 11,200 11,300

 ( 6,432 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 118.3088  120.7386 160.4902 176.5402 194.1952

 ( 50.4800 )

ลา้นบาท 173.3020       190.2540    214.9450     231.5398     249.7451       

ลา้นบาท 118.8088       136.3386    160.4902     176.5402     194.1952       

ลา้นบาท 78.5419        83.8449      87.6062      96.3670      106.0039      

ลา้นบาท 26.8024        26.8937      45.3840      49.9232      54.9163        

ลา้นบาท 0.5000         15.6000      -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 12.9645        10.0000      27.5000      30.2500      33.2750        

ลา้นบาท 54.4932        53.9154      54.4548       54.9996       55.5499        

ลา้นบาท 54.4932        53.9154      54.4548      54.9996      55.5499        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                1,667,297,800 

                 136,338,600 

เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่ลการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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136,338,600 บาท

1. งบบคุลากร 83,844,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 79,044,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 70,272,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,772,000              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,800,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,893,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,893,700             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,368,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 114,800                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 44,000                  บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,604,500              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 486,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,081,000              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,237,600              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 150,200                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

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,642,800              บาท

(16) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 330,700                บาท

3. งบลงทนุ 15,600,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,600,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 15,600,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 15,600,000             บาท

(1) ครภุณัฑห์อ้งพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู ้ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 5 ชดุ 15,600,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 10,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 10,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            10.0000     13.0000     23.0000      

-              -                -              10.0000      13.0000      23.0000        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 5 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท  25.0000  23.0000  38.5000  42.3500  46.5850 

 ( 1.4540 )

ลา้นบาท 25.5763        23.5879      39.0938       42.9498       47.1908        

ลา้นบาท 25.0000        23.0000      38.5000       42.3500       46.5850        

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 12.0000        10.0000      16.5000      18.1500      19.9650        

ลา้นบาท 13.0000        13.0000      22.0000      24.2000      26.6200        

ลา้นบาท 0.5763         0.5879       0.5938        0.5998        0.6058         

ลา้นบาท 0.5763         0.5879       0.5938        0.5998        0.6058         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                  23,000,000 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ใหค้วามรูง้านบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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23,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 10,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 13,000,000             บาท

1) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งคณะสตัวแพทยศ์าสตรจ์ฬุาลงกรณ์

    มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วทิยาเขตน่านเพือ่ 

    พฒันาการผลติบณัฑติสาขาสตัวแพทยศ์าสตรแ์ละ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

    การผลติปศุสตัว ์ณ จงัหวดัน่าน 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการปฏบิตักิารซ่อมบาํรงุและการวางแผนการซ่อมบาํรงุเคลือ่นที่ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนกจิกรรมมลูนธิโิครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชดาํริ 2,000,000              บาท

5) โครงการถ่ายทอดผลงานวจิยัสู่ภาคประชาชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

334.1538   152.4478    492.1162  345.2643   183.9771   1,507.9592  

334.1538     152.4478      492.1162    345.2643     32.6632      1,356.6453    

-              -                -              -              151.3139     151.3139      

7.2.3.2  เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,300 3,500 3,600 3,700 3,800

 ( 3,517 )

คน 7,300 5,200 5,300 5,400 5,500

 ( 5,154 )

คน 18,800 16,500 15,100 15,200 15,300

 ( 19,411 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 70 )

ลา้นบาท  598.4741  1,015.8430 1,198.2701  1,314.0509  1,441.4100

 ( 483.7513 )

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. พฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

              1,507,959,200 

เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,577.6842     1,677.3467  1,724.1538   1,648.2684   1,597.7008     

ลา้นบาท 1,412.5465     1,507.9592  1,570.9430   1,493.5253   1,441.4100     

ลา้นบาท 347.2932      334.1538    355.3898     390.4792     429.0776      

ลา้นบาท 153.4892      152.4478    231.9756     252.0765     274.1876      

ลา้นบาท 494.5877      492.1162    372.6729     179.4744     -                

ลา้นบาท 308.7976      345.2643    429.9047     472.8952     520.1848      

ลา้นบาท 108.3788      183.9771    181.0000     198.6000     217.9600      

ลา้นบาท 165.1377       169.3875    153.2108     154.7431     156.2908       

ลา้นบาท 165.1377      169.3875    153.2108     154.7431     156.2908      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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1,507,959,200 บาท

1. งบบคุลากร 334,153,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 315,545,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 292,428,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 23,116,800             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,500,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 14,108,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 152,447,800           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 125,503,700           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,391,800              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 18,388,800             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 1,277,700              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 119,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 3,429,600              บาท

(6) เงนิตอบแทนผุบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 600,000                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,698,600              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,025,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,025,000              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,773,500              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 498,500                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 4,200,000              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 49,500,000             บาท

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

(20) วสัดกุารเกษตร 630,000                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 400,900                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 26,944,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,537,300             บาท

(2) ค่าประปา 634,300                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 572,500                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,200,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3. งบลงทนุ 492,116,200           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 492,116,200           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 49,193,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 49,193,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000                บาท

(2) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวมวศิวกรรมศาสตร ์ตาํบลชา้งเผอืก  

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 20,000,000             บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารศูนยท์ดสอบวสัด ุตาํบลชา้งเผอืก  อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 1,903,000              บาท

(4) ชดุเครือ่งเชื่อมแขนกลอตัโนมตั ิตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพลศาสตร ์ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัตาก 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบความเสยีหายของวสัด ุตาํบลไมง้าม 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัตาก 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยเีครือ่งมอืกลอตัโนมตั ิตาํบลทรายขาว 

    อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 5,000,000              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเซน็เซอรแ์ละทรานสดวิสเ์ซอร ์ตาํบลทรายขาว 

    อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฟิสกิสพ์ื้นฐาน ตาํบลชา้งเผอืก  อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 7,990,000              บาท

(10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารถ่ายภาพนิ่ง ตาํบลชา้งเผอืก  อาํเภอเมอืง 

     จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(11) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวศิวเกษตรและอาหาร ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืง 

     จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 5,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 442,923,200           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 56,031,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 13,762,000             บาท

(2) ปรบัปรงุถนนภายในมหาวทิยาลยั ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัลาํปาง 1 รายการ 14,745,000             บาท

(3) ปรบัปรงุถนนภายในมหาวทิยาลยั ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัพษิณุโลก 1 รายการ 12,779,000             บาท

(4) ปรบัปรงุร ัว้มหาวทิยาลยั ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 รายการ 14,745,000             บาท
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3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 386,892,200            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพรอ้มครภุณัฑ ์ 

    และอาคารประกอบ 1 รายการ 99,826,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 249,545,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,477,300             บาท

เงนิงบประมาณ 237,067,700            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,500,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 13,766,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 37,304,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 99,826,900             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 38,670,500             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 71,244,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 138,240,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,912,000              บาท

เงนิงบประมาณ 131,328,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,950,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 23,605,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 71,244,400             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 16,528,000             บาท

(3) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพื้นฐาน และอาคารประกอบ ตาํบลฝายแกว้ 

    อาํเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน 1 รายการ 52,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 200,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 190,000,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000            บาท

(4) อาคารปฏบิตักิารความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภยั ตาํบลบา้นกร่าง 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 14,941,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 78,640,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,932,000              บาท

เงนิงบประมาณ 74,708,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 29,883,200             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 29,883,200             บาท
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(5) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารเกษตรชวีภาพ ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภเูพยีง 

    จงัหวดัน่าน 1 หลงั 14,941,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 78,640,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,932,000              บาท

เงนิงบประมาณ 74,708,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 29,883,200             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 29,883,200             บาท

(6) อาคารเอนกประสงคแ์ละศูนยก์ฬีา ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัตาก 1 รายการ 14,941,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 78,640,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,932,000              บาท

เงนิงบประมาณ 74,708,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 29,883,200             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 29,883,200             บาท

(7) สนามกฬีาและศูนยพ์ฒันาสุขภาพ ตาํบลป่าป้อง อาํเภอดอยสะเก็ด 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 รายการ 22,412,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 117,960,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,898,000              บาท

เงนิงบประมาณ 112,062,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,412,400             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 44,824,800             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 44,824,800             บาท

(8) อาคารเรยีนรวมและศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยเีพือ่อนุรกัษภ์มูปิญัญาลา้นนา

    พรอ้มอาคารประกอบ 1 รายการ 75,583,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 230,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 218,500,000            บาท

ปี 2555 - 2556 ตัง้งบประมาณ 69,690,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 26,276,200             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 46,950,100             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 75,583,700             บาท
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(9) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า 1 หลงั 21,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,500,000            บาท

ปี 2555 - 2556 ตัง้งบประมาณ 46,406,300             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 40,911,700             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 34,182,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 345,264,300           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 345,264,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 319,264,300            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 26,000,000             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 183,977,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 27,663,200             บาท

2) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

   เทคโนโลยรีาชมงคล ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 151,313,900            บาท

3) โครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 5,000,000              บาท
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บาท

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            -             2.5000      2.5000       

-              -                -              -              2.5000        2.5000         

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 40 40 40 40

 ( 7 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 70 )

ลา้นบาท 2.5000 2.5000 5.5000 6.0500 6.6550

 ( 0.8475 )

ลา้นบาท 3.9701         3.9995       7.0145        7.5797        8.2000         

ลา้นบาท 2.5000         2.5000       5.5000        6.0500        6.6550         

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 2.5000         2.5000       5.5000        6.0500        6.6550         

ลา้นบาท 1.4701         1.4995       1.5145        1.5297        1.5450         

ลา้นบาท 1.4701         1.4995       1.5145        1.5297        1.5450         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     2,500,000 

                    2,500,000 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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2,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

7.4.1 ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            10.3603     -             10.3603      

-              -                -              10.3603      -              10.3603        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 15 15 15 15

 ( 3 )

โครงการ 20 15 15 15 15

 ( 3 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 30 )

ลา้นบาท  15.7553  10.3603  22.0000  24.2000  26.6200 

 ( 5.0920 )

ลา้นบาท 16.7004        11.3243      22.9737       25.1835       27.6134        

ลา้นบาท 15.7553        10.3603      22.0000       24.2000       26.6200        

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 15.7553        10.3603      22.0000      24.2000      26.6200        

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 0.9451         0.9640       0.9737        0.9835        0.9934         

ลา้นบาท 0.9451         0.9640       0.9737        0.9835        0.9934         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                   30,387,200 

                  10,360,300 

เพือ่ใหม้ผีลงานทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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10,360,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,360,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,360,300             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,360,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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7.4.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            20.0269     -             20.0269      

-              -                -              20.0269      -              20.0269        

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 20 20 20 20

 ( 5 )

โครงการ 30 20 20 20 20

 ( 5 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 30 )

ลา้นบาท  12.0000 20.0269  29.7000  32.6700  35.9370 

 ( 3.6440 )

ลา้นบาท 15.4039        23.4989      33.2068       36.2119       39.5144        

ลา้นบาท 12.0000        20.0269      29.7000       32.6700       35.9370        

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 12.0000        20.0269      29.7000      32.6700      35.9370        

ลา้นบาท -                -              -              -              -                

ลา้นบาท 3.4039         3.4720       3.5068        3.5419        3.5774         

ลา้นบาท 3.4039         3.4720       3.5068        3.5419        3.5774         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                  20,026,900 

เพือ่ใหม้ผีลงานทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่าํหนด

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
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20,026,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,026,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,026,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 20,026,900             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีสากล ทีม่คุีณธรรมและจรยิธรรม

   1. ผลติกาํลงัคนดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถ

      พรอ้มเขา้สู่อาชพี   

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม สู่การผลติ การบรกิาร ทีส่ามารถถ่ายทอด

      และสรา้งมลูค่าเพิม่   

   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมเพือ่พฒันาอาชพีใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั และมคุีณภาพชวีติ

      ทีด่ขีึ้นอย่างย ัง่ยนื   

   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

1,073,695,800              

1,263,921,900              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,428.3006     1,711.0522     2,503.7969     2,525.6085     2,834.3369     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,073.6958     1,263.9219     1,978.4799     1,923.9163     2,109.7293     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 354.6048        447.1303        525.3170        601.6922        724.6076        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 354.6048       447.1303       525.3170       601.6922       724.6076       

1. จดัสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่

นกัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํ รอ้ยละ 72  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82  -  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.0000       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 3 29  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการเตรยีม

ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 80 85  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 3 29  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.4080        6.4080        -                 -                 -                 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่พฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศก ์นกัศึกษา

 บุคลากร และชมุชนมีทกัษะดา้นภาษา

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนกิจกรรม/โครงการ

ที่มกีารส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

โครงการ  - 13 8  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นกัท่องเที่ยวต่อการใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยว

เชงินิเวศ

รอ้ยละ  - 80 85  -  -

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ  - 85 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.3500        42.5400       -                 -                 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 77 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 87 90 90 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 87 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 171.9632     283.3748     424.0918     402.3580     379.6122     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 94.3351         132.1472        133.2929        159.4666        191.5454        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 94.3351         132.1472       133.2929       159.4666       191.5454       

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 88 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อ ประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 84 85 87 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 64 65 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.4500        4.4500        6.2416        7.4899        8.9878        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.5391          0.7008          0.9110          1.1844          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.5391          0.7008          0.9110          1.1844          

6. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 73 75 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 87 90 90 95 95
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 87 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 835.9796     915.9439     1,387.6539   1,372.5253   1,551.2776   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 254.3297        306.7220        381.2846        428.2643        514.9126        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 254.3297       306.7220       381.2846       428.2643       514.9126       

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 2 2 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 85 86 87 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 2 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.9060        7.9060        13.6099       16.3319       19.5983       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.2297          2.8986          3.7682          4.8987          6.3682          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.2297          2.8986          3.7682          4.8987          6.3682          

8. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 13 13 13 13 13

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 2 2 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 

1 ปี

โครงการ 1 2 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.9890       42.4892       104.3427     125.2112     150.2534     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.7103          4.8234          6.2705          8.1516          10.5970         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.7103          4.8234          6.2705          8.1516          10.5970         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

426



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 117.8872    127.0036    67.2372     -              20.2610     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

4 178.8982    167.1860    -              -              29.0795     

รวม 7 296.7854    294.1896    67.2372      -              49.3405      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  248,225,200  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  48,560,200  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 7,906,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 42,489,200                   

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 3,350,000                    

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,408,000                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,203,768,700               

427



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 220.7943     150.8284     380.1637     381.2686     130.8669     1,263.9219   

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิม่รายไดจ้าก

การท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               3.3500        -               3.3500        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           3.3500              -           3.3500 

2. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               6.4080        6.4080        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           6.4080         6.4080 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

220.7943     150.8284     380.1637     335.4294     116.5529     1,203.7687   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       43.4659        24.8776      128.3222        80.7091         6.0000      283.3748 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.4500              -           4.4500 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     177.3284      125.9508      251.8415      250.2703      110.5529      915.9439 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               7.9060        7.9060        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           7.9060         7.9060 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               42.4892       -               42.4892       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          26.3355              -          26.3355 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          16.1537              -          16.1537 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            3.3500      -             3.3500      

-              -                -              3.3500       -              3.3500       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ  - 13 8  -  -

รอ้ยละ  - 80 85  -  -

รอ้ยละ  - 85 90  -  -

ลา้นบาท  - 3.3500 42.5400  -  -

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อการ

ใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรม/โครงการที่มกีารส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชงินิเวศ

                   45,890,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                    3,350,000 

                   3,350,000 

 - เพือ่เป็นแบบอย่างในการจดัการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการอย่างย ัง่ยนื และเป็นแหลง่ใหค้วามรู ้

   และสรา้งความเขา้ใจในการจดัการการท่องเที่ยวใหแ้ก่บุคลากรในชมุชน สามารถนาํไปประยุกต์

   ใชใ้นการส่งเสรมิดา้นการท่องเที่ยวใหเ้กิดการบูรณาการดา้นความรูใ้นชมุชนระดบัทอ้งถิน่ 

 - เพือ่สรา้งและเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรที่มสี่วนในการส่งเสรมิดา้นการท่องเที่ยวใหเ้ป็น

   ผูท้ี่มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการจดัการการท่องเที่ยว และสามารถปฏบิตัิงาน

   ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั

                   45,890,000 
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                3.3500       42.5400      -               -               

ลา้นบาท -                3.3500       42.5400      -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                3.3500       42.5400      -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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3,350,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,350,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,350,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการการจดัการท่องเทีย่วเชงินเิวศอย่างย ัง่ยนื 3,350,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            -             6.4080      6.4080      

-              -                -              -              6.4080       6.4080       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 12,000 2,000  -  -  -

 ( 2,927 )

รอ้ยละ 75 80  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 85 90  -  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 13.5280 6.4080  -  -  -

 ( 0.2260 )

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้นภาษาองักฤษ และ

ภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีนมทีกัษะทางดา้นภาษา

เพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น

ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

                   6,408,000 

                   6,408,000 

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา บุคลากร

   ทางการศึกษา และประชาชนท ัว่ไป 

 - เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอืรอบรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 - เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนที่มคีวามพรอ้มสาํหรบันกัศึกษา อาจารย ์

   บุคลากรทางการศึกษา รวมท ัง้ประชาชนในชมุชนใกลเ้คียง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

                   19,936,000 

                   19,936,000 

7.2 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 13.5280        6.4080       -               -               -               

ลา้นบาท 13.5280        6.4080       -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 13.5280       6.4080       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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6,408,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,408,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มกา้วสู่ประชาคมอาเซยีน 6,408,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

43.4659    24.8776      128.3222  80.7091    6.0000      283.3748   

43.4659      24.8776       128.3222    80.7091      6.0000       283.3748     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,769 3,044 2,264 2,388 2,490

 ( - )

คน 2,470 2,395 2,495 2,620 2,620

 ( - )

คน 9,245 9,365 7,392 7,698 7,880

 ( 6,896 )

รอ้ยละ 90 92 95 97 100

 ( - )

รอ้ยละ 89 90 92 95 100

 ( - )

ลา้นบาท 137.1736 155.0526 231.8405 258.0511 288.3369

 ( 35.1490 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 283,374,800 

สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตร์

ที่มคุีณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา               1,203,768,700 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 266.2983      415.5220     557.3847     561.8246     571.1576     

ลา้นบาท 171.9632      283.3748     424.0918     402.3580     379.6122     

ลา้นบาท 30.3911       43.4659      46.7240      50.3101      54.2702      

ลา้นบาท 22.6326       24.8776      84.9621      99.7909      117.4360     

ลา้นบาท 34.7896       128.3222    192.2513     144.3069     91.2753      

ลา้นบาท 77.1839       80.7091      85.2516      90.0667      95.1707      

ลา้นบาท 6.9660         6.0000       14.9028      17.8834      21.4600      

ลา้นบาท 94.3351        132.1472     133.2929     159.4666     191.5454     

ลา้นบาท 94.3351       132.1472    133.2929     159.4666     191.5454     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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283,374,800 บาท

1. งบบคุลากร 43,465,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 42,287,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 41,162,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,125,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,178,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,877,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,582,500             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,699,300              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 218,300                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 30,800                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 1,929,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 686,400                บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 480,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,814,600              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 127,500                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 200,000                บาท

(10) วสัดกุารศึกษา 7,396,000              บาท

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

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,021,100              บาท

(2) ค่าประปา 115,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 159,000                บาท

3. งบลงทนุ 128,322,200           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 128,322,200           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,435,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 10,435,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย) 3,770,000              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารภาษา ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,265,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์างการบญัช ีตาํบลถํา้ใหญ่ 

    อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์างการตลาด ตาํบลถํา้ใหญ่ 

    อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

437



(5) ครภุณัฑห์อ้งฝึกทกัษะดา้นบรหิารธุรกจิ ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา 

    จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,800,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 117,887,200           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 117,887,200            บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารจดัการ  1 หลงั 69,327,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 149,640,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,482,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,158,000            บาท

ปี 2555 - 2556 ตัง้งบประมาณ 45,000,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 27,831,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 69,327,000             บาท

(2) ปรบัปรงุต่อเตมิอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 14,941,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 78,640,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,932,000              บาท

เงนิงบประมาณ 74,708,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 59,766,400             บาท

(3) กลุม่อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

    ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 กลุม่อาคาร 33,618,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 176,940,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,847,000              บาท

เงนิงบประมาณ 168,093,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,618,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 67,237,200             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 67,237,200             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 80,709,100             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 80,709,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 75,709,100             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 5,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            4.4500      -             4.4500      

-              -                -              4.4500       -              4.4500       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 69 63 70 75 80

 ( 15 )

รอ้ยละ 88 89 90 90 95

 ( - )

รอ้ยละ 90 98 98 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 4.4500 4.4500 6.2416 7.4899 8.9878

 ( 0.3920 )

ลา้นบาท 4.4500         4.9891       6.9424        8.4009        10.1722      

ลา้นบาท 4.4500         4.4500       6.2416        7.4899        8.9878        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 4.4500         4.4500       6.2416       7.4899       8.9878       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                0.5391       0.7008        0.9110        1.1844        

ลา้นบาท -                0.5391       0.7008       0.9110       1.1844       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เพือ่จดักิจกรรม/โครงการบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหม้คีวามรู ้

ความสามารถในการพฒันาตนเองในการมอีาชพีเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    4,450,000 
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4,450,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,450,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,450,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 4,450,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

177.3284   125.9508    251.8415  250.2703   110.5529   915.9439   

177.3284     125.9508      251.8415    250.2703     50.5575      855.9485     

-              -                -              -              59.9954      59.9954      

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,230 3,519 3,567 4,028 4,144

 ( - )

คน 4,242 4,002 4,052 4,152 4,220

 ( - )

คน 15,500 15,825 13,230 13,860 14,107

 ( 11,110 )

รอ้ยละ 90 95 95 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 80 85 85 90 95

 ( - )

ลา้นบาท 592.2978 664.1024 913.9988 1,006.6938 1,113.1617

 ( 101.6810 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

2. การพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์าร

พฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

                 915,943,900 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,090.3093    1,222.6659  1,768.9385   1,800.7896   2,066.1902   

ลา้นบาท 835.9796      915.9439     1,387.6539   1,372.5253   1,551.2776   

ลา้นบาท 178.0903      177.3284    190.8145     205.6627     222.0969     

ลา้นบาท 126.4830      125.9508    213.2540     247.5948     288.4862     

ลา้นบาท 243.6818      251.8415    473.6551     365.8315     438.1159     

ลา้นบาท 200.0350      250.2703    396.6387     420.8864     446.9187     

ลา้นบาท 87.6895       110.5529    113.2916     132.5499     155.6599     

ลา้นบาท 254.3297      306.7220     381.2846     428.2643     514.9126     

ลา้นบาท 254.3297      306.7220    381.2846     428.2643     514.9126     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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915,943,900 บาท

1. งบบคุลากร 177,328,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 165,608,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 151,902,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,705,800             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 11,719,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 125,950,800           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 111,906,900           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 31,958,200             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 301,400                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 140,800                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,396,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,828,800              บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,440,000              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 401,500                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 374,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 11,151,700             บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 600,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 5,532,600              บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 47,475,000             บาท

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

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,043,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 13,496,800             บาท

(2) ค่าประปา 308,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 238,200                บาท

3. งบลงทนุ 251,841,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 251,841,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 46,067,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 46,067,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 20 รายการ (รวม 33 หน่วย) 15,596,000             บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารสาํรวจแผนทีภ่มูปิระเทศ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,970,000              บาท

(3) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรช่์วยในการออกแบบและการผลติช ัน้สูง 

    ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,900,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(4) ชดุมลัตมิเีดยี ประกอบอาคารคณะศิลปศาสตร ์ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,460,000              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบวสัดทุางกล ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง  

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโลหะวทิยา ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,600,000              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์ตาํบลท่าชะมวง 

    อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,350,000              บาท

(8) ชดุฝึกปฏบิตักิารไฮดรอลกิสแ์ละนวิแมตกิส ์ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอทุ่งใหญ่  

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,100,000              บาท

(9) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตาํบลถํา้ใหญ่ 

    อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,900,000              บาท

(10) ชดุฝึกพื้นฐานทางวศิวกรรม ตาํบลทอ้งเนยีน อาํเภอขนอม 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 2,200,000              บาท

(11) เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้าขนาด 100kVA พรอ้มโรงเรอืน ตาํบลไมฝ้าด 

     อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(12) ระบบรกัษาความปลอดภยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 ระบบ 1,791,300              บาท

(13) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบวศิวกรรม ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา 

     จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(14) อปุกรณ์ขยายเครอืข่ายไรส้าย ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

     จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 4,900,000              บาท

(15) ระบบชมุสายโทรศพัทด์จิติอล ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

     จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 2,500,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 205,774,200           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 178,898,200            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 83,011,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 228,300,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,415,000             บาท

เงนิงบประมาณ 216,885,000            บาท

ปี 2554 - 2556 ตัง้งบประมาณ 79,559,500             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 34,748,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 83,011,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 19,566,000             บาท
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(2) อาคารโรงพยาบาลปศุสตัว ์1 หลงั 23,362,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 86,350,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,317,500              บาท

เงนิงบประมาณ 82,032,500             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 17,480,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 8,280,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,640,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 23,362,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 17,270,000             บาท

(3) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

    ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 49,770,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 237,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,850,000             บาท

เงนิงบประมาณ 225,150,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 45,030,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 49,770,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 130,350,000            บาท

(4) ปรบัปรงุต่อเตมิอาคารสาํนกังานอธกิารบด ีตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 22,754,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,940,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,497,000              บาท

เงนิงบประมาณ 28,443,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 5,688,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,754,200             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,932,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,932,000              บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,944,000             บาท

(1) ปรบัปรงุสนามกฬีา ตาํบลถํา้ใหญ่ อาํเภอทุ่งสง 

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 งาน 11,148,000             บาท

(2) สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ ิง่ ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรตัภมู ิ

    จงัหวดัสงขลา 1 งาน 11,796,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 250,270,300           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 250,270,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 230,270,300            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากร ระดบัปรญิญาโท-เอก 20,000,000             บาท
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5. งบรายจา่ยอืน่ 110,552,900           บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

   เทคโนโลยรีาชมงคล ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 59,995,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสนองพระราชดาํริ 2,677,800              บาท

3) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 33,879,700             บาท

4) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทนุและกจิกรรมนกัศึกษา 14,000,000             บาท
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บาท

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            -             7.9060      7.9060      

-              -                -              -              7.9060       7.9060       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 93 84 150 155 160

 ( 21 )

รอ้ยละ 92 95 97 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 97 97 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 7.9060 7.9060 13.6099 16.3319 19.5983

 ( 0.9510 )

ลา้นบาท 10.1357        10.8046      17.3781      21.2306      25.9665      

ลา้นบาท 7.9060         7.9060       13.6099      16.3319      19.5983      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 7.9060         7.9060       13.6099      16.3319      19.5983      

ลา้นบาท 2.2297         2.8986       3.7682        4.8987        6.3682        

ลา้นบาท 2.2297         2.8986       3.7682       4.8987       6.3682       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   7,906,000 

เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมและส่งเสรมิใหน้กัศึกษาและชมุชน อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    7,906,000 
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7,906,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,906,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,906,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            26.3355    -             26.3355    

-              -                -              26.3355      -              26.3355      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 53 66 155 160 165

 ( 53 )

โครงการ 53 66 155 160 165

 ( 53 )

รอ้ยละ 55 60 62 65 70

 ( - )

ลา้นบาท 20.9890 26.3355 71.7610 86.1132 103.3358

 ( 20.9890 )

ลา้นบาท 21.6685        27.2189      72.9094      87.6061      105.2765     

ลา้นบาท 20.9890        26.3355      71.7610      86.1132      103.3358     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 20.9890       26.3355      71.7610      86.1132      103.3358     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.6795         0.8834       1.1484        1.4929        1.9407        

ลา้นบาท 0.6795         0.8834       1.1484       1.4929       1.9407       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   42,489,200 

                  26,335,500 

เพือ่วจิยัและพฒันารวมท ัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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26,335,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 26,335,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 26,335,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 26,335,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            16.1537    -             16.1537    

-              -                -              16.1537      -              16.1537      

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 32 54 85 90 95

 ( 32 )

โครงการ 32 54 85 90 95

 ( 32 )

รอ้ยละ 55 60 62 65 70

 ( - )

ลา้นบาท 12.0000 16.1537 32.5817 39.0980 46.9176

 ( 12.0000 )

ลา้นบาท 15.0308        20.0937      37.7038      45.7567      55.5739      

ลา้นบาท 12.0000        16.1537      32.5817      39.0980      46.9176      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 12.0000       16.1537      32.5817      39.0980      46.9176      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 3.0308         3.9400       5.1221        6.6587        8.6563        

ลา้นบาท 3.0308         3.9400       5.1221       6.6587       8.6563       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                  16,153,700 

เพือ่วจิยัและพฒันาสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพือ่นาํไปสู่การสรา้งนวตักรรมที่สามารถพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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16,153,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,153,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,153,700             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 16,153,700             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นวชิาชพีและเทคโนโลยเีพือ่ชมุชน  สงัคม ประเทศ และนานาชาติ

1. การผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพ   

2. การสรา้งงานวจิยันวตักรรม   

3. การบรกิารวชิาการสู่สงัคมชมุชน   

4. การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม อนุรกัษธ์รรมชาตสิิง่แวดลอ้ม   

5. บรหิารจดัการทีท่นัสมยั และมธีรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู

811,146,200                

857,996,500                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,071.8314     1,120.3924     1,705.7684     1,596.7008     1,626.8923     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 811.1462        857.9965        1,441.7497     1,329.2350     1,356.0350     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 260.6852        262.3959        264.0187        267.4658        270.8573        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 260.6852       262.3959       264.0187       267.4658       270.8573       

1. เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชีพและ

เทคโนโลย ีทางดา้นสงัคมศาสตรท์ี่เป็นคนดี 

มีความรู ้รกัสูง้าน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตรไ์ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 71 72 73 74 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

รอ้ยละ 82 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตรไ์ดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 194.8919     205.2976     286.9642     295.6238     304.1650     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 61.6545         62.2711         62.8937         63.5227         64.1579         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 61.6545         62.2711         62.8937         63.5227         64.1579         

2.  เพือ่เผยแพร่ความรูโ้ดยมุ่งเนน้การ

ถ่ายทอดดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยี

แก่ชมุชนอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 88 89 89 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/วชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 88 88 89 89 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการ

ที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศภายในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 82 83 83 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0300        6.0300        8.5000        8.5000        8.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4014          1.4500          1.5000          1.5000          1.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4014          1.4500          1.5000          1.5000          1.5000          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3.  เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชีพ

และเทคโนโลย ีทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่เป็นคนดี มีความรู ้รกัสูง้าน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 71 72 73 74 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รอ้ยละ 82 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 576.7935     616.8902     1,105.4855   979.3112     992.5700     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 178.2325        180.0148        181.6850        183.6331        185.4694        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 178.2325       180.0148       181.6850       183.6331       185.4694       

4.  เพือ่ใหบุ้คลากร นกัศึกษา และประชาชน

ทัว่ไป มีความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัใน

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย และสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลป

วฒันธรรม

โครงการ 36 31 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภาย

ในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 28 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        2.5000        3.6500        3.6500        3.6500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2998          1.2500          1.2500          1.2500          1.2500          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2998          1.2500          1.2500          1.2500          1.2500          

5.  เพือ่สรา้งงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์

ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปพฒันาชมุชน 

สงัคมใหเ้ขม้แข็ง และเพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัแก่ธุรกจิ อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ/

นานาชาติ

ผลงาน 66 100 110 120 130
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

ผลงาน 11 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายใน

ระยะเวลา 1 ปี

ผลงาน 77 100 110 120 130

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.7931       22.2931       37.1500       42.1500       47.1500       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 15.1375         15.9100         16.6900         17.5600         18.4800         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 15.1375         15.9100         16.6900         17.5600         18.4800         

6. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันา

ความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 6 5 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 77 80 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีม

ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 6 5 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.1377        4.9856        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.9594          1.5000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.9594          1.5000          -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2 115.3463    341.4772    -              -              32.7196     

รวม 2 115.3463    341.4772    -              -              32.7196      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  115,346,300  บาท

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,500,000                    

4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 22,293,100                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,985,600                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 828,217,800                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 183.6922     113.8177     222.7136     303.1346     34.6384       857.9965     

1. แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการ

ใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               4.9856        4.9856        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเชยีน

             -                -                -                -           4.9856         4.9856 

2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

183.6922     113.8177     222.7136     281.8415     26.1528       828.2178     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

       48.6919        14.9801        12.6011      123.0245         6.0000      205.2976 

ผลผลติที ่2 : ผลงานการใหบ้รกิาร

วชิาการ

             -           0.0300              -           6.0000              -           6.0300 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     135.0003        98.8076      210.1125      152.8170        20.1528      616.8902 

3. แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000 

4. แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               21.2931       1.0000        22.2931       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           6.9780         1.0000         7.9780 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          14.3151              -          14.3151 

          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     4  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           -             4.9856      4.9856      

-              -                -             -              4.9856        4.9856        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,300 1,000 - - -

 ( 14,099 )

รอ้ยละ 50 50 - - -

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 - - -

 ( - )

ลา้นบาท 20.5943 4.9856 - - -

 ( 12.5612 )

7.1 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     4,985,600 

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเชียน                     4,985,600 

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน 

   รวมทัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

 - เพือ่สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ และดาํเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของ

   ประชาคมอาเซยีน 

 - เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนทีม่คีวามพรอ้มสาํหรบันกัศึกษา 

   บคุลากรทางการศึกษา และประชาชนทัว่ไป

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

                    33,836,500 

                    25,579,900 

                     8,256,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษา

 และประชาชนทัว่ไป ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจและความ

ตระหนกัเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนเพิม่ขึ้นภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 27.3509        6.4856       -               -               -               

ลา้นบาท 20.5943        4.9856       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 20.5943        4.9856      -              -              -              

ลา้นบาท 6.7566         1.5000       -               -               -               

ลา้นบาท 6.7566         1.5000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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4,985,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,985,600              บาท

1) โครงการภายใตโ้ครงการ Education Hub เพือ่รองรบัการเขา้สู่

   ประชาคมอาเซยีน 4,985,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเชียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

48.6919    14.9801      12.6011   123.0245   6.0000      205.2976   

48.6919      14.9801       12.6011     123.0245     6.0000       205.2976     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ( - )

คน 1,890 1,900 1,900 1,900 1,900

 ( - )

คน 4,577 5,500 5,500 5,500 5,500

 ( 5,442 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 73 74 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 194.8919 192.6965 206.9642 215.6238 224.1650

 ( 145.1478 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และพฒันาคุณภาพ

   การจดัการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  828,217,800 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  205,297,600 

เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีทางดา้นสงัคมศาสตรท์ี่เป็นคนดี

มคีวามรู ้รกัสูง้าน

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 256.5464      267.5687   349.8579     359.1465     368.3229     

ลา้นบาท 194.8919      205.2976   286.9642     295.6238     304.1650     

ลา้นบาท 49.3663       48.6919     48.6974      48.7023      48.2720      

ลา้นบาท 15.0836       14.9801     18.0688      18.7915      19.3552      

ลา้นบาท -                12.6011     80.0000      80.0000      80.0000      

ลา้นบาท 124.4420      123.0245   132.1980     140.1300     148.5378     

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      8.0000       8.0000       8.0000       

ลา้นบาท 61.6545        62.2711     62.8937      63.5227      64.1579      

ลา้นบาท 61.6545       62.2711     62.8937      63.5227      64.1579      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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205,650,200 บาท

1. งบบคุลากร 48,691,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 44,702,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 39,816,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,886,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,989,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 14,980,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,901,100             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,461,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 440,600                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 700,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 330,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,079,200              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 148,600                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,000,000              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000                บาท

(9) วสัดกุ่อสรา้ง 450,000                บาท

(10) วสัดงุานบา้นงานครวั 50,000                  บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 100,000                บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 245,900                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 3,661,600              บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 983,400                บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 50,000                  บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,079,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,895,800              บาท

(2) ค่าประปา 129,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 54,200                  บาท

3. งบลงทนุ 12,601,100             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,601,100             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,807,200              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,807,200              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,633,000              บาท

(2) ชดุครภุณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตักิารครวั  ตาํบลหนัตรา

    อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 5,779,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(3) ชดุครภุณัฑป์ระจาํหอ้งเรยีนบรรยาย ตาํบลท่าวาสุกร ี

    อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,394,500              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,793,900              บาท

3.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,793,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

 ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 3,793,900              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 123,024,500           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 123,024,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 122,314,500            บาท

1 เงนิเดือน 122,314,500           บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 122,314,500            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 710,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.0300       -           6.0000      -             6.0300      

-              0.0300         -             6.0000        -              6.0300        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 30 35 35 35

 ( 23 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 6.0300 6.0300 8.5000 8.5000 8.5000

 ( 0.0913 )

ลา้นบาท 7.4314         7.4800       10.0000       10.0000       10.0000       

ลา้นบาท 6.0300         6.0300       8.5000        8.5000        8.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.0300         0.0300      0.1500        0.1500        0.1500        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      8.2500        8.2500        8.2500        

ลา้นบาท -                -             0.1000        0.1000        0.1000        

ลา้นบาท 1.4014         1.4500       1.5000        1.5000        1.5000        

ลา้นบาท 1.4014         1.4500      1.5000        1.5000        1.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                     6,030,000 

เพือ่เผยแพร่ความรูโ้ดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีรวมทัง้เป็นแหลง่

ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชมุชนอย่างต่อเนื่องและย ัง่ยนื เพือ่ใหช้มุชน

เป็นสงัคมฐานความรู ้(Knowledge Based Society) ทีม่คีวามเขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้

และมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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6,030,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 30,000                  บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                  บาท

(1) วสัดกุารเกษตร 30,000                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 6,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

467



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

135.0003   98.8076      210.1125  152.8170   20.1528    616.8902   

135.0003     98.8076       210.1125    152.8170     5.1204       601.8578     

-              -                -              -              15.0324      15.0324      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,770 1,800 1,830 1,860 1,890

 ( - )

คน 2,800 2,800 2,830 2,860 2,890

 ( - )

คน 7,690 7,700 7,730 7,760 7,790

 ( 6,351 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 73 74 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 414.2243 406.7777 414.0083 429.3112 442.5700

 ( 215.3543 )

                 616,890,200 

เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ที่เป็นคนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละ

   การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

2. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตร์

   การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

   ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 755.0260      796.9050    1,287.1705   1,162.9443   1,178.0394   

ลา้นบาท 576.7935      616.8902    1,105.4855   979.3112     992.5700     

ลา้นบาท 135.1184      135.0003    136.5610     137.9132     137.5750     

ลา้นบาท 97.7851       98.8076      109.2373     113.5680     116.9750     

ลา้นบาท 162.5692      210.1125    691.4772     550.0000     550.0000     

ลา้นบาท 150.1365      152.8170    160.2100     169.8300     180.0200     

ลา้นบาท 31.1843       20.1528      8.0000       8.0000       8.0000       

ลา้นบาท 178.2325      180.0148    181.6850     183.6331     185.4694     

ลา้นบาท 178.2325      180.0148    181.6850     183.6331     185.4694     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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620,355,200 บาท

1. งบบคุลากร 135,000,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 127,016,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 118,038,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,977,300              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,984,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 98,807,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,791,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 180,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,233,400             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,062,700              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 294,800                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,486,400              บาท

(6) ค่าตอบแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,560,000              บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 525,000                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 368,200                บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 15,668,700             บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,374,000             บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 248,800                บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 4,000,000              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000              บาท

(15) วสัดกุ่อสรา้ง 1,500,000              บาท

(16) วสัดงุานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 800,000                บาท

(18) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 384,200                บาท

(19) วสัดกุารศึกษา 23,100,000             บาท

(20) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,500,000              บาท

(21) วสัดกุารเกษตร 500,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,015,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,507,700             บาท

(2) ค่าประปา 769,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 323,100                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,415,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3. งบลงทนุ 210,112,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 210,112,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 45,616,200             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 45,616,200             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 10 รายการ (รวม 72 หน่วย) 11,244,000             บาท

(2) ชดุครภุณัฑป์ฎบิตักิารทดลองวงจรไฟฟ้า ตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชกุ  

    จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 1,500,000              บาท

(3) ชดุปฎบิตักิารหมอ้ตม้ไอนํา้ ตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชกุ 

    จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 2,000,000              บาท

(4) ชดุวเิคราะหด์นิและปุ๋ย ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 6,411,300              บาท

(5) ชดุพลงังานแสงอาทติย ์ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(6) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพฒันาและเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 

    ตาํบลท่าวาสุกร ีอาํเภอพระนครศรอียุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 4,192,000              บาท

(7) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์ฉพาะทางดา้นวเิคราะหแ์ละ

    จดัการเหมอืงขอ้มลู ตาํบลท่าวาสุกร ีอาํเภอพระนครศรอียุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,172,200              บาท

(8) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์ฉพาะทางดา้นเครอืข่าย

    คอมพวิเตอร ์ตาํบลท่าวาสุกร ีอาํเภอพระนครศรอียุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,262,300              บาท

(9) ชดุเครือ่งทาํแหง้แบบเยอืกแขง็ภายใตส้ภาวะสูญญากาศ ตาํบลสวนใหญ่

    อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 1,498,000              บาท

(10) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัน้สูง ตาํบลหนัตรา   

     อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 2 ชดุ 3,239,000              บาท

(11) ชดุครภุณัฑส์ตูดโิอแอนเิมช ัน่และบนัทกึเสยีง ตาํบลท่าวาสุกร ี

     อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,100,700              บาท

(12) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์อนเิมช ัน่ 3 มติ ิตาํบลหนัตรา  

     อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,518,000              บาท

(13) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มพื้นฐาน 

     ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 1,560,000              บาท

(14) ชดุกลอ้งสาํรวจประเมนิผลรวมข ัน้สูง ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืง  

     จงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 2,500,000              บาท

(15) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารออกแบบและผลติแผ่นวงจรพมิพ ์ 

     ตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 1,500,000              บาท
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(16) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเรยีนรวม ตาํบลหนัตรา 

     อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 2 หอ้ง 2,018,700              บาท

(17) ชดุครภุณัฑเ์ครือ่งแกส๊โครมาโทรกราฟฟี ตาํบลหนัตรา 

     อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,700,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 164,496,300           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 144,836,300            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 29,490,000             บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยอีอกแบบวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม 

    1 หลงั 65,346,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 256,991,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,849,600             บาท

เงนิงบประมาณ 244,142,300            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 36,765,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 52,083,800             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 65,346,300             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 89,947,200             บาท

(3) อาคารบรหิารจดัการเชงิบูรณาการ ตาํบลหนัตรา 

    อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 50,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 397,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 19,870,000             บาท

เงนิงบประมาณ 377,530,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 251,530,000            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,660,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 19,660,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 152,817,000           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 152,817,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 149,495,600            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 3,321,400              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 20,152,800             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

   เทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,032,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,120,400              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             2.5000      2.5000      

-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 36 31 30 30 30

 ( 14 )

รอ้ยละ 87 87 87 87 87

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท  2.5000 2.5000  3.6500  3.6500  3.6500 

 ( 0.1316 )

ลา้นบาท 3.7998         3.7500      4.9000        4.9000        4.9000        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      3.6500        3.6500        3.6500        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             0.1500       0.1500       0.1500       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      3.5000       3.5000       3.5000       

ลา้นบาท 1.2998         1.2500      1.2500        1.2500        1.2500        

ลา้นบาท 1.2998         1.2500      1.2500       1.2500       1.2500       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                   2,500,000 

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,500,000 

เพือ่ใหบุ้คลากร นกัศึกษา และประชาชนท ัว่ไป มคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรมไทย และสิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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2,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.9780      1.0000      7.9780      

-              -                -             6.9780       -              6.9780       

-              -                -             -              1.0000       1.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 7 25 30 35

 ( 14 )

รอ้ยละ 14 7 25 30 35

 ( 14 )

รอ้ยละ 50 50 55 60 60

 ( - )

ลา้นบาท 7.9780 7.9780 13.1500 16.1500 19.1500

 ( 6.9780 )

ลา้นบาท 22.9368        23.6880     29.6400      33.4600      37.3300      

ลา้นบาท 7.9780         7.9780      13.1500      16.1500      19.1500      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             0.3500       0.3500       0.3500       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.9780         6.9780      10.0000      12.0000      14.0000      

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      2.8000       3.8000       4.8000       

ลา้นบาท 14.9588        15.7100     16.4900      17.3100      18.1800      

ลา้นบาท 14.9588       15.7100     16.4900      17.3100      18.1800      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   22,293,100 

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    7,978,000 

เพือ่สรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่มคุีณภาพสามารถนาํไปพฒันาชมุชน สงัคม

ใหเ้ขม้แขง็ และเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัแก่ธุรกิจอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนการบรหิารงานวจิยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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7,978,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,978,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,978,000              บาท

1) โครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,978,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพการวจิยั 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           14.3151    -             14.3151    

-              -                -             14.3151      -              14.3151      

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 31 35 60 65 70

 ( 31 )

รอ้ยละ 31 35 60 65 70

 ( 31 )

รอ้ยละ 50 50 55 60 60

 ( - )

ลา้นบาท 14.8151 14.8151 24.0000 26.0000 28.0000

 ( 14.8151 )

ลา้นบาท 14.9938        14.5151     24.2000      26.2500      28.3000      

ลา้นบาท 14.8151        14.3151     24.0000      26.0000      28.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.8151       14.3151     24.0000      26.0000      28.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.1787         0.2000      0.2000        0.2500        0.3000        

ลา้นบาท 0.1787         0.2000      0.2000       0.2500       0.3000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                  14,315,100 

เพือ่สรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่มคุีณภาพสามารถนาํไปพฒันาชมุชนสงัคมใหเ้ขม้แขง็

และเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัแก่ธุรกิจ อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

1. วจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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14,315,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,315,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,315,100             บาท

1) โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 14,315,100             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

6. สนองโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิฯ

7. พฒันาเครอืขา่ย ความร่วมมอืท ัง้ในและต่างประเทศ

ชัน้นาํในประเทศ ทีเ่นน้การผลตินกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพี  เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม อย่างย ัง่ยนื ตอบสนอง

ตอบสนองประชาคมอาเซยีน

    มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร

2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม บนพื้นฐานของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีการผลติ

   การบรกิารและการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหป้ระเทศ

3. บรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสงัคม

4. ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม  และรกัษาสิง่แวดลอ้ม

5. บรหิารจดัการโดยยดึหลกั การบรหิารจดัการทีด่ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคุณภาพ

1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ทีม่คุีณภาพตาม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

1,610,328,400              

1,789,101,400              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,890.7694     2,105.0802     2,990.4539     2,639.5366     2,574.7749     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,605.3284     1,789.1014     2,646.4139     2,308.9428     2,211.5475     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 285.4410        315.9788        344.0400        330.5938        363.2274        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 285.4410       315.9788       344.0400       330.5938       363.2274       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเชยีน

โครงการ 2 3 0 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการเตรยีม

ความพรอ้ม สู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 80 80 0 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม  ที่

มกีารเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 3 0 0 0

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3200        4.3200        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ฝึกอบรมบุคลากร นกัศึกษา ใหม้ีทกัษะ

ดา้นภาษาและมีควมรู ้ความเขา้ใจ 

ศิลปะวฒันธรรมในการพฒันาการท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารพฒันาทกัษะและสรา้งความรูด้า้นภาษา

และวฒันธรรมของแหลง่ท่องเที่ยว

โครงการ 2 3 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

รอ้ยละ 80 80 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม  ที่

มกีารเผยแพร่ความรูด้า้นภาษาและวฒันธรรม

ของแหลง่ท่องเที่ยว ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 2 0 0

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               4.0000        5.2000        -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

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 394.4295     427.2416     541.6663     466.6938     435.1560     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 43.5523         55.9739         60.7583         55.8341         61.4175         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 43.5523         55.9739         60.7583         55.8341         61.4175         

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.0000       13.0000       24.9546       27.4500       30.1950       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.2586          1.9201          2.1121          2.3233          2.5556          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.2586          1.9201          2.1121          2.3233          2.5556          

5. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา: ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

 ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,147.6917   1,282.3578   1,716.8122   1,421.2401   1,313.2817   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 228.7390        245.6650        267.5079        257.4085        283.1494        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 228.7390       245.6650       267.5079       257.4085       283.1494       
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ / กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 10 10 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8000        4.8000        9.0984        10.0082       11.0090       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3738          1.4801          1.6281          1.7909          1.7909          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3738          1.4801          1.6281          1.7909          1.7909          

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรค ์ที่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 30 36 43 51 51

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ ประโยชน์

ต่อสงัคม ชมุชน

โครงการ 42 50 60 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม ที่

นาํไปใช ้ประโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 36 43 51 61 61

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 41.0872       53.3820       348.6824     383.5507     421.9058     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.5173          10.9397         12.0336         13.2370         14.3140         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.5173          10.9397         12.0336         13.2370         14.3140         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 186.3658    139.8857    49.4160     -              25.4825     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

4 349.7147    511.3212    165.5436    -              59.9305     

รวม 6 536.0805    651.2069    214.9596    -              85.4130      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  373,590,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  162,489,900  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,320,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,726,599,400               

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 4,800,000                    

4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 53,382,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

483



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 333.6060     184.7110     618.3860     582.8083     69.5901       1,789.1014   

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               -               4.3200        4.3200        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           4.3200         4.3200 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

333.6060     184.7110     618.3860     529.4263     60.4701       1,726.5994   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -                -           4.0000         4.0000 

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       83.6948        25.3496      205.2566      104.9406         8.0000      427.2416 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          13.0000              -          13.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     249.9112      159.3614      413.1294      411.4857        48.4701    1,282.3578 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               4.8000        4.8000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           4.8000         4.8000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               53.3820       -               53.3820       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          31.5462              -          31.5462 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          21.8358              -          21.8358 

          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 2557 ถงึ  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            -             4.3200      4.3200      

-              -                -              -              4.3200       4.3200        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 600 650 0 0 0

 ( 1,571 )

รอ้ยละ 60 60 0 0 0

 ( 60 )

รอ้ยละ 80 80 0 0 0

 ( 80 )

ลา้นบาท 4.3200 4.3200 0 0 0

 ( 0.8093 )

7.1 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    4,320,000 

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    4,320,000 

  -  เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ / นกัศึกษา  บุคลากร

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

                   13,440,000 

                   13,440,000 

หน่วย:ลา้นบาท

     ทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไป

  - เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ  และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

  - เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้ เกี่ยวกบัอาเซยีนที่มคีวามพรอ้มสาํหรบันกัศึกษา ครู อาจารยท์างการศึกษา

    รวมท ัง้ประชาชนในชมุชนใกลเ้คียง

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ / กิจกรรม ที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 9.1200         4.3200       -               -               -               

ลา้นบาท 9.1200         4.3200       -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 9.1200         4.3200       -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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4,320,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,320,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัสู่ประชาคม 4,320,000              บาท

   เศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2560)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            -             4.0000      4.0000      

-              -                -              -              4.0000       4.0000        

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 500 0 0

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 0 0

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 0 0

 ( - )

ลา้นบาท 4.0000 5.2000 0

 ( - )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา               1,726,599,400 

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    4,000,000 

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา สุรนิทร ์ขอนแก่น กาฬสนิทร ์สกลนคร

                     9,200,000 

                     9,200,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาและมี

ความเขา้ใจประวตัิศาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรมรองรบัการ

ท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ /กิจกรรม ที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                4.0000       5.2000        -               -               

ลา้นบาท -                4.0000       5.2000        -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                4.0000       5.2000       -              -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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4,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

83.6948    25.3496      205.2566  104.9406   8.0000      427.2416   

83.6948      25.3496       205.2566    104.9406     8.0000       427.2416     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,810 2,170 1,990 2,610 2,610

 ( 1,600 )

คน 6,190 7,520 8,110 8,080 8,080

 ( 6,031 )

คน 2,600 2,550 2,550 2,610 2,610

 ( 2,585 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 217.4182 221.9850 267.8811 277.7001 289.4865

 ( 86.7282 )

7.2.2  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  427,241,600 

  เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 437.9818      483.2155    602.4246     522.5279     496.5735     

ลา้นบาท 394.4295      427.2416    541.6663     466.6938     435.1560     

ลา้นบาท 80.7913       83.6948      82.1297      81.0508      82.0553       

ลา้นบาท 24.2835       25.3496      60.2425      62.8666      65.6633       

ลา้นบาท 177.0113      205.2566    273.7852     188.9937     145.6695     

ลา้นบาท 102.3434      104.9406    98.5305      104.1065     109.1241     

ลา้นบาท 10.0000       8.0000       26.9784      29.6762      32.6438       

ลา้นบาท 43.5523        55.9739      60.7583      55.8341      61.4175       

ลา้นบาท 43.5523       55.9739      60.7583      55.8341      61.4175       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - เงนิรายได ้
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427,241,600 บาท

1. งบบคุลากร 83,694,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 79,453,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 71,090,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,363,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,241,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,349,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,349,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 400,700                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,186,300              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 706,400                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 286,500                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 806,400                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 787,800                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 419,400                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 335,500                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,000,000              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 161,900                บาท

(11) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 386,400                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 806,100                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 136,100                บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 54,100                  บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 58,700                  บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 179,400                บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 4,952,000              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,318,900              บาท

(19) วสัดกุารเกษตร 367,000                บาท

3. งบลงทนุ 205,256,600           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 205,256,600           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,262,500             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 10,262,500             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,262,500             บาท

รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 194,994,100           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 186,365,800            บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารคณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม พรอ้มศูนย ์       

 ศิลปวฒันธรรม และอาคารอเนกประสงค ์1 รายการ 149,011,800            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 313,050,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,652,500             บาท

เงนิงบประมาณ 297,397,500            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 59,850,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 24,395,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 24,255,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 149,011,800            บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 39,885,700             บาท

(2) อาคารกจิการนกัศึกษาและนนัทนาการ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง              

 จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 37,354,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,830,000              บาท

เงนิงบประมาณ 186,770,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 49,416,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,628,300              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย         

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 8,628,300              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 104,940,600           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 104,940,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 101,125,600            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 3,815,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 8,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 8,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            13.0000    -             13.0000     

-              -                -              13.0000      -              13.0000       

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 80 111 120 135 150

 ( 28 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 13.0000 13.0000 24.9546 27.4500 30.1950

 ( 2.0294 )

ลา้นบาท 15.2586        14.9201      27.0667      29.7733      32.7506       

ลา้นบาท 13.0000        13.0000      24.9546      27.4500      30.1950       

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 13.0000       13.0000      24.9546      27.4500      30.1950       

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 2.2586         1.9201       2.1121        2.3233        2.5556        

ลา้นบาท 2.2586         1.9201       2.1121       2.3233       2.5556        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2.3  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   13,000,000 

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง  หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

495



13,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 13,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

249.9112   159.3614    413.1294  411.4857   48.4701    1,282.3578 

-              -                -              -              18.4701      18.4701       

249.9112     159.3614      413.1294    411.4857     30.0000      1,263.8877   

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,460 5,040 6,090 6,270 6,880

 ( 3,922 )

คน 17,190 20,160 21,430 22,110 21,210

 ( 17,813 )

คน 6,500 6,900 6,900 6,900 6,900

 ( 6,855 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 819.7552 869.2284 1,017.1464 1,059.6276 1,109.1361

 ( 355.3004 )

7.2.4  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               1,282,357,800 

 เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์าร

พฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,376.4307    1,528.0228  1,984.3201   1,678.6486   1,596.4311   

ลา้นบาท 1,147.6917    1,282.3578  1,716.8122   1,421.2401   1,313.2817   

ลา้นบาท 239.0522      249.9112    255.7338     256.3402     253.4109     

ลา้นบาท 157.3039      159.3614    251.7392     259.9855     269.4144     

ลา้นบาท 332.9365      413.1294    699.6658     361.6125     204.1456     

ลา้นบาท 335.2307      411.4857    441.9849     468.8445     504.4076     

ลา้นบาท 83.1684       48.4701      67.6885      74.4574      81.9032       

ลา้นบาท 228.7390      245.6650    267.5079     257.4085     283.1494     

ลา้นบาท 228.7390      245.6650    267.5079     257.4085     283.1494     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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1,282,357,800 บาท

1. งบบคุลากร 249,911,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 239,796,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 225,997,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,799,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 10,114,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 159,361,400           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 131,888,400           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 871,900                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 21,294,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,544,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,834,300              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 355,700                บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 11,914,800             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 11,000,000             บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 412,300                บาท

(13) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 1,737,400              บาท

(14) ค่าประกนัภยัรถราชการ 362,300                บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 2,538,000              บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 749,100                บาท

(17) วสัดกุ่อสรา้ง 508,500                บาท

(18) วสัดงุานบา้นงานครวั 345,000                บาท

(19) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 764,700                บาท

(20) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 4,276,900              บาท

(21) วสัดกุารศึกษา 53,885,400             บาท

(22) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 9,281,400              บาท

(23) วสัดกุารเกษตร 3,773,400              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,473,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 17,616,400             บาท

(2) ค่าประปา 3,343,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 6,135,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 378,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3. งบลงทนุ 413,129,400           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 413,129,400           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 24,974,700             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 24,974,700             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,591,400             บาท

 รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(2) ชดุวเิคราะหค์ณุภาพนํา้ ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชดุ 1,482,300              บาท

(3) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ                  

 สถาปตัยกรรมศาสตร ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 4,100,000              บาท

(4) ชดุปฏบิตักิารเครือ่งมอืวดัทางวศิวกรรมอตุสาหการ ตาํบลในเมอืง              

 อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น  1 ชดุ 1,550,000              บาท

(5) ครภุณัฑป์ระจาํวทิยาลยัเทคโนโลยแีละบรหิารธุรกจิ ตาํบลในเมอืง             

 อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,031,000              บาท

(6) ชดุครภุณัฑป์ฏบิตักิารฟิสกิสป์ระยุกต ์สาํหรบัวศิวกรรม 1 ตาํบลพงัโคน       

อาํเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 1 ชดุ 1,100,000              บาท

(7) ชดุป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง                        

  จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 3,120,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 388,154,700           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 349,714,700            บาท

(1) อาคารหอประชมุนานาชาตเิฉลมิพระเฉลมิเกยีรตฯิ พรอ้มอาคารอาํนวยการ    

ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 145,600,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 338,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,900,000             บาท

เงนิงบประมาณ 321,100,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 74,100,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 145,600,000            บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 101,400,000            บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและอาคารอเนกประสงค ์ตาํบลพงัโคน อาํเภอพงัโคน          

 จงัหวดัสกลนคร 1 รายการ 78,978,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 202,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,100,000             บาท

เงนิงบประมาณ 191,900,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 78,978,800             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 74,921,200             บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารพื้นฐานท ัว่ไปและวชิาชพี ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมอืง     

 จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 72,840,300             บาท
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งบประมาณทัง้สิ้น 383,370,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 19,168,500             บาท

เงนิงบประมาณ 364,201,500            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 72,840,300             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 195,000,000            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 96,361,200             บาท

(4) อาคารปฏบิตักิารคณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตาํบลนอกเมอืง           

 อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 52,295,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 275,240,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,762,000             บาท

เงนิงบประมาณ 261,478,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,295,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 69,182,400             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,440,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย          

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 13,865,000             บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารปฏบิตักิารช่างอตุสาหกรรม ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง          

 จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 24,575,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 411,485,700           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 411,485,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 399,854,200            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 11,631,500             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 48,470,100             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั            

เทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,470,100             บาท

2) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพ          

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 15,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 15,000,000             บาท

501



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            -             4.8000      4.8000      

-              -                -              -              4.8000       4.8000        

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 55 68 75 85 90

 ( 21 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 4.8000 4.8000 9.0984 10.0082 11.0090

 ( 0.8047 )

ลา้นบาท 6.1738         6.2801       10.7265      11.7991      12.7999       

ลา้นบาท 4.8000         4.8000       9.0984        10.0082      11.0090       

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 4.8000         4.8000       9.0984       10.0082      11.0090       

ลา้นบาท 1.3738         1.4801       1.6281        1.7909        1.7909        

ลา้นบาท 1.3738         1.4801       1.6281       1.7909       1.7909        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    4,800,000 

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,800,000 

  เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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4,800,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

503



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            31.5462    -             31.5462     

-              -                -              31.5462      -              31.5462       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 65 65 138 144 152

 ( 63 )

โครงการ 65 65 138 144 152

 ( 63 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

ลา้นบาท 27.5287 31.5462 179.2627 197.1890 216.9079

 ( 26.5325 )

ลา้นบาท 29.6333        33.5894      181.5102     199.6613     219.6274     

ลา้นบาท 27.5287        31.5462      179.2627     197.1890     216.9079     

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 27.5287       31.5462      179.2627     197.1890     216.9079     

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 2.1046         2.0432       2.2475        2.4723        2.7195        

ลา้นบาท 2.1046         2.0432       2.2475       2.4723       2.7195        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   53,382,000 

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   31,546,200 

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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31,546,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,546,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,546,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 31,546,200             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -            21.8358    -             21.8358     

-              -                -              21.8358      -              21.8358       

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 32 58 183 192 201

 ( 29 )

โครงการ 32 58 183 192 201

 ( 29 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

ลา้นบาท 13.5585 21.8358 169.4197 186.3617 204.9979

 ( 13.1074 )

ลา้นบาท 20.9712        30.7323      179.2058     197.1264     216.5924     

ลา้นบาท 13.5585        21.8358      169.4197     186.3617     204.9979     

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 13.5585       21.8358      169.4197     186.3617     204.9979     

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 7.4127         8.8965       9.7861        10.7647      11.5945       

ลา้นบาท 7.4127         8.8965       9.7861       10.7647      11.5945       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   21,835,800 

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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21,835,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 21,835,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,835,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 21,835,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

สถาบนัวทิยาลยัชมุชนเป็นสถานศึกษาและองคก์รแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่เพิม่โอกาส ลดความเหลือ่มล ํา้ทาง

สงัคม และพฒันาคุณภาพชวีติของชมุชน

1. จดัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาทีต่ ํา่กว่าปรญิญา

2. ฝึกอบรมดา้นวชิาการหรอืดา้นวชิาชพี

3. วจิยั และบรกิารทางวชิาการเพือ่การพฒันาชมุชน

4. ทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

0                            

679,786,300                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท -                 679.7863        924.2724        870.1349        888.8487        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                 679.7863        924.2724        870.1349        888.8487        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. นกัศึกษาในวทิยาลยัชมุชนไดร้บัโอกาสทาง

การศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูป้กครองมี

ความพงึพอใจที่ไดร้บับรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รอ้ยละ 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               15.7056       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนในจงัหวดัที่มีวทิยาลยัชมุชนมีโอกาส

ไดร้บัการศึกษาเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

หลกัสูตรพฒันาทกัษะและเสรมิสรา้ง

ประสบการณด์า้นอาชพีและคุณภาพชวีติจาก

วทิยาลยัชมุชนที่ไปประกอบอาชพีหรอืพฒันา

งานที่ทาํอยู่

รอ้ยละ 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

หลกัสูตรอนุปรญิญาจากวทิยาลยัชมุชน

สามารถศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นหรอืประกอบ

อาชพีหรอืพฒันางานที่ทาํอยู่

รอ้ยละ 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               623.1159     875.8999     845.1349     863.8487     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. มีการสนบัสนุนดา้นการจดัการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนและ

ประชาชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(นราธวิาส ยะละ ปตัตานี สตูล และสงขลา) ที่

ไดร้บัการฝึกอาชพี

คน 6,200 6,200 6,200 6,200

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               40.9648       48.3725       25.0000       25.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลยั

ชมุชน

3 15.4742     66.5346     7.2600       -              -              

2. โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1 5.8430       23.3725     -              -              -              

รวม 4 21.3172      89.9071      7.2600       -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  15,474,200  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  5,843,000  บาท

1. แผนงานแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 40,964,800                   

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 623,115,900                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,705,600                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 196.0936     267.4275     74.4434       34.7621       107.0597     679.7863     

1. แผนงาน :  แกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -               23.1083       17.8565       -               40.9648       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาใน

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

             -                -          23.1083        17.8565              -          40.9648 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

196.0936     267.4275     51.3351       1.2000        107.0597     623.1159     

ผลผลติที่ 1 : ผูร้บับรกิารการศึกษาใน

วทิยาลยัชมุชน

     196.0936      267.4275        51.3351         1.2000      107.0597      623.1159 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               15.7056       -               15.7056       

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -          15.7056              -          15.7056 

          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 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              23.1083   17.8565    -             40.9648    

-              -                23.1083     17.8565      -              40.9648      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,200 6,200 6,200 6,200

 ( - )

ลา้นบาท -                40.9648     48.3725      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท -                40.9648     48.3725      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

7.1 แผนงาน : แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                   40,964,800 

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

                  40,964,800 

1)  เพือ่ผลติและพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษาของรฐับาลที่ต ัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ

กิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้5 จงัหวดั 

2)  ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนในเขตพฒันาพเิศษฯ ที่สาํเรจ็การศึกษาระดบั ม.6 หรอืเทยีบเท่าและยงัไม่มทีี่เรยีนไดศึ้กษา

ต่อระดบั ป.ตร ีในสถาบนัอดุมศึกษา 

3)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนวทิยาลยัชมุชนเป็นกลไกในการพฒันาทกัษะอาชพี

 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

                   40,964,800 

                   40,964,800 

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ

กิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนและประชาชนใน 5 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(นราธวิาส ยะลา ปตัตานี สตูล และ

สงขลา) ที่ไดร้บัการฝึกอาชพี

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                23.1083     23.3725      -              -              

ลา้นบาท -                17.8565     25.0000      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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40,964,800 บาท

1. งบลงทนุ 23,108,300             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,108,300             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,165,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,125,000              บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ู

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 1,375,000              บาท

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ วทิยาลยัชมุชนปตัตาน ีตาํบลรูสะมแิล 

อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 1,375,000              บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ วทิยาลยัชมุชนสงขลา ตาํบลเทพา 

อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,375,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 40,000                  บาท

(1) จอรบัภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 200 นิ้ว วทิยาลยัชมุชน

ปตัตาน ีตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี1 จอ 40,000                  บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,943,300             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,843,000              บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารเรยีนแบบ 324 ล. 141 (หลงัคาทรงไทย) วทิยาลยัชมุชนสงขลา

 ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 5,843,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,215,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 29,215,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,843,000              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 23,372,500             บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,277,200              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,277,200              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) งานระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 งาน 1,277,200              บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 800,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 800,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ถนนคอนกรตี แบบแอวฟลัตกิ (Asphaltic) วทิยาลยัชมุชนปตัตาน ี

ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี1 งาน 800,000                บาท

1.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,023,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 11,023,100             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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(1.1) งานถมทีป่รบัระดบั วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 งาน 6,831,500              บาท

(1.2) งานระบบระบายนํา้ฝน วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 งาน 3,243,500              บาท

(1.3) งานทางเดนิเชื่อมอาคารมหีลงัคาคลมุ วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํ

ภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 งาน 456,800                บาท

(1.4) โรงจอดรถ วทิยาลยัชมุชนปตัตาน ีตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ี

จงัหวดัปตัตาน ี1 งาน 491,300                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 17,856,500             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,856,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนบทบาทวทิยาลยัชมุชนในการส่งเสรมิ

อาชพีในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 17,856,500             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

196.0936   267.4275    51.3351   1.2000      107.0597   623.1159   

196.0936     267.4275      51.3351     1.2000       107.0597     623.1159     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 18,000 18,000 18,000 18,000

 ( - )

คน/ชมุชน 25,000/60 27,000/60 29,000/80 31,000/100

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท -                623.1159   875.8999     845.1349     863.8487     

ลา้นบาท -                623.1159   875.8999     845.1349     863.8487     

ลา้นบาท -                196.0936   192.6716     198.7054     205.5749     

ลา้นบาท -                267.4275   397.7537     408.2295     412.0738     

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาหลกัสูตรอนุปรญิญาจาก

วทิยาลยัชมุชนสามารถศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นหรอื

ประกอบอาชพีหรอืพฒันางานที่ทาํอยู่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูร้บับรกิารการศึกษาระดบั

อนุปรญิญา ระดบั ปวช. และ ระดบั ปวส.

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูร้บับรกิารหลกัสูตรพฒันาทกัษะ

และเสรมิสรา้งประสบการณด์า้นอาชพีและคุณภาพชวีติ 

(หลกัสูตรพฒันาทกัษะ/ประสบการณ)์

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาหลกัสูตรพฒันาทกัษะ

และเสรมิสรา้งประสบการณด์า้นอาชพีและคุณภาพชวีติ

จากวทิยาลยัชมุชนที่ไปประกอบอาชพีหรอิพฒันางานที่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการดาํเนินงานวทิยาลยัชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  623,115,900 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน                  623,115,900 

 - สนบัสนุนการดาํเนินงานวทิยาลยัชมุชน เพือ่ใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาของชมุชน - จดัการศึกษาและฝึกอบรม ใน

หลกัสูตรและสาขาวชิาที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปญัหาของชมุชนดา้นต่างๆ ท ัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพีตาม

หลกัสูตรที่หลากหลาย ยดืหยุ่นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน - ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาอาชพีและพฒันา

คุณภาพชวีติของบุคคลในชมุชนอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ และพฒันาคุณภาพชวีติชมุชน เพือ่เสรมิสรา้งชมุชน

เขม้แขง็ ด ีมอีาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

517



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                51.3351     59.2746      -              -              

ลา้นบาท -                1.2000      1.2000       1.2000       1.2000       

ลา้นบาท -                107.0597   225.0000     237.0000     245.0000     

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

518



623,115,900 บาท

1. งบบุคลากร 196,093,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 123,707,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 123,428,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 279,200                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 72,386,300            บาท

2. งบดําเนินงาน 267,427,500           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 262,534,600           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 255,274,600           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 9,310,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 624,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 82,401,300            บาท

(4) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 4,302,300              บาท

(5) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของอนัดบั 310,400                บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการ 3,763,200              บาท

(7) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นทีพ่เิศษ (ภาคใต)้ 1,920,000              บาท

(8) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 8,064,000              บาท

(9) ค่าสอนพเิศษในสถานศึกษาของทางราชการ 58,954,400            บาท

(10) ค่าตอบแทนวทิยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 4,223,700              บาท

(11) เงนิตอบแทนพเิศษของพนกังานราชการผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของตาํแหน่ง 285,200                บาท

(12) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงาน

ในเขตพื้นทีพ่เิศษ(ภาคใต)้ 2,352,000              บาท

(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,876,200              บาท

(14) ค่าจา้งเหมาบริการ 24,581,600            บาท

(15) ค่ารบัรองและพธีิการ 1,287,000              บาท

(16) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2,625,000              บาท

(17) ค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิ 3,026,600              บาท

(18) วสัดุสาํนกังาน 8,967,700              บาท

(19) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,300,400              บาท

(20) วสัดุการศึกษา 28,099,600            บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์22 คนั 7,260,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 36,300,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,260,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 7,260,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,260,000              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 7,260,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 7,260,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน
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2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,892,900              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,619,400              บาท

(2) ค่าประปา 287,500                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 686,000                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 300,000                บาท

3. งบลงทุน 51,335,100            บาท

3.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 51,335,100            บาท

3.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 15,560,000            บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,188,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,188,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,113,000            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 10,113,000            บาท

รวม 62 รายการ (รวม 253 หน่วย)

3.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 19,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,162,000              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 4,162,000              บาท

รวม 14 รายการ (รวม 174 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 78,000                 บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 78,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 35,775,100            บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 786,400                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 

10 ลา้นบาท 786,400                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,667,200            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 

10 ลา้นบาท 2,629,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ คสล. วทิยาลยัชมุชนหนองบวัลาํภ ูตาํบลบา้นพรา้ว

 อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู1 หลงั 16,824,000            บาท
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(3) ก่อสรา้งอาคารศูนยว์ทิยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชัน้ 

(วชช. สมทุรสาคร) -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 81,850,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 16,400,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 12,850,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 23,543,300            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 29,056,700            บาท

(4) ก่อสรา้งอาคารศูนยว์ทิยบริการ 4 ชัน้ ขนาดพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 3,200 ตร.ม. 

วทิยาลยัชมุชนแพร่ 8,214,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 58,675,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 12,600,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 2,880,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,762,900              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,214,200              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 30,217,900            บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,779,200              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 3,779,200              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.2.4 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,377,400              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,377,400              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,164,900              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,164,900              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 1,200,000              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,200,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่ 1,200,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 107,059,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 540,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการจดัการความรูเ้พือ่เสริมสรา้งความเขม็แขง็ชมุชน

(สรา้งความรู ้สรา้งอาชีพ) 86,519,700            บาท

3) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการพฒันาคุณภาพ/มาตรฐานการจดัการศึกษาวทิยาลยัชมุชน 20,000,000            บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           15.7056    -             15.7056    

-              -                -             15.7056      -              15.7056      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,600

 ( - )

รอ้ยละ 100

 ( - )

ลา้นบาท -                15.7056     -               -               -               

ลา้นบาท -                15.7056     -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุน

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่

ไดร้บับรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

วทิยาลยัชมุชนพจิติร และวทิยาลยัชมุชนอทุยัธานี

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                   15,705,600 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                  15,705,600 

 - จดัการศึกษาระดบั ปวช. ใหแ้ก่ประชาชนไดศึ้กษาโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย ตามประเภทสาขาวชิาที่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ และปญัหาของชมุชน ท ัง้ดา้นวชิาการ วชิาชพี และคุณธรรมจรยิธรรม ซึ่งบรหิารจดัการโดยชมุชนมี

ส่วนร่วม - สนบัสนุนใหม้กีารจดัหาตาํราเรยีน ชดุนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีนที่จาํเป็นใหเ้เก่ผูเ้รยีนตามความ

เหมาะสม รวมท ัง้สนบัสนุนค่าใชจ่้ายที่จาํเป็นแก่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสม รวมท ัง้สนบัสนุนค่าใชจ่้ายที่จาํเป็นแก่

สถานศึกษาเพือ่ลดค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง

                   40,964,800 

                   40,964,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                15.7056     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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15,705,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,705,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,705,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,705,600             บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 8,762,500              บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 3,122,000              บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 718,100                บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 1,620,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 1,483,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

พื้นฐาน
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ







