
 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



หนา้

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 1

กําหนดเวลาการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 3

ภาพรวมการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 4

 - ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 5

 - ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย จําแนกตามผลผลิตและงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 7

 - ความเชื่อมโยงแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  9

ผลผลิต และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 12

 - เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 13

 - การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจาํแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 14

 - รายละเอยีดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 15

 - สรุปการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา  และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 28

 - รายละเอยีดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 30

 - รายละเอยีดการจัดสรรงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 31

การจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : SP2) 34

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

 - สรุปภาพรวมงบประมาณเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555    แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) 35

ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู  และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

สารบัญ



หน้า

 - การจัดสรรงบประมาณจากเงินกู ้SP2 จําแนกตามโครงการและงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 36

 - รายละเอยีดเงนิกู ้SP2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 37

การจัดสรรเงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

- การจัดสรรงบประมาณเงินโครงการช่วยเหลอื ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 40

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามงบรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- รายละเอยีดการจัดสรรเงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 41

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 42

 - ภาพรวมจํานวนนักศึกษา/นักเรียน  ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา 43

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

 - การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา จําแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิตและงบรายจ่าย   44

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

 - การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา จําแนกตามงบรายจ่ายและแผนงาน - ผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 45

 - การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา แยกตามผลผลิต ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 47

สารบัญ (ต่อ)



หน้า

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 48

- ภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 49

- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามผลผลิต / โครงการ 50

- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 51

- รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 56

- แผนการใช้จ่ายเงินกู ้SP2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 59

- แผนการใช้จ่ายเงินโครงการช่วยเหลอื ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 61

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

- รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 62

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

- แผนการใช้จ่ายเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 63

ภาคผนวก 67

- แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 68

สารบัญ (ต่อ)



 
 

 

 ด้วย ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จึงทําให้การอนุมัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้ากว่ากําหนด เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความต่อเนื่อง สํานักงบประมาณจึงอนุมัติให้ส่วนราชการใช้งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน                  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เสนอขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย วงเงิน 426,722,000 บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 

243,706,500 บาท เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (เงินกู้ SP2) วงเงิน 7,569,400 บาท และเงินบํารุงการศึกษา ซึ่งขออนุมัติโดยใช้หลักเกณฑ์

เดียวกับงบประมาณไปพลางก่อน วงเงิน 175,446,100 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  

 ในการนี้ เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554 ได้เกิดสถานการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย รัฐบาลจึงมี

นโยบายให้หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายเสนอของบประมาณเพื่อฟื้นฟู / ซ่อมแซม / เยียวยาผู้ประสบภัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก           

งบกลาง : โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้าง วงเงิน 33,492,200 บาท และเพื่อช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยและ

ประชาชนที่ประสบภัย มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติใช้เงินบํารุงการศึกษาสะสม วงเงิน 20,000,000 บาท โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554                

กอปรกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงิน

งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 518,833,200 บาท จึงทําให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  559,894,800  บาท 

  1.1) เงินงบประมาณแผ่นดินตาม พรบ. 518,833,200  บาท 

    1.2) เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (เงินกู้ SP2) 7,569,400  บาท 

    (โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม คณะพยาบาลศาสตร์) 

  1.3) เงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ  

   จากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33,492,200   บาท 

 2. เงินบํารุงการศึกษา   366,923,600 บาท 

 2.1) เงินรายได้จากการเกบ็ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา  346,923,600  บาท 

 2.2) เงินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ (บกศ. สะสม) 20,000,000 

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  926,818,400     บาท  

 

ภาพรวมงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 



งบรายจ่าย
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
เงินกู้ SP2

 โครงการ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู 

เยียวยา ฯ

เงินบํารุง

การศึกษา
รวม

117,000,200 227,343,000 344,343,200

(22.55%) (61.96%) (37.15%)

84,208,000 41,540,400 125,748,400

(16.23%) (11.32%) (13.57%)

123,608,900 61,956,900 219,058,000

(23 82%) (16 89%) (23 64%)
  3. งบลงทุน

  2. งบดําเนินงาน

  1. งบบุคลากร

33 492 200

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามงบรายจ่าย

(23.82%) (16.89%) (23.64%)

164,736,100 36,083,300 208,388,800

(31.75%) (9.83%) (22.48%)

29,280,000 29,280,000

(5.64%) (3.16%)

รวม 518,833,200 7,569,400 33,492,200 366,923,600 926,818,400

1. เงินบํารุงการศึกษาคํานวณจากการเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รหัส 51-54 (จํานวน 16,895 คน)

ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 = 433,654,500  บาท

(หัก) เงนิสะสม ร้อยละ 20 = 86,730,900    บาท

วงเงินที่จะนําไปจัดสรร ร้อยละ 80 = 346,923,600  บาท

7,569,400

  5. งบรายจ่ายอื่น

  4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป

33,492,200

รายรับจากเงินบํารุงการศึกษา

, ,

2. เงินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ได้รับอนุมัติจากสภาฯ = 20,000,000    บาท

รวมเป็นเงินบํารุงการศกึษาทั้งสิ้น = 366,923,600  บาท



กําหนดเวลาการใช้เงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบํารุงการศึกษา  

วันสุดท้ายของการขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน (ถึงกองแผนฯ)

วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง) 31  สิงหาคม  2555 21  กันยายน  2555

กําหนดเวลาการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระยะเวลาการใช้เงิน 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

15  สิงหาคม  2555 14  กันยายน  2555



ภาพรวมการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย

  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



รวม รวม

แผนงาน - ผลผลติ เงนิกู้ SP2 งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ เพิ่ม/ลด

ปี 2555 ปี 2554 ร้อยละ

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 496,800 496,800 0.05 100.00

  โครงการ : โครงการจัดการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอรพ์กพา 496,800 496,800 0.05 100.00

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,730,500 6,730,500 0.73 6,132,500 9.75

  โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาตัง้แต่ระดับ 6,730,500 6,730,500 0.73 6,132,500 9.75

อนบาลจนจบการศกึษาขัน้พื้นฐาน

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  926,818,400  บาท

เงินโครงการ

ช่วยเหลือ 

ฟื้นฟู เยียวยาฯ

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินบํารุง

การศึกษา

อนุบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 490,755,900 356,515,900 847,271,800 91.42 892,814,600 -5.10

   ผลผลิต : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146,112,200 65,429,700 211,541,900 22.82 205,980,700 2.70

   ผลผลิต : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 319,450,400 284,743,500 604,193,900 65.19 639,086,700 -5.46

   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวชิาการ 12,306,800 12,306,800 1.33 28,519,000 -56.85

   ผลผลิต : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 12,886,500 6,342,700 19,229,200 2.07 19,228,200 0.01

แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 16,800,000 10,407,700 27,207,700 2.94 28,786,500 -5.48

   ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,800,000 10,407,700 27,207,700 2.94 28,786,500 -5.48

แผนงาน : ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,050,000 4,050,000 0.44 4,050,000

   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4,050,000 4,050,000 0.44 4,050,000

แผนงาน : ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสําหรับคนไทย 7,569,400 7,569,400 0.82 7,187,800 5.31

 โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทยแ์ละบุคลากร 7,569,400 7,569,400 0.82 7,187,800      5.31

ทางด้านสาธารณสุข



รวม รวม

แผนงาน - ผลผลติ เงนิกู้ SP2 งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ เพิ่ม/ลด

ป ี2555 ป ี2554 ร้อยละ

เงินโครงการ

ช่วยเหลือ 

ฟื้นฟู เยียวยาฯ

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินบํารุง

การศึกษา

แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 33,492,200 33,492,200 3.61 100

  โครงการ : โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยยีวยา ผูไ้ด้รับผลกระทบจาก 33,492,200 33,492,200 3.61 100

 สถานการณอ์ุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 518,833,200 7,569,400 33,492,200 366,923,600 926,818,400 100.00 938,971,400 -1.29

ร้อยละของการจัดสรรตามแหล่งเงนิ 55.98 0.82 3.61 39.59 100.00

รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่ได้รับการจัดสรร 487,412,800 7,187,800 444,370,800 938,971,400

ร้อยละที่เพิ่ม / ลด 6.45 5.31 100.00 -17.43 -1.29

หมายเหตุ : *  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับอนุมัติเงินบํารุงการศกึษาเพิ่มเติม วงเงิน 44.82 ล้านบาท (เดิม 399.55 ล้านบาท)  โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2554

 *



เงนิกู้ SP2

7,569,400 บาท

เงนิโครงการ

ช่วยเหลอื ฟื้นฟู 

เยยีวยาฯ

33,492,200 บาท

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน เงนิอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงนิอุดหนุน ลงทุน บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน เงนิอุดหนุน

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 496,800 496,800

เพื่อการศึกษา

  โครงการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ 496,800 496,800

คอมพิวเตอร์พกพา 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นฐาน 15 ปี 6,730,500 6,730,500

   โครงการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไม่เสยี 6,730,500 6,730,500

ค่าใช้จ่าย 15 ปี

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 117,000,200 79,661,200 123,608,900 141,205,600 29,280,000 227,343,000 41,540,400 61,956,900 25,675,600 847,271,800

   ผู้สําเร็จการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 24,449,400 27,453,200 29,613,000 43,996,600 20,600,000 43,195,200 8,451,200 13,783,300 211,541,900

   ผู้สําเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ 92,550,800 47,256,700 93,995,900 79,247,000 6,400,000 179,601,000 32,039,200 47,427,700 25,675,600 604,193,900

   ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 10,026,800 2,280,000 12,306,800

   ผู้สําเร็จการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 4,951,300 7,935,200 4,546,800 1,050,000 745,900 19,229,200

แผนงาน :วจิัยเพื่อพัฒนาประเทศ 16,800,000 10,407,700 27,207,700

   ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,800,000 10,407,700 27,207,700

แผนงาน :ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 4,050,000 4,050,000

ศลิปะและวัฒนธรรม

   ผลงานทํานุบํารุงศลิป วัฒนธรรม 4,050,000 4,050,000

แผนงาน : ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มี 7,569,400 7,569,400

มาตรฐานสูงสําหรับคนไทย

   โครงการ : โครงการผลติและพัฒนาศักยภาพ 7,569,400 7,569,400

แพทย์และบุคลากรทางดา้นสาธารณสุข

รวมทั้งสิ้นแผนงาน - ผลผลิต

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย จําแนกตามผลผลติและงบรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณรวมทั้งสิ้น   926,818,400    บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณแผ่นดิน วงเงนิ 518,833,200  บาท เงนิบํารุงการศึกษา วงเงนิ 366,923,600 บาท



เงนิกู้ SP2

7,569,400 บาท

เงนิโครงการ

ช่วยเหลอื ฟื้นฟู 

เยยีวยาฯ

33,492,200 บาท

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน เงนิอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงนิอุดหนุน ลงทุน บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน เงนิอุดหนุน

รวมทั้งสิ้นแผนงาน - ผลผลิต
งบประมาณแผ่นดิน วงเงนิ 518,833,200  บาท เงนิบํารุงการศึกษา วงเงนิ 366,923,600 บาท

แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน 33,492,200 33,492,200

หรือจําเป็น

   โครงการ : โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยยีวยา ผู้ไดร้ับ 33,492,200 33,492,200

ผลกระทบจากสถานการณอ์ุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณปี พ.ศ.2555 117,000,200 84,208,000 123,608,900 164,736,100 29,280,000 7,569,400 33,492,200 227,343,000 41,540,400 61,956,900 36,083,300 926,818,400

ร้อยละ 12.62 9.09 13.34 17.77 3.16 0.82 3.61 24.53 4.48 6.68 3.89 100.00

งบประมาณปี พ.ศ.2554 122,508,100 83,270,000 135,365,100 116,989,600 29,280,000 7,187,800            202,000,000 132,528,200 88,602,500 21,240,100 938,971,400

เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) -4.50 1.13 -8.68 40.81 5.31 100.00 12.55 -68.66 -30.07 69.88 -1.29



เงินงบประมาณ เงินบํารุง

แผ่นดิน การศึกษา

งบประมาณทั้งสิ้น 518,833,200     7,569,400  33,492,200       366,923,600  

1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีเนื้อหาที่เหมาะสม

ตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

             496,800

1.1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ

1.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
             496,800

2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้
          6,730,500

2.1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย

ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้

2.1.1 โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย15 ปี
          6,730,500

3. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

3. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มี

ศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ

แข่งขันของประเทศ

       490,755,900     356,515,900

3.1. เป้าหมายหน่วยงาน : กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์

เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

3.1.1  ผูส้ําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         146,112,200       65,429,700

แผนงาน

เงินโครงการ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู 

เยียวยาฯ

เงินกู้ SP 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ความเชื่อมโยงแผนงาน  เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  

ผลผลิต  และงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2. แผนงาน : สนับสนุนการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ



เงินงบประมาณ เงินบํารุง

แผ่นดิน การศึกษา

แผนงาน

เงินโครงการ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู 

เยียวยาฯ

เงินกู้ SP 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

3.1.2  ผูส้ําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
         12,886,500         6,342,700

3.2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

อาเซียน

3.2.1  ผูส้ําเร็จการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์
        319,450,400     284,743,500

3.3 เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
         12,306,800

3.4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ
3.4.1  ผลงานการให้บริการวิชาการ          12,306,800

4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา

ประเทศ

4. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ

การเผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
        16,800,000       10,407,700

4.1. เป้าหมายหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้

ใช้ประโยชน์จากองค์ความรูท้ี่สร้างขึ้น

4.1.1  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้
         16,800,000        10,407,700

5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ

และเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
          4,050,000

5.1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษาและประชาชนตระหนัก

เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย

5.1.1  ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
           4,050,000

6. แผนงาน : ปฏิรูปคุณภาพ

ระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูง

สําหรับคนไทย

6. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มี

ศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ

แข่งขันของประเทศ

   7,569,400

5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม



เงินงบประมาณ เงินบํารุง

แผ่นดิน การศึกษา

แผนงาน

เงินโครงการ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู 

เยียวยาฯ

เงินกู้ SP 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

6.1. เป้าหมายหน่วยงาน : กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์

เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

6.1.1  โครงการผลิตและพัฒนา

ศักยภาพแพทย์และบุคลากร

ทางด้านสาธารณสุข

7,569,400

7. แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับ 33,492,200       

กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  7.1.1 โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู 33,492,200        

เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน



  เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาสที่   1   20.00% 10.00% 18.00%

ไตรมาสที่   2  44.00% 35.00% 43.00%

ไตรมาสที่   3   68.00% 61.00% 72.00%

ไตรมาสที่   4   93.00% 72.00% 90.00%

เป้าหมาย

กระทรวงการคลัง

ผลการ

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

กระทรวงการคลัง

ผลการ

เบิกจ่าย

ไตรมาสที่   1   20.00% 14.51% 12.00% 7.09%

ไตรมาสที่   2  43.00% 33.28% 33.00% 23.25%

ไตรมาสที่   3   68.00% 50.20% 56.00% 37.92%

ไตรมาสที่   4   94.00% 89.32% 75.00% 89.21%

      เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ร้อยละค่าเป้าหมายเทียบกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ไตรมาส

งบภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาส
เป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง เป้าหมายการเบิกจ่าย

ของมหาวิทยาลัย



รหัส

แผนงาน - ผลผลิต บัญชี เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบเงิน รายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น ร้อยละ

ค่าจ้างประจํา ชั่วคราว ราชการ ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 496,800 496,800 0.10

เพื่อการศึกษา

 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 15-012 496,800 496,800 0.10

  พกพา

แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต 6,730,500 6,730,500 1.30

และมั่นคงด้านสังคม

  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย 89-008 6,730,500 6,730,500 1.30

  ค่าใช้จ่าย 15 ปี

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 106,818,100 2,845,200 7,336,900 58,471,200 21,190,000 3,750,000 119,858,900 141,205,600 29,280,000 490,755,900 94.59

   ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-001 22,231,800 488,900 1,728,700 23,248,500 4,204,700 29,613,000 43,996,600 20,600,000 146,112,200 28.16

   ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 04-002 84,586,300 2,356,300 5,608,200 30,521,400 16,735,300 3,750,000 90,245,900 79,247,000 6,400,000 319,450,400 61.57

   ผลงานการให้บริการวิชาการ 04-003 10,026,800 2,280,000 12,306,800 2.37

   ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 04-007 4,701,300 250,000 7,935,200 12,886,500 2.48

แผนงาน :วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 16,800,000 16,800,000 3.24

   ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 60-006 16,800,000 16,800,000 3.24

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ 4,050,000 4,050,000 0.78

และวัฒนธรรม

  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 05-004 4,050,000 4,050,000 0.78

รวมทั้งสิ้น 106,818,100 2,845,200 7,336,900 63,018,000 21,190,000 3,750,000 119,858,900 164,736,100 29,280,000 518,833,200 100.00

ร้อยละ 20.59 0.55 1.41 12.15 4.08 0.72           23.10 31.75 5.64 100.00

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2554 113,079,600 2,709,700 6,718,800 62,080,000 21,190,000 39,568,900 95,796,200 116,989,600 29,280,000 487,412,800

เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) -5.54 5.00 9.20 1.51 -                   -90.52 25.12 40.81 -              6.45

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจําแนกตามแผนงาน  ผลผลิต  และงบรายจ่าย  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน



แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 496,800           

 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯได้รับการ เชงิปริมาณ งบดําเนินงาน 496,800           

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ  -  จํานวนนักเรยีนในระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 1        1.1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 496,800           

ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)               #   จัดหาคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Tablet) สําหรับ 496,800           สํานักวิทยบรกิารฯ

145 คน นักเรยีนชั้นป. 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แผนงาน:

สนับสนุนเครื่อง

คอมพิวเตอรพ์กพาเพื่อ

การศกึษา

โครงการ:

โครงการจัดการเรยีน

การสอนโดยใช้

คอมพิวเตอรพ์กพา



แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นักเรยีนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ 6,730,500         

โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ เชิงปริมาณ งบเงินอุดหนุน 6,730,500         

ที่กําหนดไว้  -  จํานวนนักเรียนที่ไดร้ับการสนับสนุนตามโครงการ    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 6,730,500         

4,030  คน        1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,730,500         โรงเรยีนสาธิตละอออุทิศ

เชิงคุณภาพ              #   คา่จัดการเรียนการสอน 3,606,500          ในมหาวทิยาลัย ศูนย์นครนายก

 -  ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ไดร้ับ              #   คา่หนังสือเรียน 978,600             และศูนย์ลําปาง

การสนับสนุน รอ้ยละ 100              #   คา่อุปกรณ์การเรียน 575,000             

เชิงเวลา              #   คา่เครื่องแบบนักเรียน 658,800             

 -              #   คา่กจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 911,600              

เชิงต้นทุน หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า  30

 -

แผนงาน:

สนับสนุนการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

โครงการ:

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษา โดยไมเ่สยี

ค่าใช้จา่ย 15 ปี

(89-008)



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม  งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เชิงปริมาณ      146,112,200

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  -  จํานวนนักศกึษาที่เข้าใหม่ 680  คน งบบุคลากร       24,449,400

 -  จํานวนนักศกึษาที่คงอยู ่ 3,264  คน    1.  เงนิเดือนและค่าจ้างประจํา       22,231,800 กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง

 -  จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 386  คน         1.1  เงนิเดือน       22,231,800

เชิงคุณภาพ           -  เงนิเดอืนขา้ราชการ  42  อัตรา 14,765,400       

 -  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศกึษาจบการศกึษา           -  เงนิประจําตําแหนง่ทางวชิาการ 33  อัตรา 2,926,800        

ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ  100           -  เงนิประจําตําแหนง่ผูบ้ริหาร (ไม่มีวาระ)  12  อัตรา           806,400

เชิงเวลา           -  เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน 3,733,200        

 -  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศกึษาจบการศกึษา    2.  ค่าจ้างชั่วคราว 488,900        กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด          -  อาจารย์อัตราจ้าง 4 อัตรา

ร้อยละ 90    3.  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1,728,700 กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง

เชิงต้นทุน           -  อาจารย์ 6 อัตรา

 -  ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้ับ           -  ผ้ช่วยสอน 4 อัตรา 

แผนงาน: ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(04-

001)

ค ใชจ ย รผลตต มงบปร ม ณทไดรบ ผูชวยสอน อตร

จัดสรร 116,499,200  บาท งบดําเนินงาน      27,453,200

   1. ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ      23,248,500

      1.1  ค่าตอบแทน        3,054,100 กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง

         -  ค่าเช่าบ้าน  5  อัตรา             204,000

                #  ค่าเช่าบ้านขา้ราชการ  5  อัตรา  

         -  ค่าตอบแทนพิเศษขา้ราชการที่ไดร้ับเงนิเดอืนเต็มขัน้ 11 อัตรา            246,100

         -  เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนตป์ระจําตําแหนง่  3 อัตรา            914,400

         -  เงนิประจําตําแหนง่ผูบ้ริหาร (ที่มีวาระ) และเงินเทียบเท่า 18 อัตรา         1,689,600

      1.2  ค่าใช้สอย            89,000 กองคลัง

         -  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 5% (ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน

ราชการ)

89,000          

       1.3  ค่าวัสดุ        1,605,600

           -  ค่าวัสดุการศกึษา         1,605,600 คณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 28

       1.4  กิจกรรม       18,499,800

           -  บรหิารสว่นกลางของมหาวทิยาลัย 9,074,400 สว่นกลาง

ั ิ ั ่



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม  งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

           -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอนศูนย์การศึกษา 917,600 ศูนย์การศึกษา

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 28

   2.  ค่าสาธารณูปโภค 4,204,700 กองคลัง

งบลงทุน 29,613,000    

  1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29,613,000    กองอาคารสถานที่

     -  อาคารปฏิบัตกิารอาหารพรอ้มครุภัณฑ์ประกอบ 12,213,000     

     -  อาคารเรียนปฏิบัตกิารอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร 17,400,000     

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 31-32

งบเงินอุดหนุน      43,996,600

   1.  เงนิอุดหนุนทั่วไป

        1.1  เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร       43,996,600 กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง

งบรายจ่ายอื่น      20,600,000

แผนงาน:

ขยายโอกาสและพัฒนา

การศกึษา

ผลผลติ:

ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (04-001)

ต่อ

   1.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ         7,600,000

วทิยาศาสตรป์ระยุกต์

        - ค่าวัสดุการศกึษา        6,093,600 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โรงเรียนการเรือน

        - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ            652,400 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

วทิยาศาสตรป์ระยุกต์ โรงเรียนการเรือน

        - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาการเรยีนการสอน           854,000 สว่นกลาง

วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์

   2.  ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา         1,700,000 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

        -   ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา         1,700,000 และหน่วยงานต่างๆ

   3.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้         7,300,000 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

   4.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการ         4,000,000 สํานักสง่เสริมวชิาการและ

งานทะเบียน



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของ เชงิปริมาณ 319,450,400     

มหาวทิยาลัยมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับใน  -  จํานวนนักศกึษาที่เข้าใหม ่  2,550  คน งบบุคลากร 92,550,800      

ระดับภูมภิาคอาเซียน  -  จํานวนนักศกึษาที่คงอยู ่    12,450  คน    1.  เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 84,586,300      กองบริหารงานบุคคลและ

 -  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา     3,720  คน         1.1  เงินเดือน 78,596,400      กองคลัง

เชงิคุณภาพ          -  เงินเดือนข้าราชการ 159 อัตรา 57,360,000      

 -  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม          -  เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 105 อัตรา 8,798,400        

มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ  100          -  เงินประจําตําแหน่งผูบ้ริหาร (ไม่มีวาระ) 26 อัตรา 1,747,200         

เชิงเวลา          -  เงินเพิ่มครูการศกึษาพิเศษ (เงินพ.ก.ศ.) 6 อัตรา 144,000           

 -  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม          -  เงินค่าตอบแทนรายเดือน 131 อัตรา 10,545,600       

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ  90          -  เงนิชว่ยเหลอืการครองชพีข้าราชการ  2  อัตรา 1,200               

เชงิต้นทุน         1.2  ค่าจ้างประจํา 5,989,900        

 -  ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ          -  ค่าจ้างประจํา  33  อัตรา 5,639,100        

จัดสรร 225,454,500  บาท          -  เงินเพิ่มค่าจ้างประจํา  33 อัตรา (6%) 338,300          

ผลผลิต:

ผูส้ําเร็จการศกึษาด้าน

สังคมศาสตร์ (04-002)

         -  เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจํา  2  อัตรา 12,500             

   2.  ค่าจ้างชั่วคราว 2,356,300       กองบริหารงานบุคคล

         -  อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 อัตรา และกองคลัง

         -  ครูการศกึษาพิเศษ 9 อัตรา

         -  เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

         -  พี่เลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

         -  เจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

   3.  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,608,200       กองบริหารงานบุคคล

         -  อาจารย์ 10  อัตรา  และกองคลัง

         -  ครูการศกึษาพิเศษ  12  อัตรา  

         -  นิติกร 2  อัตรา  

         -  เจ้าหน้าที่ธุรการ 3  อัตรา  

         -  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2  อัตรา  

         -  เจ้าหน้าที่บุคคล 1  อัตรา  

         -  นักวจิัย 1  อัตรา  

         -  นักบัญชี 1  อัตรา  



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบดําเนินงาน 47,256,700      

   1.  ค่าตอบแทน   ใช้สอย  และวัสดุ 30,521,400      

        1.1  ค่าตอบแทน 6,256,600       กองบริหารงานบุคคล

         -  ค่าเช่าบ้าน  17  อัตรา  974,400           และกองคลัง

                #  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  12  อัตรา  

                #  ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ  5  อัตรา 

         -  ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงนิเดอืนเต็มขั้น 19 อัตรา 404,100           

         -  ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําที่ได้รับเงนิเดอืนเต็มขั้น 33 อัตรา 354,000           

         -  เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่ง 3 อัตรา 991,200           

         -  เงินประจําตําแหน่งผูบ้ริหาร (ที่มวีาระ) และเงินเทยีบเท่า  29 อัตรา 2,796,000        

         -  ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวทิยาลัยที่เกษียณอายุ 1 อัตรา 736,900           

        1.2  ค่าใช้สอย 402,400          กองคลัง

         -  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 5%(ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ) 402,400           

ผลผลิต:

ผูส้ําเร็จการศกึษาด้าน

สังคมศาสตร์ (04-002) 

ต่อ

        1.3  ค่าวัสดุ 8,569,000       คณะครุศาสตร์  

           -  ค่าวัสดุการศกึษา 8,569,000        คณะวทิยาการจัดการ

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า 29 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

โรงเรียนการทอ่งเที่ยวฯ

และศูนย์การศึกษา

        1.4  กจิกรรม 15,293,400      

           -  บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 11,884,000       ส่วนกลาง

           -  โครงการพัฒนาบุคลากร 1,200,000 ส่วนกลาง

           -  แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 460,000 สํานักวเิทศสัมพันธ์

           -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศาสตร์ 1,749,400         

                #  การพัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 181,400            คณะครุศาสตร์  

                #  การพัฒนาการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 551,200           คณะมนุษยศาสตร์ฯ

                #  การพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 592,400           คณะวทิยาการจัดการ

                #  การพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 424,400           โรงเรียนการทอ่งเทีย่วฯ



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   2.  ค่าสาธารณูปโภค 16,735,300      กองคลัง

งบลงทุน 93,995,900      

   1.  ค่าครุภัณฑ์ 3,750,000       

        -  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้าน  รวม 2 รายการ 3,750,000        

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า 31

  2.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 90,245,900      กองอาคารสถานที่

     -  งานปรับปรุงระบบประปา 6,757,300        

     -  งานปรับปรุงระบบภายในอาคารเรียน 13,994,000       

     -  งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 12,767,000       

     -  อาคารปฏบิัตกิารเอนกประสงค์ธุรกจิการบนิ 50,075,000      

     -  อาคารเอนกประสงค์ 6,652,600        

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า 32-33

งบเงินอุดหนุน 79,247,000      

ผลผลิต:

ผูส้ําเร็จการศกึษาด้าน

สังคมศาสตร์ (04-002) 

ต่อ

   1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 75,956,000      

        1.1  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 256 อัตรา 49,416,000       กองบริหารงานบุคคลและ

กองคลัง

        1.2  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,000,000      สํานักวทิยบริการฯ

        1.3  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 1,000,000        

        1.4  เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ 5,400,000        

              ปริญญาตรีในประเทศ

        1.5  เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักศกึษาพิการในสถานศกึษา 4,140,000         

              ระดับอุดมศึกษา

   2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,291,000        

        2.1  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ 

             #  ทุนการศึกษาพิเศษ 50 ทุน ๆ ละ 35,000  บาท 1,750,000        หลักสูตรการศึกษาพิเศษ

             #  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ 1,541,000         

                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนสาธิตฯ) โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ

                    วงเงิน 770,500 บาท

               - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

                    (หลักสูตรการศึกษาพิเศษ) วงเงิน 770,500 บาท (หลักสูตรการศึกษาพิเศษ)



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบรายจ่ายอื่น 6,400,000       

   1.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 6,000,000        สํานักวทิยบริการฯ

   2.  ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 400,000           

        -   ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและการดําเนินงานตามคํารับรองการ 200,000           กองนโยบายและแผน

            ปฏบิัตริาชการของหนว่ยงานภายในและมหาวทิยาลัย

        -   ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 200,000           กลุ่มงานพัฒนาระบบ

บริหารและหน่วยงานต่างๆ

ผลผลิต:

ผูส้ําเร็จการศกึษาด้าน

สังคมศาสตร์ (04-002) 

ต่อ



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา เชิงปริมาณ 12,306,800    

ตลอดชีวิตตามศักยภาพ  -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 10 โครงการ งบเงินอุดหนุน 10,026,800    

 -  จํานวนผูเ้ข้ารับบริการ  3,000  คน    1.  เงนิอุดหนุนทั่วไป 10,026,800    

 -  จํานวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา  60  คน       1.1 เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวชิาการ 10,026,800    

 -  จํานวนครูไม่มีวุฒิทางการศกึษาที่เข้ารับการพัฒนา  110  คน        -  โครงการบริการวิชาการ 4,726,800      

 -  ความพึงพอใจของผูร้ับบริการพัฒนา และหน่วยงานผูใ้ช้        -  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและบริการวิชาการ 4,700,000      สว่นกลาง

       -  โครงการตามแนวพระราชดําริ

           #  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 600,000        

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ร้อยละ 70 งบรายจ่ายอื่น 2,280,000     

เชิงเวลา    1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู 2,280,000      

 -  งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด         1.1  โครงการพัฒนาครูประจําการใหไ้ดร้ับวุฒิปริญญาตรี 1,320,000      คณะครุศาสตร์

รอ้ยละ 75 จํานวน  110 คน ๆ ละ 6 000 บาท/เทอม จํานวน 2 เทอม 

ผลผลติ:

ผลงานการให้บริการ

วิชาการ (04-003)

รอยละ 75 จานวน  110 คน ๆ ละ 6,000 บาท/เทอม จานวน 2 เทอม 

 -  ค่าใช้จ่ายของการใหบ้รกิารวชิาการตามงบประมาณที่ไดร้ับ         1.2  โครงการพัฒนาผู้บริหารประจําการใหไ้ดร้ับวุฒิ 960,000        คณะครุศาสตร์

จัดสรร 12,306,800 บาท ประกาศนยีบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา จํานวน 60 คน ๆ ละ 

8,000 บาท/เทอม จํานวน 2 เทอม 



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม  งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เชิงปริมาณ 12,886,500       

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  -  จํานวนนักศกึษาที่เข้าใหม่ 90  คน งบดําเนินงาน 4,951,300        

 -  จํานวนนักศกึษาที่คงอยู ่ 321  คน    1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ 4,701,300        

 -  จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 52  คน         1.1  ค่าวัสดุ 1,430,400        

เชิงต้นทุน            -  ค่าวัสดุการศกึษา 1,430,400         

 -  ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 28

12,886,500  บาท         1.2  กิจกรรม 3,270,900         

           -  บรหิารสว่นกลางของมหาวทิยาลัย 3,211,300          สว่นกลาง

           -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอนดา้นพยาบาลศาสตร์ 59,600             คณะพยาบาลศาสตร์

   2.  ค่าสาธารณูปโภค 250,000           กองคลัง

งบเงินอุดหนุน 7,935,200        

   1.  เงนิอดหนนทั่วไป 7,935,200        

ผลผลติ:

ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(04-007)

   1.  เงนอุดหนุนทวไป 7,935,200        

        1.1  เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพิ่ม 7,935,200         

             -  ค่าวัสดุการศกึษา  1,920,000         คณะพยาบาลศาสตร์

            -   ค่าจ้างอาจารย ์ 2,037,300         กองบริหารงานบุคคลและ

                # อัตราเดิม 5 อัตรา  1,648,500 บาท กองคลัง

                # อัตราใหม่ 5 อัตรา    388,800 บาท

            -   งบพัฒนาอาจารย ์ 2,620,000         คณะพยาบาลศาสตร์

               # ทุนป.เอกในประเทศ 2 ทุน           ทุนละ  300,000 บาท กองบริหารงานบุคคลและ

               # ทุนป.เอกตา่งประเทศ 1 ทุน                 1,300,000  บาท กองคลัง

               # ทุนป.เอกร่วมผลติกับตา่งประเทศ 1 ทุน    720,000 บาท

            -   งบเพิ่มประสทิธิภาพ 1,357,900         คณะพยาบาลศาสตร์



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวทิยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ เชิงปริมาณ 16,800,000    

ประโยชน์จากองค์ความรู้ทสีร้างขึน  -  จํานวนโครงการวจิัย                 23  โครงการ งบเงินอุดหนุน 16,800,000    

 -  จํานวนโครงการวจิัยที่แล้วเสร็จ   23  โครงการ 1. เงนิอุดหนุนทัวไป 16,800,000    

เชิงคุณภาพ - เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายวจิัย จํานวน 23 โครงการ  ดังนี้ 16,800,000     สถาบันวิจัยและพัฒนา

 - ร้อยละของ ผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ 1.1) การพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตน้แบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพา 1,100,000

กําหนด ร้อยละ  100 กันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชิงเวลา 1.2) การพัฒนาตัวชี้วัดระดับการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองตามหลัก 770,000

 -  จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในโครงการพระราชดํารลิุม่น้ําห้วยทอน

เวลาที่กําหนด  23  โครงการ 1.3) แผนการผลติพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรที่เหมาะสมของชุมชนในเขต 530,000

เชิงต้นทุน จัดรูปที่ดนิจังหวัดสระบุร ีเพื่อการพึ่งตนเอง

 -  ค่าใช้จ่ายของการวจิัยตามงบประมาณที่ไดร้ับ 1.4) การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแบบมี 450,000

จัดสรร 16,800,000 บาท สว่นร่วมจากผลกระทบของการพัฒนาเมืองโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดนิในการสร้างถนนสายใหม่

1.5) พัฒนาเทคนคิการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ซันไฟลเ์พื่อประยุกตใ์ช้ 280,000

แผนงาน:

วิจัยเพื่อพัฒนา

ประเทศ

ผลผลติ:

ผลงานวิจัยเพื่อ

สร้างองคค์วามรู้   

(60-006)

ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์ 

1.6) การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วม 340,000

ของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

1.7) การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและความรุนแรงในระดับ 716,000

โมเลกุลของเชื้อรา Erynia neoaphidis Remaudiere and Hennebert

(Entomophthorales: Entomophthoraceae) ซึ่งใช้ประโยชนใ์นการควบคุมเพลี้ย

อ่อนศัตรูพืชผักวงศก์ะหล่ําอยา่งยั่งยนื

1.8) ความรุนแรงในการก่อโรคและพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของ 546,000

เชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุท์้องถิ่นที่เป็นผลมาจากอาหารเทียมและ

วัสดุเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสําหรับใช้ประโยชนใ์นการควบคุมแมลงศัตรูพืชอยา่งยั่งยนื

1.9) การยับยัง้การแสดงออกของยนี usp14 ดว้ยเทคนคิ RNAi ในเซลลม์ะเร็ง 262,000

ท่อน้ําดี

1.10) การพัฒนาและยกระดับร้านอาหารตามทรรศนะของผูบ้ริโภคในเกาะ 270,000

รัตนโกสนิทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.11) นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสทิธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็ก 570,000

ออทิสติกดว้ยการวเิคราะห์ลายนิ้วมือ

1.12) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตรส์ําหรับเด็กปฐมวัยของ 818,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด 



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.13) การมีสว่นร่วมของชุมชนในการตรวจตดิตามและเฝ้าระวังคุณภาพ 470,000

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื กรณศีกึษา: พื้นที่ชุ่มน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรี

1.14) การลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าวโดยใช้วัสดุเหลอืทิ้งทาง 330,000

การเกษตรเป็นสารปรับปรุงดนิ

1.15) การสังเคราะห์คารบ์าเมตจากคารบ์อนไดออกไซดส์ําหรับผลติ 400,000

พอลยิูรีเทน

1.16) สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาของผูดู้แล 580,000

เด็กปฐมวัยของประเทศไทย

1.17) การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลติภัณฑ์อิฐดนิเผาในเขต 648,000

พื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน

1.18) การสํารวจศักยภาพแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และความ 340,000

ตัง้ใจท่องเที่ยวเลยีบแม่น้ําเจ้าพระยาในอนาคต ในภาคกลางตอนบน :

กรณศีกึษาการท่องเที่ยวเลยีบแม่น้ําเจ้าพระยาจากกรุงเทพมหานครผ่าน

จังหวัด นนทบุร ีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โ ิ ั ์ ิ ื้ ี่ ื่ ิ ั ่

แผนงาน:

วิจัยเพื่อพัฒนา

ประเทศ

ผลผลติ:

ผลงานวิจัยเพื่อ

สร้างองคค์วามรู้

(60-006)

ต่อ

1.19) ชุดโครงการวจิัย แผนยุทธศาสตรเ์ชิงพนืทีเพอืการบรหิารจัดการอยา่ง 3,160,000

ยั่งยนืของอุทยานแห่งชาตพิุเตย จังหวัดสุพรรณบุร ีประกอบดว้ยโครงการยอ่ย

จํานวน 6 โครงการ

1.20) ชุดโครงการวจิัย การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 780,000

ลุ่มน้ําเวฬุ จังหวัดจันทบุร ีประกอบดว้ยโครงการยอ่ย จํานวน 3 โครงการ

1.21) ชุดโครงการวจิัย การพัฒนาโครงการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า 980,000

คุณค่าและตลาดบูรณาการอยา่งยั่งยนื ของตลาดน้ําตลิ่งชัน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยโครงการยอ่ย จํานวน 5 โครงการ

1.22) ชุดโครงการวจิัย ภาคีเครอืขา่ยเฝ้าระวังโรคหัวใจและหลอดเลอืดใน 1,800,000

เขตภาคเหนอืตอนลา่ง(ยุคสังคมผูสู้งอายุ)การพัฒนานาโนไบโอเซนเซอร์,

ไฮบริดอัลกอรทิึมและการประมวลสญัญาณเสยีงหัวใจสําหรับระบบวนิจิฉัยโรค

ภาคสนามระยะที่ 2 ประกอบดว้ยโครงการยอ่ย จํานวน 6 โครงการ

1.23) ชุดโครงการวจิัย แผนการพัฒนาให้เป็นอุทยานแห่งชาตทิี่ยั่งยนื 660,000         

โดยการสรา้งคุณค่าตราแหลง่ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางธรรมชาติจาก

การท่องเที่ยวเชิงนเิวศ : กรณศีกึษาอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

ประเทศไทย ประกอบดว้ยโครงการยอ่ย จํานวน 2 โครงการ



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็น เชิงปริมาณ 4,050,000   

คุณค่าวัฒนธรรมไทย  -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม   12  โครงการ งบดําเนินงาน 4,050,000   

 -  จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม      1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ 4,050,000   

3,000  คน/ปี         1.1  โครงการทํานุบํารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 3,600,000    คณะกรรมการดําเนินงานสร้าง

เชิงคุณภาพ เสริมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมฯ

 -  รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ         1.2  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 450,000       สถาบันภาษาศลิปะและวัฒนธรรม

โครงการ  ร้อยละ  70 และศูนย์การศึกษา

เชิงเวลา

 -  รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  

ที่กําหนด  ร้อยละ  75

เชิงต้นทุน

แผนงาน:

ส่งเสริมและพัฒนา

ศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม

ผลผลติ:

ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม     

(05-004)

เชงตนทุน

 -  ค่าใช้จ่ายในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมตามงบประมาณ

ที่ไดร้ับจัดสรร  4,050,000 บาท



หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย 1,430,400              59,600                    1,490,000         

หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 2,812,800             234,400                   3,047,200        

โรงเรียนการเรือน 3,280,800             418,000                   3,698,800        

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง 304,800                112,800                   417,600            

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี 357,600                140,000                   497,600           

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 103,200                29,400                    132,600           

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน 446,400                   446,400           

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 9,200                      9,200              

ศูนย์การเรียนพาณิชยการรางน้ํา 840,000                104,200                   944,200           

ศูนย์การเรียนระนอง 2 75,600                    75,600             

รวม 7,699,200            1,570,000 9,269,200        

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าวัสดุ

การศึกษา (80%)

ค่าใช้จ่ายพัฒนา

การเรียนการสอน

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าวัสดุ

การศึกษา (80%)

ค่าใช้จ่ายพัฒนา

การเรียนการสอน

สรุปการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา  และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน (แยกตามผลผลิต)

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555



ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น

คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย 580,500               181,400                   761,900           

คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย 1,763,800             551,200                   2,315,000         

คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย 1,895,700             592,400                  2,488,100         

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 1,358,100              424,400                   1,782,500         

โรงเรียนการเรือน 462,700                462,700           

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง 279,700                279,700           

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี 352,600                352,600           

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 66,700                 66,700             

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน 1,428,500             1,428,500         

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 29,400                  29,400             

ศูนย์การเรียนพาณิชยการรางน้ํา 109,400                109,400           

ศูนย์การเรียนระนอง 2 241,900                241,900           

รวม 8,569,000            1,749,400               10,318,400      

รวมทั้งสิ้น 17,698,600           3,379,000               21,077,600      

ค่าวัสดุ

การศึกษา (80%)

ค่าใช้จ่ายพัฒนา

การเรียนการสอน



โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  รวม  6,730,500  บาท

ก่อนประถม ระดับประถม รวม ก่อนประถม ระดับประถม รวม ก่อนประถม ระดับประถม รวม

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,672,600 1,592,200    3,264,800 232,900 232,900 108,800 108,800 3,606,500

2. ค่าหนังสือเรียน 383,100 515,100       898,200 54,800 54,800 25,600 25,600 978,600

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 230,600 304,200      534,800 27,400 27,400 12,800 12,800 575,000

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 271,000 267,200      538,200 82,200 82,200 38,400 38,400 658,800

5.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 260,200 239,500      662,400 221,600 221,600 27,600 27,600 911,600

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,817,500 2,918,200   5,898,400    618,900 -              618,900    213,200 -              213,200    6,730,500

                    

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

ในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครลําปาง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกรายการค่าใช้จ่าย



รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หน่วยงาน

งบลงทุน 123,608,900   

ค่าครุภัณฑ์ 3,750,000     

ผลผลติผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 3,750,000        

ครุภัณฑ์การศึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท จํานวน 2 รายการ 3,750,000        

1.  ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 1 รายการ 1,750,000         1,750,000          กองอาคารสถานที่

2.  โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 1 รายการ 2,000,000         2,000,000         สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 119,858,900   

ผลผลติผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29,613,000       

ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จํานวน 1 รายการ 12,213,000       

1.  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 รายการ 12,213,000        กองอาคารสถานที่

               งบประมาณทั้งสิ้น     16,970,000   บาท

               เงินนอกประมาณ       1,697,000    บาท *

               เงินงบประมาณ        15,273,000    บาท

         ป ี2554  ตั้งงบประมาณ               3,060,000  บาท

         ป ี2555  ผูกพันงบประมาณ          12,213,000  บาท

รายละเอยีดการจัดสรรงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หน่วยงาน

ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ จํานวน 1 รายการ 17,400,000       

1.  อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร 1 หลัง 17,400,000        กองอาคารสถานที่

               งบประมาณทั้งสิ้น     160,000,000   บาท

               เงินนอกประมาณ      44,000,000    บาท **

               เงินงบประมาณ       116,000,000    บาท

         ป ี2555  ตั้งงบประมาณ               17,400,000  บาท

         ป ี2556  ผูกพันงบประมาณ          49,300,000  บาท

         ป ี2557  ผูกพันงบประมาณ          49,300,000  บาท

ผลผลติผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 90,245,900       

ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สิ่งก่อสร้างจบในปี จํานวน 3 รายการ 33,518,300       

1.  งานปรับปรุงระบบประปา 1 รายการ 6,757,300         กองอาคารสถานที่

2.  งานปรับปรุงระบบภายในอาคารเรียน 1 รายการ 13,994,000        กองอาคารสถานที่

3.  งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 รายการ 12,767,000        กองอาคารสถานที่

ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จํานวน 2 รายการ 56,727,600       

1.  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 6,652,600         กองอาคารสถานที่

               งบประมาณทั้งสิ้น      149,730,000    บาท

               เงินนอกประมาณ         14,973,000    บาท ***

               เงินงบประมาณ          134,757,000    บาท

         ป ี2554  ตั้งงบประมาณ              27,000,000  บาท

         ป ี2555  ผูกพันงบประมาณ           6,652,600  บาท

         ป ี2556  ผูกพันงบประมาณ         101,104,400  บาท



รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หน่วยงาน

2.  อาคารปฏิบัตกิารเอนกประสงคธ์ุรกิจการบิน 1 หลัง 50,075,000       กองอาคารสถานที่

    (กอ่สรา้ง ณ ศูนย์สุพรรณบุร)ี  

               งบประมาณทั้งสิ้น     199,900,000   บาท

               เงินนอกประมาณ      29,985,000   บาท ****

               เงินงบประมาณ         169,915,000   บาท

         ป ี2552  ตั้งงบประมาณ                34,000,000  บาท

         ป ี2553  ตั้งงบประมาณ                54,355,800  บาท

         ป ี2554  ตั้งงบประมาณ                31,484,200  บาท

         ป ี2555  ผูกพันงบประมาณ           50,075,000  บาท

                              ****  ไดม้กีารเบกิจ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

     หมายเหตุ          *      ไดม้กีารวางแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าวไว้ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                               **     ไดม้กีารวางแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าวไว้ในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และไตรมาส 1-4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

                               ***   ไดม้กีารวางแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าวไว้ในไตรมาส 2-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และไตรมาสที่ 1-4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



การจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : SP2)



เงินกู้ SP2 เงินกู้ SP2 เงินกู้ SP2 วงเงินรวม

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี 2553-2555

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 5,479,700 7,187,800 7,569,400 20,236,900

5,479,700 7,187,800 7,569,400 20,236,900

5,479,700 7,187,800 7,569,400 20,236,900

480,000 1,440,000 1,440,000 3,360,000

 -  ค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลเพิ่ม จํานวน 40 คน

2.  งบจ้างอาจารย์ 1,114,500 1,337,400 1,337,400 3,789,300

3.  งบพัฒนาอาจารย์ 2,620,000 2,620,000 2,620,000 7,860,000

 -  ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ จํานวน 1 ทุน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 3,900,000

 -  ทุนปริญญาเอกร่วมผลิตกับต่างประเทศ จํานวน 1 ทุน 720,000 720,000 720,000 2,160,000

 -  ทุนปริญญาเอกในประเทศ จํานวน 2 ทุน 600,000 600,000 600,000 1,800,000

4.  งบเพิ่มประสทิธภิาพ 1,265,200 1,790,400 2,172,000 5,227,600

 -  คา่ใชจ้า่ยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

งบเงินอุดหนุน

       งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)

แผนงาน : ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มมีาตรฐานสูงสําหรับคนไทย

งบรายจ่าย-รายการ

1.  งบดําเนินงาน

สรุปภาพรวมงบประมาณเงินกู้ของโครงการภายใต้ปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555  แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู 

และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  รวมทั้งสิ้น   20,236,900   บาท

สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาบุคลากร

 โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข



แผนงาน - โครงการ เงินเดือนและ ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น

ค่าจ้างประจํา ชั่วคราว ราชการ ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

แผนงาน : ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน 7,569,400 7,569,400

สูงสําหรับคนไทย

 โครงการ : โครงการลงทุนในสาขาพัฒนาบุคลากร 20157A1010 7,569,400 7,569,400

ด้านสาธารณสุข

รวมทั้งสิ้น 7,569,400       7,569,400

ร้อยละ 100.00

งบประมาณปี พ.ศ. 2554 7,187,800

เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 5.31

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

การจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ SP2  จําแนกตามโครงการและงบรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รหัสบัญชี



แผนงาน - โครงการ
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด กจิกรรม

 

งบประมาณ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แผนงาน : ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เชิงปริมาณ 7,569,400

ที่มีมาตรฐานสูงสําหรับคนไทย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  -  จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ   40 คน งบเงินอุดหนุน 7,569,400

   โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนา  -  จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นพยาบาลศาสตรท์ี่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี  -  คน    เงนิอุดหนุนทั่วไป 7,569,400

   ศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้าน  -  จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาต่อจํานวนอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น  4  คน        1.  งบดําเนินงาน 1,440,000

   สาธารณสุข เชงิคุณภาพ           1.1   คา่ใชจ้า่ยในการผลติพยาบาลเพิ่ม จํานวน  40 คน 1,440,000 คณะพยาบาลศาสตร์

 -  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา  ร้อยละ  -        2.  งบจ้างอาจารย์ 1,337,400

 -  รอ้ยละความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษา ร้อยละ -            2.1  คา่จา้งอาจารย์พยาบาล จํานวน 5 อัตรา อัตราเดิมป ี53 1,337,400 คณะพยาบาลศาสตร์

 -  รอ้ยละของผส้ําเร็จการศึกษาไดง้านทํา ศึกษาตอ่ หรอืประกอบอาชพี        3.   งบพัฒนา 4,792,000

รายละเอียดเงินกู้ SP2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รอยล ของผูส เรจ รศ ษ ไดง นท ศ ษ ตอ หรอปร อบอ ชพ        3    งบพฒน , 92,000

อสิระภายในระยะเวลา 1 ปี            3.1  งบพัฒนาอาจารย์เป็นปรญิญาเอก 2,620,000

# ปริญญาเอกในประเทศ จํานวน 2 อัตรา 600,000 คณะพยาบาลศาสตร์

# ปริญญาเอกต่างประเทศ จํานวน 1 อัตรา 1,300,000 คณะพยาบาลศาสตร์

# ปรญิญาเอกรว่มผลิตกับต่างประเทศ จํานวน 1 อัตรา 720,000 คณะพยาบาลศาสตร์

          3.2  งบพัฒนาประสทิธภิาพการเรียนการสอน 2,172,000 คณะพยาบาลศาสตร์

ใช้สําหรับดําเนินโครงการ 13 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมเพื่อ 64,700

ประสานงานและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนรว่มกับแหล่งฝึก

และวิทยากรภายนอก

2) โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 579,500

3) โครงการพัฒนาทักษะการคดิอย่างเป็นระบบ 70,000

4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ การพัฒนาทักษะ 28,400

การแก้ไขปัญหา จรยิธรรมทางการพยาบาล                 

5) โครงการเพิ่มพูนมโนทัศน์และประสบการณ์ การดูแล 30,000

ผูสู้งอายุและการควบคุมป้องกันโรคระบาด

6) โครงการพัฒนาอาจารย์ และ นักศึกษาสู่สากล 120,000



แผนงาน - โครงการ
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด กจิกรรม

 

งบประมาณ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
   โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนา 7) โครงการการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนมโนทัศน์ 93,600 คณะพยาบาลศาสตร์

   ศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้าน ด้านการบริการสุขภาพในชุมชน

   สาธารณสุข (ต่อ) 8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มารยาททาง 82,800

สังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ

9) โครงการเตรยีมความพรอ้มในการสอบขึนทะเบยีน 198,000

วชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัน้หนึ่ง

10) โครงการสร้างเสริมสมรรถนะภาวะผูน้ําและการ 184,100

ทํางานเป็นทมี ณ โรงแรมบ้านนารีสอร์ท อ. บา้นนา จ. นครนายก

11) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างเสริม 42,600

ประสทิธภิาพการเรยีนรู้โดยผู้เรียนเป็นสําคัญ

12) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอน 260,000

สาขาพยาบาลศาสตร์

13) โครงการประชมเชงิปฏบิัตกิารเรื่อง “มารยาท 418,30013) โครงการประชุมเชงปฏบตการเรอง มารยาท 418,300

ทางสังคมและการพัฒนาเชงิวชิาชพี



การจัดสรรงบประมาณโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(งบกลาง : รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น)



แผนงาน - โครงการ เงินเดือนและ ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น

ค่าจ้างประจํา ชั่วคราว ราชการ ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยยีวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก งบกลาง 2,534,500 30,957,700 33,492,200

สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 73008

รวมทั้งสิ้น 2,534,500   30,957,700  33,492,200

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

การจัดสรรงบประมาณเงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จําแนกตามงบรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แหล่งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



โครงการ - รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หน่วยงาน

โครงการชว่ยเหลอื ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบกลาง)

งบลงทุน 33,492,200       33,492,200       

ค่าครุภัณฑ์ 2,534,500         2,534,500         กองอาคารสถานที่ / กลุ่มงานพัสดุ

1.  จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชํารุด / เสยีหาย 55 รายการ 2,534,500          2,534,500          

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,957,700       30,957,700       กองอาคารสถานที่

1.  ปรับปรุงอาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 1 หลัง 2,869,500         2,869,500         

2.  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติ 1 หลัง 521,100             521,100             

3.  ปรับปรุงอาคารหอพัก 1 และโกดัง 1 หลัง 1,608,400          1,608,400          

4.  ปรับปรุงอาคารหอพัก 2 1 หลัง 1,227,200          1,227,200          

5.  ปรับปรุงอาคารสํานักงาน คณะวทิยาศาสตร์ 1 หลัง 1,333,600          1,333,600          

6.  บูรณะซ่อมแซมงานรัว้และกําแพงกันดิน 1 งาน 23,123,900        23,123,900        

7.  บูรณะซ่อมแซมงานถนน 1 งาน 274,000            274,000            

รวมทั้งสิ้น 33,492,200       33,492,200       

รายละเอยีดการจัดสรรเงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยยีวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555



การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย

เงินบํารุงการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



จํานวนนักเรยีน / นักศึกษา ประมาณรายรับ (100%) ประมาณรายรับ (80%)

ภาคปกติและภาคปกติ (นอกเวลา) ภาคปกติและภาคปกติ (นอกเวลา) ภาคปกติและภาคปกติ (นอกเวลา)

1. จํานวนนักศึกษา (คน)

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2554 (นศ. รหัส 51-54) 16,895 218,085,200                           174,468,100                            

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2555 (นศ. รหัส 52-55) 16,442 213,037,400                            170,429,900                            

431,122,600                           344,898,000                           

2. จํานวนนักเรยีน (คน)

อนุบาลละอออุทศิ

    - ภาคเรียนที่ 2/2554 767 1,150,500                               920,400                                  

    - ภาคเรียนที่ 1/2555 823 1,234,500                               987,600                                 

2,385,000                              1,908,000                               

อนุบาลการศึกษาพิเศษ

   - ภาคเรียนที่ 2/2554 48 72,000                                   57,600                                   

   - ภาคเรียนที่ 1/2555 50 75,000                                   60,000                                   

147,000                                 117,600                                  

433,654,600                          346,923,600                           

3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ 20,000,000                            

366,923,600                           

หมายเหตุ : 

       -  ข้อมูลประมาณการจํานวนนักศึกษาจากกลุม่งานทะเบยีนนักศกึษาและฐานข้อมูล สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554

            ภาคเรียนที่ 2/2554 และ รหัส 52-55 สําหรับภาคเรยีนที่ 1/2555

       -  เงินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2554

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

       -  ประมาณการรายรับจากการคํานวณค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคปกติ (นอกเวลา) ของแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่รหัส 51-54 สําหรับ

ภาพรวมจํานวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียด

รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทศิ

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ

รวมเป็นเงินบํารุงการศึกษาทั้งสิ้น

  



เงินเดือนและ ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น ร้อยละ

ค่าจ้างประจํา ชั่วคราว ราชการ ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 227,343,000 36,540,400 5,000,000 37,296,300 24,660,600 25,675,600 356,515,900

ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 43,195,200 7,501,200 950,000 7,086,300 6,697,000 65,429,700 17.83

ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 179,601,000 28,089,200 3,950,000 29,464,100 17,963,600 25,675,600 284,743,500 77.60

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

ผส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรส์ขภาพ 4 546 800 950 000 100 000 745 900 6 342 700 1 73

การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศกึษา จําแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต และงบรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

แผนงาน - ผลผลิต

*

ผูสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสุขภาพ 4,546,800 950,000 100,000 745,900 6,342,700 1.73

แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 10,407,700 10,407,700

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,407,700 10,407,700 2.84

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม

ผลงานทํานุบํารุงศลิป วัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น 227,343,000 36,540,400 5,000,000 37,296,300 24,660,600 36,083,300 366,923,600 100

ร้อยละ 50.80 9.96 1.36 10.16 6.72 9.83 89

งบประมาณปี พ.ศ.2554 ** 220,650,300 90,689,800 10,674,200 50,182,200 38,420,300 33,754,000 444,370,800

เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 3.03 -59.71 -53.16 100 100 6.90 -17.43

                  วงเงิน 44,821,900 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 444,370,800 บาท

              ** เงินบํารุงการศกึษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 วงเงิน 399,548,900 บาท และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากเงินบํารุงการศกึษาสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

หมายเหตุ : * ผลผลิตผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ งบเงินอุดหนุน ได้รวมเงินโครงการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมจากสภามหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2554 วงเงิน 20,000,000 บาท 



แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา

   ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 04-001 43,195,200 7,501,200 950,000 7,086,300 6,697,000 65,429,700 17.83

ค่าจ้างชั่วคราว 43,195,200 43,195,200        

ค่าตอบแทน 3,705,000 3,705,000         

คา่เช่าพื้นที่ 1,838,400 1,838,400          

ค่าสอน 570,000 570,000            

คา่สาธารณูปโภค 950,000 950,000            

คา่เช่าบา้น 194,800 194,800            

โครงการนําเทคโนโลยมีาใช้ฯ 190,000 190,000            

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 7,086,300 7,086,300         

โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 1,003,000 6,697,000 7,700,000         

   ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 04-002 179,601,000 28,089,200 3,950,000 29,464,100 17,963,600 25,675,600 284,743,500 77.60

ค่าจ้างชั่วคราว 179,601,000 179,601,000      

ค่าตอบแทน 15,405,000 15,405,000        

คา่เช่าพื้นที่ 7,837,600 7,837,600         

ค่าสอน 2,370,000 2,370,000         

คา่สาธารณูปโภค 3,950,000 3,950,000         

คา่เช่าบา้น 830,200 830,200            

โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  1,908,000 1,908,000         

การศึกษาพิเศษ 117,600 117,600             

การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา จําแนกตามงบรายจ่ายและแผนงาน - ผลผลติ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

 งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุนแผนงาน - ผลผลิต
รหัส

บัญชี

 เงนิเดอืน

และค่าจ้าง

ประจํา

 ค่าจ้างชั่วคราว

 

พนักงาน

ราชการ

 ค่าตอบแทน

ใช้สอยและ

วัสดุ

 งบ

รายจ่าย

อื่น

 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ค่า

สาธารณูปโภค
 ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง



 งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุนแผนงาน - ผลผลิต
รหัส

บัญชี

 เงนิเดอืน

และค่าจ้าง

ประจํา

 ค่าจ้างชั่วคราว

 

พนักงาน

ราชการ

 ค่าตอบแทน

ใช้สอยและ

วัสดุ

 งบ

รายจ่าย

อื่น

 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ค่า

สาธารณูปโภค
 ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

   ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (ต่อ) 04-002

โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส 1,650,000 1,650,000         

โครงการนําเทคโนโลยมีาใช้ฯ 810,000 810,000            

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 29,464,100 29,464,100        

โครงการพัฒนาบุคลากร 2,000,000 2,000,000         

โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 836,400 17,963,600 18,800,000        

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ * 20,000,000 20,000,000       

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 04-003

โครงการบริการวิชาการ

   ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 04-007 4,546,800 950,000 100,000 745,900 6,342,700 1.73

ค่าจ้างชั่วคราว 4,546,800 4,546,800         

ค่าตอบแทน 390,000 390,000            

ค่าสอน 60,000 60,000             

คา่สาธารณูปโภค 100,000 100,000            

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 745,900 745,900            

โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 500,000 500,000            

แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

   ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 60-006 10,407,700      10,407,700        2.84

โครงการทุนอุดหนุนวจิัยและบริหารงานวิจัย 10,407,700      10,407,700        

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะ

และวัฒนธรรม

ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 05-004

โครงการศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น 227,343,000 36,540,400 5,000,000    37,296,300    24,660,600   36,083,300     366,923,600     100

ร้อยละ 50.80 9.96 1.36 10.16 6.72 9.83 100



ผู้สําเร็จ

การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

(04-001)

ผู้สําเร็จ

การศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์   

(04-002)

ผลงานการ

ให้บริการวิชาการ

  

(04-003)

ผลงานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

(05-004)

ผลงานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ 

(60-006)

ผู้สําเร็จ

การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ

(04-007)

1. คา่จา้งชั่วคราว 43,195,200 179,601,000 4,546,800 227,343,000

2. คา่ตอบแทน 3,705,000 15,405,000 390,000 19,500,000

3. คา่เชา่พื้นที่ 1,838,400 7,837,600 9,676,000

4. คา่สอน 570,000 2,370,000 60,000 3,000,000

5. คา่สาธารณูปโภค 950,000 3,950,000 100,000 5,000,000

6. คา่เชา่บา้น 194,800 830,200 1,025,000

7. โครงการนําเทคโนโลยีมาใชฯ้ 190,000 810,000 1,000,000

8. โรงเรยีนสาธติอนุบาลละอออุทิศ 1,908,000 1,908,000

9. การศึกษาพิเศษ 117,600 117,600

10. โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส 1,650,000 1,650,000

11. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 7,086,300 29,464,100 745,900 37,296,300

12. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย  10,407,700 10,407,700

13. โครงการพัฒนาบุคลากร 2,000,000 2,000,000

14. โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย   7,700,000 18,800,000 500,000 27,000,000

15. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ * 20,000,000 20,000,000

รวมทั้งสิ้น 65,429,700 284,743,500 10,407,700 6,342,700 366,923,600

หมายเหต ุ: การดําเนนิงานดา้นการบรกิารวชิาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เน้นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเป็นหลัก หน่วยงานภายในสามารถพัฒนา

                องคค์วามรูต้ามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเป็นนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดแก่ชุมชน  และใหบ้รกิารวชิาการในลักษณะธุรกิจวิชาการ

การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา แยกตามผลผลติ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งาน/โครงการ

ผลผลติ

รวม



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 518.8332 94.1728 129.0243 152.9086 142.7275 518.8332

(18%) (25%) (29%) (28%) (100%)

2. เงินกู ้SP2 7.5694 0.8988 1.9208 3.0572 1.6926 7.5694

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ จัดสรร

หนว่ย : ล้านบาท

ภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(12%) (25%) (41%) (22%) (100%)

3. เงินโครงการช่วยเหลอื ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก 33.4922 19.6179 13.8743 33.4922

สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (59%) (41%) (100%)

4. เงินบํารุงการศึกษา * 366.9236 65.704702 90.61361 106.7630 103.84229 366.9236

(18%) (25%) (29%) (28%) (100%)

926.8184 160.7763 221.55871 282.3467 262.13669 926.8184

(17%) (24%) (31%) (28%) (100%)
18% -41% -72% -100%

หมายเหตุ : * เงินบํารุงการศึกษา ได้รวมเงินโครงการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

                   วงเงิน 20,000,000 บาท

รวม



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1. โครงการจัดการเรยีนการสอนโดย

ใช้คอมพิวเตอร์พกพา

     0.4968      0.4968     0.4968

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ

จัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

     1.5061      3.7185      1.5059      6.7305     6.7305

3. โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพ

แพทย์และบุคลากรทางดา้นสาธารณสุข

 0.8988  1.9208   3.0572  1.6926  7.5694     7.5694

4. ผลผลติผลงานการให้บริการวิชาการ    1.7303     0.7600      4.9083      4.9082    12.3068    12.3068

5. ผลผลิตผูส้ําเร็จการศกึษาดา้น

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ

    2.8862      5.7751      4.2252    12.8865     1.2348    1.6265      1.7687       1.7127      6.3427    19.2292

6. ผลผลิตผูส้ําเร็จการศกึษาดา้น

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 16.3755    38.8484    54.2456    36.6427    146.1122    11.4561   15.0714    23.0578     15.8444     65.4297   211.5419

7. ผลผลิตผูส้ําเร็จการศกึษาดา้น  72.7070    79.9836     77.1043    89.6555   319.4504   50.9323  70.7934     78.8142    84.2037   284.7435  604.1939

8. ผลผลติผลงานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม

     1.6200      2.4300      4.0500     4.0500

9. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้   3.3600     5.0400      5.0400     3.3600    16.8000     2.0815    3.1223      3.1223      2.0815     10.4077    27.2077

10. โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา 

ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์

อุทกภัยฯ

 19.6179   13.8743   33.4922    33.4922

รวมทั้งสิ้น  94.1728  129.0243  152.9086   142.7275  518.8332  0.8988  1.9208   3.0572   1.6926  7.5694  19.6179  13.8743  33.4922   65.7047  90.6136   106.7630  103.8423   366.9236  926.8184

ร้อยละ 18% 25% 29% 28% 100% 12% 25% 41% 22% 100% 59% 41% 100% 18% 25% 29% 28% 100%

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามผลผลิต / โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ SP2 เงินบํารุงการศกึษาโครงการฟื้นฟู เยียวยาฯ (งบกลาง)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบดําเนินงาน      0.4968            -                -        0.4968            -   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ      0.4968            -                -        0.4968            -   
รวมเงินงบประมาณ      0.4968            -                -        0.4968            -   

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป)      6.7305            -           1.5061      3.7185      1.5059

ค่าหนังสือเรียน      0.9786              -        0.9786            -   

ค่าอุปกรณ์การเรียน      0.5750              -        0.5750            -   

ค่าเครื่องแบบนักเรียน      0.6588              -        0.6588            -   

ค่าจัดการเรยีนการสอน      3.6065        1.2022       1.2022       1.2021

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       0.9116        0.3039      0.3039      0.3038
รวมเงินงบประมาณ      6.7305            -           1.5061      3.7185      1.5059

2.  แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน 15 ปี

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.)

    โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย 15 ปี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1.  แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรพ์กพาเพื่อการศกึษา

    โครงการ : จัดการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป)     10.0268      1.7303              -        4.1483      4.1482

เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ     10.0268      1.7303              -         4.1483       4.1482

2. งบรายจ่ายอื่น      2.2800            -          0.7600      0.7600      0.7600

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาวชิาชพีครู      2.2800            -          0.7600      0.7600      0.7600

รวมเงินงบประมาณ     12.3068      1.7303        0.7600      4.9083      4.9082

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบดําเนินงาน       4.9513            -           1.5671       1.8171       1.5671

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ       4.7013            -           1.5671       1.5671       1.5671

ค่าสาธารณูปโภค      0.2500            -                -        0.2500            -   

2. งบลงทุน            -              -              -              -                -              -              -   

ครุภัณฑ์            -              -                -              -              -   

3. งบเงนิอุดหนุน      7.9352            -           1.3191      3.9580      2.6581

อุดหนุนทั่วไป      7.9352            -           1.3191      3.9580      2.6581

เงนิอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม      7.9352            -           1.3191      3.9580      2.6581
รวมเงินงบประมาณ     12.8865            -          2.8862      5.7751      4.2252

     3.2  ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

3.  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา

    3.1  ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวชิาการ

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร     24.4494      4.6762         6.5911       6.5911      6.5910

เงนิเดือนและคา่จา้งประจํา     22.2318      4.3856        5.9487      5.9487      5.9488

ค่าจ้างชั่วคราว      0.4889      0.0873        0.1339      0.1339      0.1338

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       1.7287      0.2033        0.5085      0.5085      0.5084

2. งบดําเนินงาน     27.4532      3.7715        9.3001      7.1908      7.1908

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ     23.2485      1.6762        7.1907      7.1908      7.1908

ค่าสาธารณูปโภค       4.2047      2.0953        2.1094            -              -   

3. งบลงทุน     29.6130      5.2845        5.0910    17.8375      1.4000

ครุภัณฑ์            -              -                -              -              -   

สิ่งก่อสร้าง     29.6130      5.2845        5.0910     17.8375      1.4000

4. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป)     43.9966      2.3060       13.8969     13.8969    13.8968

ค่าใชจ้่ายบุคลากร    43.9966      2.3060      13.8969    13.8969    13.8968

5. งบรายจ่ายอื่น    20.6000      0.3373        3.9693      8.7293      7.5641

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศกึษา       1.7000            -          0.4400      0.7000      0.5600

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์

     7.6000      0.0120        2.5293      2.5293      2.5294

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการเรยีนรู้

     7.3000      0.3253              -        4.0000      2.9747

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์

มาตรฐานทางวชิาการ

     4.0000            -          1.0000      1.5000      1.5000

รวมเงินงบประมาณ    146.1122    16.3755      38.8484    54.2456    36.6427

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

       3.3  ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร    92.5508     19.8720      24.2262    24.2262    24.2264

เงนิเดือนและคา่จา้งประจํา    84.5863     18.4660       22.0401     22.0401     22.0401

ค่าจ้างชั่วคราว      2.3563      0.3432        0.6710      0.6710       0.6711

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      5.6082      1.0628         1.5151       1.5151       1.5152

2. งบดําเนินงาน     47.2567      8.8985       13.7571     13.7571     10.8440

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ     30.5214      3.9863        8.8449      8.8449      8.8453

ค่าสาธารณูปโภค     16.7353       4.9122        4.9122       4.9122      1.9987

3. งบลงทุน     93.9959    33.9830      17.9602     15.0394    27.0133

ครุภัณฑ์      3.7500            -                -        2.0000      1.7500

สิ่งก่อสร้าง     90.2459    33.9830       17.9602     13.0394    25.2633

4. งบเงนิอุดหนุน     79.2470       9.9197       21.5164     21.9494    25.8615

อุดหนุนทั่วไป    75.9560      9.9197       18.2254     21.9494    25.8615

ค่าใชจ้่ายบุคลากร     49.4160      9.9197       13.1654     13.1654     13.1655

เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ     16.0000            -                -        8.0000      8.0000

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการพัฒนานโยบายและแผนของ

มหาวทิยาลัย

      1.0000            -                -        0.6000      0.4000

เงนิอุดหนุนคา่ใชจ้่ายโครงการสนับสนุนทุนการศกึษา

ต่อระดับปรญิญาตรีในประเทศ

     5.4000            -          0.9200      0.1840      4.2960

เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายสําหรับนักศึกษาพิการใน

สถานศกึษาระดับอุดมศกึษา

      4.1400            -           4.1400            -              -   

    3.4 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)



ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

อุดหนุนเฉพาะกิจ       3.2910            -          3.2910            -              -   

เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาพิเศษ       3.2910            -          3.2910            -              -   

5. งบรายจ่ายอื่น      6.4000      0.0338        2.5237      2.1322       1.7103

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ      6.0000      0.0338        2.5237      2.0655       1.3770

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศกึษา      0.4000            -                -        0.0667      0.3333

รวมเงินงบประมาณ   319.4504    72.7070      79.9836     77.1043    89.6555

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบดําเนินงาน      4.0500            -                -        1.6200      2.4300

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ      4.0500            -                -        1.6200      2.4300

รวมเงินงบประมาณ      4.0500            -                -        1.6200      2.4300

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป)     16.8000      3.3600        5.0400      5.0400      3.3600

เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายวจิัย     16.8000      3.3600        5.0400      5.0400      3.3600

รวมเงนิงบประมาณ     16.8000      3.3600        5.0400      5.0400      3.3600

รวมทั้งสิ้น   518.8332     94.1728     129.0243   152.9086   142.7275

ร้อยละ 100% 18% 25% 29% 28%

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

5.  แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

     ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้

รวมทังสนิ ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.)

    ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

4.  แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม

รวมทังสนิ ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)



ประเภทรายจ่าย งบประมาณ สถานภาพ แผน

รายการ (บาท) ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารพร้อม 12,213,000 แผน

ครุภัณฑ์ประกอบ ผล

การใชจ้า่ย แผน         5.2845     5.0910     1.8375

ผล

อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและ 17,400,000 แผน    160.0000

ศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ผล

การใชจ้า่ย แผน   16.0000    1.4000

ผล

29,613,000 แผน    160.0000

ผล

การใช้จ่าย แผน        5.2845     5.0910   17.8375    1.4000

ผล

รวม

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ไตรมาส 4

   1.1 ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมาส 1

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)

ลงนาม

สัญญา

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ไตรมาส 3

รายละเอยีดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ไตรมาส 2



ประเภทรายจ่าย งบประมาณ สถานภาพ แผน

รายการ (บาท) ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ หอ้งประชุม 1,750,000 แผน        1.7500

ผล

การใชจ้า่ย แผน   1.7500

ผล

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 2,000,000 แผน        2.0000

ผล

การใชจ้า่ย แผน         2.0000

ผล

สิ่งก่อสร้าง

งานปรับปรุงระบบประปา 6,757,300 แผน        6.7573

ผล

การใชจ้า่ย แผน   4.8743      1.8830

ผล

อาคารปฏิบัตกิารเอนกประสงคธ์ุรกิจ 50,075,000 แผน

การบนิ ผล

การใชจ้า่ย แผน       33.9830   16.0920

ผล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

   1.2 ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ลงนาม

สัญญา



ประเภทรายจ่าย งบประมาณ สถานภาพ แผน

รายการ (บาท) ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อาคารเอนกประสงค์ 6,652,600 แผน

ผล

การใชจ้า่ย แผน     1.8682   3.2044         1.5800

ผล

งานปรับปรุงระบบภายในอาคารเรียน 13,994,000 แผน      13.9940

ผล

การใชจ้า่ย แผน         3.5740    10.4200

ผล

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 12,767,000 แผน      12.7670

ผล

การใชจ้า่ย แผน         4.6810    4.0430     4.0430

ผล

93,995,900 แผน     37.2683

ผล

การใช้จ่าย แผน       33.9830   17.9602   3.2044       11.8350   6.6243    4.0430    16.3460

ผล

123,608,900 แผน    197.2683

ผล

การใช้จ่าย แผน       39.2675   23.0512   3.2044   17.8375       11.8350   6.6243    5.4430    16.3460

ผล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมทั้งสิ้น

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

รวม



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงนิอุดหนุนทั่วไป      7.5694      0.8988       1.9208      3.0572      1.6926

ค่าใชจ้่ายในการผลิตพยาบาลเพิ่ม       1.4400      0.3600       0.3600      0.3600      0.3600

ค่าจ้างอาจารยพ์ยาบาล       1.3374      0.3344       0.3344      0.3344      0.3342

งบพัฒนาอาจารยเ์ป็นปริญญาเอก      2.6200      0.0595       0.8535      0.8535      0.8535

งบพัฒนาประสิทธภิาพการเรียนการสอน       2.1720       0.1449       0.3729      1.5093       0.1449

รวมเงินงบประมาณ      7.5694      0.8988       1.9208      3.0572      1.6926

ร้อยละ 100% 12% 25% 41% 22%

แผนการใช้จ่ายเงินกู้ SP2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1.  แผนงาน : ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสําหรับคนไทย

    โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทยแ์ละบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบลงทุน     33.4922     19.6179    13.8743

ครุภัณฑ์      2.5345      2.5345

สิ่งก่อสร้าง     30.9577     17.0834     13.8743

รวมทั้งสิ้น     33.4922     19.6179    13.8743

ร้อยละ 59% 41%

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(งบกลาง : รายการเงนิสํารองจ่ายเพื่อกรณฉีุกเฉินหรอืจําเป็น)

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.)

1.  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น

    1.1 โครงการ : โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยยีวยา ผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณอ์ุทกภัยด้านโครงสรา้งพื้นฐาน



ประเภทรายจ่าย งบประมาณ สถานภาพ แผน

รายการ (บาท) ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์ 2,534,500

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานทดแทนครุภัณฑ์ 2,534,500 แผน     2.5345

เดิมที่ชํารุด / เสยีหาย ผล

การใชจ้า่ย แผน      2.5345

ผล

สิ่งก่อสร้าง 30,957,700

1. ปรับปรุงอาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 2,869,500 ลงนาม แผน     2.8695

   พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผล

การใชจ้า่ย แผน      2.8695

ผล

2. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงเรียนการ 521,100 แผน      0.5211

 อาหารนานาชาติ ผล

การใชจ้า่ย แผน       0.5211

ผล

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

1.  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

    1.1 โครงการ : โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอยีดแผนการใช้จ่ายเงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยยีวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(งบกลาง : รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น)



ประเภทรายจ่าย งบประมาณ สถานภาพ แผน

รายการ (บาท) ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)

3. ปรับปรุงอาคารหอพัก 1 และโกดัง 1,608,400 แผน     1.6084

ผล

การใชจ้า่ย แผน      1.6084

ผล

4. ปรับปรุงอาคารหอพัก 2 1,227,200 แผน      1.2272

ผล

การใชจ้า่ย แผน       1.2272

ผล

5. ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1,333,600 แผน     1.3336

   คณะวทิยาศาสตร์ ผล

การใชจ้า่ย แผน      1.3336

ผล

6. บูรณะซ่อมแซมงานรั้วและกําแพงกันดิน 23,123,900 แผน   23.1239

ผล

การใชจ้า่ย แผน      4.6248     4.6248   4.6248    4.6248      4.6247

ผล

7. บูรณะซ่อมแซมงานถนน 274,000 แผน     0.2740

ผล

การใชจ้า่ย แผน      0.2740

ผล

33,492,200 แผน   33.4922

ผล

การใช้จ่าย แผน     14.9931     4.6248   4.6248    4.6248     4.6247

ผล

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

รวม

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร     43.1952      9.9349      12.9586    10.3668      9.9349

ค่าจ้างชั่วคราว     43.1952      9.9349      12.9586    10.3668      9.9349

2. งบดําเนินงาน      8.4512       1.5212        2.1128      2.4508      2.3663

1. ค่าตอบแทน      3.7050      0.6669       0.9263       1.0745       1.0374

2. ค่าเชา่พื้นที่      1.8384      0.3309       0.4596      0.5331      0.5148

3. ค่าสอน      0.5700      0.1026        0.1425      0.1653      0.1596

4. ค่าสาธารณูปโภค      0.9500       0.1710       0.2375      0.2755      0.2660

5. ค่าเชา่บา้น      0.1948      0.0351       0.0487      0.0565      0.0545

6. โครงการนําเทคโนโลยมีาใชฯ้      0.1900      0.0342       0.0475      0.0551      0.0532

7. โครงการบรหิารและพัฒนามหาวทิยาลัย        1.0030      0.1805       0.2508      0.2909      0.2808

3. งบลงทุน    13.7833            -               -       10.2402      3.5432

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)      7.0863            -               -        3.5432      3.5432

2. สมทบการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารพร้อมครุภัณฑ์

   ประกอบ

     1.6970            -               -        1.6970            -   

3. สมทบการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล

   และศูนยฝ์ึกอบรมอาหาร

     5.0000            -               -        5.0000            -   

รวมเงินงบประมาณ    65.4297     11.4561      15.0714    23.0578     15.8444

1.  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา

แผนการใช้จ่ายเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

1.1  ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร   179.6010    41.3082     53.8803     43.1042    41.3082

ค่าจ้างชั่วคราว   179.6010     41.3082     53.8803     43.1042     41.3082

2. งบดําเนินงาน    32.0392      5.7671       8.0098       9.2914      8.9710

1. ค่าตอบแทน     15.4050      2.7729       3.8513      4.4675       4.3134

2. ค่าเชา่พื้นที่      7.8376       1.4108       1.9594      2.2729      2.1945

3. ค่าสอน      2.3700      0.4266       0.5925      0.6873      0.6636

4. ค่าสาธารณูปโภค      3.9500       0.7110       0.9875       1.1455       1.1060

5. ค่าเชา่บา้น      0.8302       0.1494       0.2076      0.2408      0.2325

6. โครงการนําเทคโนโลยมีาใชฯ้      0.8100      0.1458       0.2025      0.2349      0.2268

7. โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย        0.8364      0.1506       0.2091      0.2426      0.2342

3. งบเงนิอุดหนุน    25.6756      3.8570       6.5125      7.6713      7.6348

1. โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทศิ       1.9080            -               -        0.9540      0.9540

2. การศึกษาพิเศษ       0.1176            -               -        0.0588      0.0588

3. โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส      1.6500      0.2970        0.4125      0.4785      0.4620

4. โครงการพัฒนาบุคลากร      2.0000      0.3600       0.5000      0.5800      0.5600

5. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ    20.0000      3.2000       5.6000      5.6000      5.6000

4. งบลงทุน    47.4277            -         2.3908     18.7473    26.2897

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)     29.4641            -               -       14.7321     14.7321

2. สมทบการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์      11.7156            -          1.2275      2.8519      7.6362

1.2 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์

ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

3. สมทบการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย      6.2480            -          1.1633       1.1633      3.9214

รวมเงินงบประมาณ  284.7435    50.9323     70.7934     78.8142    84.2037

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร      4.5468      1.0458       1.3640       1.0912      1.0458

ค่าจ้างชั่วคราว      4.5468      1.0458       1.3640       1.0912      1.0458

2. งบดําเนินงาน      1.0500      0.1890       0.2625      0.3045      0.2940

1. ค่าตอบแทน      0.3900      0.0702       0.0975       0.1131      0.1092

2. ค่าสอน      0.0600      0.0108       0.0150       0.0174      0.0168

3. ค่าสาธารณูปโภค      0.1000      0.0180       0.0250      0.0290      0.0280

4. โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย        0.5000      0.0900       0.1250      0.1450      0.1400

3. งบลงทุน      0.7459            -               -        0.3730      0.3730

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)      0.7459            -               -        0.3730      0.3730

รวมเงินงบประมาณ      6.3427      1.2348       1.6265      1.7687       1.7127

1.3 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป)     10.4077      2.0815       3.1223      3.1223      2.0815

1. โครงการทุนอุดหนุนวจิัยและบริหารงานวิจัย     10.4077      2.0815        3.1223      3.1223      2.0815

รวมเงินงบประมาณ     10.4077      2.0815       3.1223      3.1223      2.0815

รวมทั้งสิ้น 366.9236 65.7047 90.6136 106.7630 103.8423

ร้อยละ 100% 18% 25% 29% 28%

2.1 ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้

2.  แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

แหล่งรายได้หลักของมหาวิทยาลัย คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินบํารุงการศึกษา ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน จํานวนงบประมาณจะขึ้นอยู่

กับวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 518,833,200 บาท 

ส่วนเงินบํารุงการศึกษา วงเงินงบประมาณจะได้มาจากการประมาณการค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะนํามาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 80 

เพื่อใช้จ่าย ส่วนร้อยละ 20 จะเก็บเป็นเงินสะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 346,923,600 บาท 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ของโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 จํานวน 1 โครงการ คือ 

โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  เป็นวงเงิน  7,569,400 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 873,326,200 บาท 

 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

 การขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 

 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่งให้กับสํานักงบประมาณพิจารณาในเบื้องต้น 

2. เมื่องบประมาณได้รับอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภา และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประกาศใช้ มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 

  
 การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถูกประกาศใช้แล้ว มหาวิทยาลัยนําวงเงิน 518,833,200 บาท ที่ได้รับมา

จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ตามแนวทาง ดังนี้ 



 

1. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ตามผลผลิต/กิจกรรม/รายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่าย โดยจะพิจารณา

จากหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่หน่วยงานเสนอขอมา และความพร้อมในการ

ดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก  

 2. งบดําเนินงานและเงินอุดหนุนบางส่วนจะถูกนํามาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับส่วนกลาง   

 3. ค่าวัสดุการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน จะจัดสรรให้แก่คณะและศูนย์การศึกษาต่างๆ ตามจํานวนนักศึกษาระดับ             

ปริญญาตรี เฉพาะภาคปกติ ของแต่ละหน่วยงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 16,895 คน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

จากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  

 

เงินกู้ของโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 

 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (เงินกู้ SP2) ตามพระราชกฤษฎีกา 

(พรก.) วงเงิน 7,569,400 บาท สําหรับโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จํานวน 7,569,400 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าวัสดุการศึกษา ค่าจ้างอาจารย์พยาบาล ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน

การสอน  

 

เงินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล จากโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อฟื้นฟูมหาวิทยาลัยหลังได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลาง (รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ

กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น) ประเภทงบลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 2,534,500 บาท และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จํานวน 30,957,700 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 33,492,200 บาท 

 

 



 

เงินบํารุงการศึกษา  

 เงินบํารุงการศึกษา มาจาก 3 ส่วน คือ ค่าเล่าเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาล และ               

งบพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

 1. ประมาณการจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา จํานวน 16,895 คน ตั้งแต่รหัส 51 – 54 ที่ลงทะเบียนเรียนจริง ในภาคเรียนที่ 2/2554 และภาคเรียน            

ที่ 1/2555 สําหรับนักศึกษา รหัส 55 เป็นจํานวนตามแผนรับนักศึกษาจากฝ่ายทะเบียน จํานวน 3,500 คน โดยคิดค่าเล่าเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 

 2. ประมาณการจากค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาล โดยคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                      

เรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552  

  ดังนั้น ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 100%         เป็นเงิน 433,654,500 บาท 

  หักวงเงินสะสม 20%    เป็นเงิน 86,730,900 บาท  

  วงเงินที่จะนําไปจัดสรรตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 80%       เป็นเงิน   346,923,600 บาท 

 3. เงินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (บกศ. สะสม) เป็นเงิน 20,000,000 บาท 

   รวมเป็นเงินบํารุงการศึกษาทั้งสิ้น    เป็นเงิน 366,923,600 บาท 
      

 การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วงเงิน 366,923,600 บาท โดยจัดสรรให้

งาน/โครงการต่างๆ ตามแนวทางดังนี้ 

1. ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสอน และค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งจัดสรรโดยประมาณการจากฐานรายจ่ายจริงของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2. โครงการนําเทคโนโลยีมาใช้ฯ จัดสรรโดยประมาณการจากงบผูกพันที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย จัดสรรไว้ในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยประมาณการจาก 3% ของประมาณการ 

รายรับ  



 

 4. โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ จัดสรรโดยประมาณการจาก 80% ของค่าบํารุงการศึกษา (ค่าวัสดุ) ของนักเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศทั้งใน

มหาวิทยาลัย ศูนย์ลําปาง และศูนย์นครนายก ซึ่งไม่รวมค่าบํารุงการศึกษาของนักเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นเงินฝากประเภทถอนคืน โดย

หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเบิกจ่ายได้เต็มตามจํานวนที่เรียกเก็บ 

 5. การศึกษาพิเศษ จัดสรรโดยประมาณการจาก 80% ของค่าบํารุงการศึกษา (ค่าวัสดุ) ของนักเรียนสาธิตการศึกษาพิเศษ  

 6. โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส  จัดสรรโดยประมาณการจากฐานรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยจัดสรรไว้นักศึกษาช่วยงาน 75 ชั่วโมง 

 7. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) สําหรับเงินบํารุงการศึกษาจัดสรรโดยประมาณการจากจํานวนนักศึกษา รหัส 51-54 หัวละ            

2,500 บาท / ป ีเพื่อใช้ในการดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา 

 8. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จัดสรรจากยอดเงินที่คงเหลือจากจัดสรรให้งาน/โครงการอื่นๆ แล้ว โดยโครงการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นงบดําเนินงาน 9% และงบลงทุน 91% เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะต้อง

จัดสรรงบลงทุนไว้สําหรับสมทบการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 หลัง การก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและ

ศูนย์ฝึกอบรมอาหาร อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 1 หลัง และอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง (ตามแผนฯ)  

 9. เงินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม จัดสรรไว้สําหรับช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ําท่วม รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากน้ําท่วม และฟื้นฟู ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วม โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2554 ในส่วนของเงินบํารุงการศึกษาสะสม  

  

 

-------------------------- 

 




