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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on 
Quality Management)

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้
กระบวนการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง สร้างบัณฑิต 
วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถ่ิน ริเร่ิม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านท่ีมีความเช่ียวชาญและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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แหล่งท่ีมาของรายรับ  มาจาก  3  แหล่ง  คือ

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป = 1,173,007,900    บาท
2. เงินบ ารุงการศึกษา

  ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 = 388,676,200       บาท
  (หัก) เงินส ารองประจ าปี ร้อยละ 20 = 77,735,300         บาท
  วงเงินท่ีจัดสรร ร้อยละ 80 = 310,940,900      บาท
3. เงินรายได้อ่ืน

     เงินรายได้อ่ืนจากการด าเนินโครงการพิเศษต่างๆ 
  ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 = 120,000,000       บาท
  (หัก) เงินส ารองประจ าปี ร้อยละ 20 = 24,000,000         บาท
  วงเงินท่ีจัดสรร ร้อยละ 80 = 96,000,000        บาท

= 1,579,948,800    บาท

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 
#### 717,624,900 บาท
#### 523,710,200 บาท
#### 316,339,100 บาท
#### 22,274,600 บาท

1,579,948,800 บาท

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวมงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังส้ิน

     เงินบ ารุงการศึกษาค านวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพ้ืนฐาน
3. แผนงานบูรณาการ
4. แผนงานยุทธศาสตร์

รวมท้ังส้ิน

เงินอุดหนุนทั่วไป
74.24%

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ
19.68%

เงินรำยได้อ่ืน
6.08%
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 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ประกอบด้วย 
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กบับุคลากร  
  งบประมาณของแผนงานบุคลากรรวมทั้งสิ้น 717,624,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42 
 2. แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานประจ าตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้ง
หน่วยงานนั้น ๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้  
  งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 523,710,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.15 
 3. แผนงานบูรณาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12              
หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย เพ่ือร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมด าเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่ง
ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 6 แผนงาน 
  งบประมาณของแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 316,339,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.02 
 4. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อาจเป็นการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดท างบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 
(โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม) 
  งบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 22,274,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 
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ภาพรวม งบลงทุน ภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาสท่ี   1   30.29% 21.11% 31.00% 22.00%

ไตรมาสท่ี   2  52.29% 43.11% 57.00% 63.00%

ไตรมาสท่ี   3   74.29% 65.11% 79.00% 81.00%

ไตรมาสท่ี   4   96.00% 88.00% 96.00% 92.00%

  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ไตรมาส

เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 717,624,900 45.42 709,718,700 1.11
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 717,624,900 45.42 709,718,700 1.11

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 523,710,200 33.15 689,633,900 -24.06

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98,811,700 6.25 171,991,800 -42.55

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 380,830,200 24.10 464,625,900 -18.04

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,830,900 0.43 6,401,300 6.71

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 32,187,400 2.04 41,564,900 -22.56

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000 0.32 5,050,000 0.00

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 105,060,500 6.65 92,272,800 13.86
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย 3,000,000 -100.00
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสม องค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 14,655,400 0.93 83,472,800 -82.44
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

13,800,000 0.87 100.00

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 30,366,500 1.92 100.00

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 46,238,600 2.93 5,800,000 697.22

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 18,000,000 1.14 100.00

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 18,000,000 1.14 100.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

3,300,000 0.21 100.00

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 3,300,000 0.21 100.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 19,872,000 1.26 100.00

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 19,872,000 1.26 100.00

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 161,495,300 10.22 100.00

โครงการ Mice City 47,946,300 3.03 100.00

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 3,004,000 0.19 100.00

โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 49,800,000 3.15 100.00

โครงการส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ 60,745,000 3.84 100.00

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2560

เพ่ิม/ลด
ร้อยละ
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แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ
งบประมาณ

ปี 2561
งบประมาณ

ปี 2560
เพ่ิม/ลด
ร้อยละ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 8,611,300 0.55 29,144,800 -70.45
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8,611,300 0.55 4,644,800 85.40
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 24,500,000 -100.00

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 22,274,600 1.41 24,109,400 -7.61
โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 22,274,600 1.41 24,109,400 -7.61

ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ท้ังส้ิน 1,579,948,800 100.00 1,544,879,600 2.27
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งบบุคลากร
แผนงาน - ผลผลิต ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

บุคลากร อ่ืน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 71,877,400 629,861,900 15,885,600 717,624,900 45.42

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 71,877,400 629,861,900 15,885,600 717,624,900 45.42

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 255,145,700 185,025,600 56,538,900 27,000,000 523,710,200 33.15

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 79,386,700 19,425,000 98,811,700 6.25

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 168,928,100 185,025,600 19,301,500 7,575,000 380,830,200 24.10

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,830,900 6,830,900 0.43

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 32,187,400 32,187,400 2.04

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000 5,050,000 0.32

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 105,060,500 105,060,500 6.65

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสม องค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 14,655,400 14,655,400 0.93

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

13,800,000 13,800,000 0.87

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 30,366,500 30,366,500 1.92

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 46,238,600 46,238,600 2.93

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 18,000,000 18,000,000 1.14

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 18,000,000 18,000,000 1.14

แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2,500,000 800,000 3,300,000 0.21

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 2,500,000 800,000 3,300,000 0.21

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 15,942,000 3,930,000 19,872,000 1.26

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 15,942,000 3,930,000 19,872,000 1.26

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 44,686,300 5,472,400 111,336,600 161,495,300 10.22

โครงการ Mice City 20,158,700 27,787,600 47,946,300 3.03

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 3,004,000 3,004,000 0.19

โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 24,527,600 5,472,400 19,800,000 49,800,000 3.15

โครงการส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ 60,745,000 60,745,000 3.84

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย 

งบเงินอุดหนุน
 เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า
รายจ่ายอ่ืนค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน
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งบบุคลากร
แผนงาน - ผลผลิต ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

บุคลากร อ่ืน

งบเงินอุดหนุน
 เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า
รายจ่ายอ่ืนค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 8,611,300 8,611,300 0.55
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

8,611,300 8,611,300 0.55

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 22,274,600 22,274,600 1.41
โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 22,274,600 22,274,600 1.41

รวมท้ังส้ิน 71,877,400 629,861,900 271,031,300 63,128,300 190,498,000 326,551,900 27,000,000 1,579,948,800 100.00

ร้อยละ 4.55 39.87 17.15 4.00           12.06 20.67 1.71 100.00

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2560 68,133,400 625,766,500 309,834,600 -            298,986,200 215,158,900 27,000,000 1,544,879,600

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) 5.50 0.65 -12.52 100.00 -36.29 51.77 0.00 2.27
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 717,624,900     

ผลผลิต / โครงการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชิงปริมาณ : 1. งบบุคลากร 71,877,400      

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ     บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 71,877,400      

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวิชาการ ร้อยละ 75 1.1.1 เงินเดือน 66,937,800      

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (33007000000-1) เงินเดือนข้าราชการ 56,605,800       

รหัส 33-007 เชิงคุณภาพ : (33007000000-2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 5,106,000         
    บุคลากรท่ีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (33007000000-3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 5,106,000         
ในระดับดีเด่น ร้อยละ 35 (33007000000-4) เงิน พ.ก.ศ. 120,000           

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 4,939,600        

เชิงต้นทุน : (33007000000-5) ค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 4,939,600         
    ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ 2. งบเงินอุดหนุน 645,747,500     
จัดสรร จ านวน 526.1667 ล้านบาท 2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 645,747,500     

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 629,861,900     

1 เงินเดือน 625,782,400     

(33007500001-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 408,651,700     

(33007500001-2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 8,920,800         

(33007500001-3) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 3,243,600         

(33007500001-4) เงิน พ.ก.ศ. 240,000           

(33007500001-5) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 204,726,300     

2 ค่าจ้างช่ัวคราว 4,079,500        

(33007500001-6) ค่าจ้างช่ัวคราว 4,079,500         

(2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 15,885,600      

1 ค่าตอบแทน 15,018,300       

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

(33007500006-1) ค่าเช่าบ้าน 908,400           

(33007500006-2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 29,300             

(33007500006-3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 23,800             

(33007500006-4) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 12,151,200       

(33007500006-5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  1,905,600         

2 ค่าใช้สอย 867,300           

(33007500006-6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 867,300           
แผนงานพ้ืนฐานด้านการ  คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ       98,811,700
พัฒนาและเสริมสร้าง ของสังคมและตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 98,811,700
ศักยภาพคน บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 98,811,700
ผลผลิต / โครงการ : และเทคโนโลยี 891 คน 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 79,386,700
ผู้ส าเร็จการศึกษา (34001500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 69,836,900
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงคุณภาพ : (34001500001-2) ค่าสาธารณูปโภค 4,043,600

รหัส 34-001 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ (34001500001-3) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 25-27) 5,506,200
อิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70

2) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง -                 
เชิงเวลา :

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 3) งบรายจ่ายอ่ืน 19,425,000      
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90 (34001500003) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 525,000           

(34001500010) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้          7,300,000

เชิงต้นทุน : (34001500011) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน          4,000,000

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม ทางวิชาการ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร วงเงิน 44.0103 ล้านบาท (34001500012) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ          7,600,000

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม  งบประมาณ
แผนงานพ้ืนฐานด้านการ  คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ               380,830,200
พัฒนาและเสริมสร้าง ของสังคมและตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 380,830,200
ศักยภาพคน บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 380,830,200
ผลผลิต / โครงการ : 2,520 คน 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 168,928,100
ผู้ส าเร็จการศึกษา (34002500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 153,315,000
ด้านสังคมศาสตร์ เชิงคุณภาพ : (34002500001-2)  ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,198,800

รหัส 34-002 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ (34002500001-3) ค่าสาธารณูปโภค 8,087,600

อิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 (34002500001-4) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 25-27) 5,326,700                  
เชิงเวลา : 2) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง 185,025,600              
        ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90

        (34002500003) อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง 1 หลัง

                 29,210,200

เชิงต้นทุน :
        ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ี

        (34002500004) ปรับปรุงห้องประชุมเพ่ือการบูรณาการศาสตร์และการจัดการ
คุณภาพการศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

                 14,850,000

ได้รับจัดสรร วงเงิน 61.1937 ล้านบาท         (34002500005) ก่อสร้างอาคารหอพักรวมส าหรับนักศึกษา ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง
 จังหวัดล าปาง 1 หลัง

21,780,000                 

        (34002500008) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

9,900,000                  

        (34002500010) ปรับปรุงห้องประชุมส านักงานอธิการบดี แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

                  4,950,000

        (34002500017) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ถนน ระบบสาธารณูปโภค 
และร้ัว ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังหัวหิน ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1 หลัง

27,720,000                 

        (34002500021) อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ต าบลสบตุ๋ย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 1 หลัง

                 66,502,500

        (34002500021-1) เงินสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการ
บริการการบิน ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 1 หลัง

                 10,112,900

3) (34002500019) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                15,600,000
4) (34002500009) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนานโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัย

                 1,000,000

5) (34002500011) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ                  2,701,500
6) งบรายจ่ายอ่ืน                  7,575,000

(34002500020) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา                   1,575,000
(34002500007) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ                   6,000,000
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม  งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง 6,830,900               
พัฒนาและเสริมสร้าง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บัณฑิต เชิงปริมาณ :
ศักยภาพคน สาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความช านาญ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 1. งบเงินอุดหนุน 6,830,900               
ผลผลิต / โครงการ : สุขภาพ 100 คน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 6,830,900               
ผู้ส าเร็จการศึกษา 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 6,830,900               
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชิงคุณภาพ : (34004500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 5,897,400                
รหัส 34-004 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบ (34004500001-2) ค่าสาธารณูปโภค 933,500                   

อาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี
ร้อยละ 70

เชิงเวลา :
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร วงเงิน 3.9419 ล้านบาท
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 32,187,400               
พัฒนาและเสริมสร้าง ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 32,187,400               
ศักยภาพคน มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน 1) การให้บริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 32,187,400               
ผลผลิต / โครงการ : ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่จากฐานความรู้และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย (34003500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 2,687,400                  
ผลงานการให้บริการ จ านวน 60 คร้ัง (34003500002) โครงการสนับสนุนตามนโยบาย 29,500,000                
วิชาการ
(04-006)

2) จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 3,000 คน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 34-003 เชิงคุณภาพ :

       ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ร้อยละ 80
เชิงเวลา :
       โครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ร้อยละ 75
เชิงต้นทุน :
      ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
วงเงิน 32.1874 ล้านบาท

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ 5,050,000                 
พัฒนาและเสริมสร้าง ของสังคมและตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 5,050,000                 
ศักยภาพคน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,050,000                 
ผลผลิต / โครงการ : 3,000 คน (34006500001) เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000                 
 ผลงานท านุบ ารุง เชิงคุณภาพ :

ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไปได้รับการส่งเสริม
รหัส 34-006 และพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังได้เข้าร่วมกิจกรรม

เก่ียวกับการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 90
เชิงเวลา :

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีแล้วเสร็จตามระยะ
เวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 75

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

วงเงิน 5.0500 ล้านบาท
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส 8,611,300               

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ เชิงประมาณ : งบเงินอุดหนุน 8,611,300               

ผลผลิต / โครงการ : 
      ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและ

   1.  เงินอุดหนุนท่ัวไป 8,611,300               
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(29010500001) ค่าหนังสือเรียน 328,500                  
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล จ านวน 1,688 คน

(29010500002) ค่าอุปกรณ์การเรียน 439,000                  
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เชิงคุณภาพ : (29010500003) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 718,600                  

รหัส 29-010      ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและ
(29010500004)   ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 543,500                  

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่ระดับ
(29010500005) ค่าจัดการเรียนการสอน 6,581,700                

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมกับสภาวะ (ดูรายละเอียด หน้า 28)
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการวิจัยและ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 105,060,500            

นวัตกรรม ระดับชาติ/นานาชาติ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน

ผลผลิต / โครงการ : การจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 13,800,000              
 โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ จ านวน 10 โครงการ (17057500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ใน 13,800,000               
เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความ การพัฒนาชุมชนและสังคม
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
รหัส 17-057
ผลผลิต / โครงการ : การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 30,366,500              
 โครงการวิจัยและพัฒนา ระดับชาติ/นานาชาติ การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,366,500              

 เพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมี การด าเนินงานของหน่วยงาน จ านวน 53 โครงการ (17056500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึก 30,366,500              
ศักยภาพ หรือต่อยอดเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 30,366,500               
รหัส 17-056

ผลผลิต / โครงการ : การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 14,655,400              
 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสม ระดับชาติ/นานาชาติ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 14,655,400              

องค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 14,655,400              
รหัส 17-014 เชิงลึกท่ีมีศักยภาพตามสาขาการวิจัย จ านวน 12 โครงการ (17014500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสม 14,655,400               

องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกท่ีมีศักยภาพตามสาขาวิจัย

ผลผลิต / โครงการ : การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 46,238,600              
 โครงการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ/นานาชาติ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 46,238,600              

ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 46,238,600              
เป้าหมายของประเทศ ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย จ านวน 29 โครงการ (17055500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่ 46,238,600               
รหัส 17-055 การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนา การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 3,300,000          

และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงคุณภาพ : 1. งบเงินอุดหนุน 3,300,000          

พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 3,300,000          
ผลผลิต / โครงการ : ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทดแทนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ใน 1 บริเวณ (44058500001) ระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 2,200,000            
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้  แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พลังงานทดแทน (44058500002) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนา 800,000              
รหัส 44-058 และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(44058500003) ป๊ัมสูบน้้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 300,000              
 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 19,872,000         

คนตามช่วงวัย ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 19,872,000         

ผลผลิต / โครงการ : มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน Hub ด้านอาหาร ส าหรับการฝึกอบรม 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 19,872,000         
  โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  จ านวน 3 สถานท่ี  (28022500001) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย         3,930,000.00
 รหัส 28-022  (28022500002) ครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร       15,942,000.00

 ทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการและการอนามัย
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 47,946,300         

ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 47,946,300         

เศรษฐกิจภายในประเทศ มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและยกระดับสินค้า 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 47,946,300         
ผลผลิต / โครงการ : ท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาหารมูลค่าสูง บริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ประสาน (62028500001) จัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 14,158,700          
 โครงการ Mice City งานด้านการออกใบรับรอง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Food Tourism Innopolis) 
รหัส 62-028 ด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง (high value) 1 แหล่ง ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(62028500002) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเมืองนวัตกรรม 27,787,600          
อาหารเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Food Tourism Innopolis)

(62028500003) รถครัวเคล่ือนท่ีผลิตอาหาร ต าบลห้วยยอด 6,000,000            
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 3,004,000          

ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงคุณภาพ : 1. งบเงินอุดหนุน 3,004,000          

เศรษฐกิจภายในประเทศ มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรภาครัฐ / เอกชน และประชาขน มีการ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 3,004,000          
ผลผลิต / โครงการ : ท้ังในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพ และได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการและ (62047500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ 3,004,000            
 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม สุขาภิบาลอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเน่ือง ผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร
การค้า การลงทุน ร้อยละ 80
รหัส 62-047
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 49,800,000         

ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 49,800,000         

เศรษฐกิจภายในประเทศ มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน จ านวนผลิตภัณฑ์อาหารเคร่ืองส าอางท่ีต่อยอด 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 49,800,000         
ผลผลิต / โครงการ : ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เดิมของท้องถ่ินและ/หรือจากงานวิจัย และ/หรือ (62033500001) จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียของห้องปฎิบัติการ 2,396,800            
 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และมุ่งเน้นการผลิตในเชิงพาณิชย์ โรงงานผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางค์ท่ีได้มาตรฐาน GMP ห้องปฎิบัติการวิจัย
รหัส 62-033 จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางค์ และห้องปฎิบัติการส าหรับการ

อบรมการผลิตเคร่ืองส าอางค์ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

(62033500002) จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเคร่ือง 17,054,700          
ส าอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์
ตามมาตรฐาน GMP ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี
 จังหวัดสุพรรณบุรี

(62033500003) ชุดเคร่ืองวัดอนุภาคระดับนาโนในเคร่ืองส าอางค์ 2,354,000            
(Nanopaticle size analyzet) ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี

(62033500004) ชุดเคร่ืองวิเคราะห์ภาพเซลล์ (cell imaging 1,923,900            

system) ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(62033500005) ชุดโครมาโตกราฟ่ีแบบของเหลวภายใต้สภาวะ 1,745,000            

แรงดันสูง (HPLC) ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

(62033500006) ชุดเคร่ืองวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรม 1,450,000            

จากแผ่น get.blot ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

(62033500007) งานปรับปรุงห้องปฎิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์ 3,075,600            
เคร่ืองส าอางค์ท่ีได้รับมาตรฐาน GMP ห้องปฎิบัติการส าหรับการ
อบรมการผลิตเคร่ืองส าอางค์ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

(62033500008) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาหาร 19,800,000          
และเคร่ืองส าอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือต่อยอด
เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 60,745,000         

ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงคุณภาพ : 1. งบเงินอุดหนุน 60,745,000         

เศรษฐกิจภายในประเทศ มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน องค์ความรู้ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเท่ียว 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,745,000         
ผลผลิต / โครงการ : ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และองค์ความรู้อาหารชนเผ่าได้รับการถ่ายทอด (62032500001) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบ 28,000,000          
 โครงการส่งเสริมภาคการท่องเท่ียว และขยายผลในเชิงพัฒนา ร้อยละ 80 เพ่ือพัฒนาเช่ือมโยงการท่องเท่ียวภาคเหนือ
กลุ่มเฉพาะ (62032500002) โครงการจัดการความรู้อัตลักษณ์อาหารชนเผ่า 32,745,000          
รหัส 62-032  เพ่ือสร้างเสน่ห์ทางการท่องเท่ียว
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 18,000,000         

จากการท่องเท่ียวและบริการ ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 18,000,000         

ผลผลิต / โครงการ : มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 คน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 18,000,000         
 โครงการสร้างรายได้จากการ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ (18020500001) โครงการสนับสนุนการสร้างรายได้ 18,000,000          
ท่องเท่ียวและบริการ เชิงคุณภาพ : จากการท่องเท่ียวและบริการ
รหัส 18-020 ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความยินดีในการ

แนะน าและบอกต่อการท่องเท่ียวและบริการของไทย
(Net Promoter Score: NPS) ร้อยละ 85
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 22,274,600         

สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ ของการบริการวิชาการท้ังภายใน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 22,274,600         

เชิงรุก มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 22,274,600         
ผลผลิต / โครงการ : ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 50 คน (30016500001) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 22,274,600          
 โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม เชิงคุณภาพ :
รหัส 30-016 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ท่ีสอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพในคร้ังแรก ร้อยละ 80
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100
เชิงเวลา :

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ

ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร วงเงิน 22.2746 ล้านบาท
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมท้ังส้ิน

2,244,900               163,000                2,407,900             
- เทคโนโลยีเคมี 186,900                  186,900                 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 514,500                  514,500                 
- ส่ิงแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 224,700                  224,700                 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 413,700                  413,700                 
- วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 403,200                  403,200                 
- วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 63,000                    63,000                   
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 63,000                    63,000                   
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์การเรียนรางน  า) 375,900                  375,900                 
- ฟิสิกส์ 76,200                   76,200                   
- คณิตศาสตร์ 86,800                   86,800                   

-                        332,100                332,100                
- การศึกษาปฐมวัย 158,500                 158,500                 
- การประถมศึกษา 173,600                 173,600                 

คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย -                        1,198,400             1,198,400             
- นิติศาสตร์ 115,900                 115,900                 
- ภาษาไทย 79,000                   79,000                   
- ภาษาอังกฤษ 198,200                 198,200                 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 136,100                 136,100                 
- ภาษาจีน 40,300                   40,300                   
- รัฐประศาสนศาสตร์ 147,800                 147,800                 
- รัฐศาสตร์ 164,600                 164,600                 

คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย

สรุปการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนท่ัวไป)

ผลผลิต
งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต
งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 139,500                 139,500                 
- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 100,800                 100,800                 
- ภาษาและการส่ือสาร 36,400                   36,400                   
- ศิลปศึกษา 39,800                   39,800                   

-                        1,556,200             1,556,200             
- การจัดการ 110,300                 110,300                 
- เลขานุการทางการแพทย์ 111,400                 111,400                 
- การบริการลูกค้า 122,600                 122,600                 
- การบัญชี 173,000                 173,000                 
- การเงิน 132,700                 132,700                 
- การตลาด 126,600                 126,600                 
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 99,700                   99,700                   
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 124,900                 124,900                 
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก 145,600                 145,600                 
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 119,900                 119,900                 
- เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินผลใหม่ 33,600                   33,600                   
- นิเทศศาสตร์ (ศูนย์การเรียนระนอง 2) 255,900                 255,900                 

-                        663,600                663,600                
- การท่องเท่ียว 230,200                 230,200                 
- ธุรกิจการบิน 176,400                 176,400                 
- ธุรกิจโรงแรม 225,100                 225,100                 
- Hospitality Management (International Program) 31,900                   31,900                   

2,192,400               213,400                2,405,800             
- เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 273,000                  273,000                 
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 1,207,500                1,207,500               
- โภชนาการและการประกอบอาหาร 304,500                  304,500                 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ

คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนการเรือน
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต
งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

- การก าหนดและการประกอบอาหาร 203,700                  203,700                 
- เทคโนโลยีอาหาร 203,700                  203,700                 
- คหกรรมศาสตร์ 213,400                 213,400                 

399,000                 295,700                694,700                
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 399,000                  399,000                 
- คหกรรมศาสตร์ 105,300                 105,300                 
- การศึกษาปฐมวัย 137,800                 137,800                 
- ภาษาจีน 10,600                   10,600                   
- ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 42,000                   42,000                   

266,700                 131,000                397,700                
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 266,700                  266,700                 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 65,500                   65,500                   
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34,700                   34,700                   
- การท่องเท่ียว 30,800                   30,800                   

403,200                 103,600                506,800                
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 403,200                  403,200                 
- การศึกษาปฐมวัย 70,000                   70,000                   
- ธุรกิจการบิน 33,600                   33,600                   

-                        537,000                537,000                
- ธุรกิจการบิน 537,000                 537,000                 

-                        132,700                132,700                
- การศึกษาปฐมวัย 132,700                 132,700                 

5,506,200               5,326,700             10,832,900            

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก

รวมท้ังส้ิน

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังหัวหิน
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ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ก่อนประถม ประถม รวม

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2,773,800   2,728,600   5,502,400   85,000            300,900      241,400      542,300      280,500                 76,500       95,000       171,500      6,581,700      

2. ค่าหนังสือเรียน 57,000       159,200      216,200      5,000              18,000       48,500       66,500       17,000                   5,000         18,800       23,800       328,500        

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 106,300      176,200      282,500      10,000            35,400       49,600       85,000       33,000                   9,000         19,500       28,500       439,000        

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 171,000      162,900      333,900      15,000            54,000       53,000       107,000      51,000                   15,000       21,600       36,600       543,500        

5.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 228,600      216,800      445,400      21,600            76,200       61,000       137,200      71,000                   19,400       24,000       43,400       718,600        

งบประมาณท่ีจัดสรร 3,336,700  3,443,700  6,780,400  136,600         484,500     453,500     938,000     452,500                124,900     178,900     303,800     8,611,300     

รวมท้ังส้ิน

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

รายการค่าใช้จ่าย ในมหาวิทยาลัย การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง

นครนายก
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (บาท)
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รายการ จ านวน หน่วยนับ รวมเงิน

งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 253,626,300            

งบเงินอุดหนุน : ค่าครุภัณฑ์ 63,128,300             
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2,500,000               

ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 2,500,000               
ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท 300,000                 
1) ป๊ัมสูบน ้ำใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 1 ชุด 300,000                   
ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า  1 ล้านบาท 2,200,000               
2) ระบบคืนพลังงำนไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 1 ชุด 2,200,000                

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 15,942,000             
ผลผลิต / โครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 15,942,000             
ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท 15,942,000             
1) ครุภัณฑ์ประกอบกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนอำหำร โภชนำกำรและกำรอนำมัย 1 ชุด 15,942,000               

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 44,686,300             
ผลผลิต / โครงการ : โครงการ Mice City 20,158,700             
ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า  1 ล้านบาท 20,158,700             

1) จัดหำครุภัณฑ์โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำรเพ่ืออุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว (Food Tourism Innopolis) 
ต้ำบลห้วยยอด อ้ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1 รำยกำร 14,158,700               

2) รถครัวเคล่ือนท่ีผลิตอำหำร ต้ำบลห้วยยอด อ้ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 คัน 6,000,000                
ผลผลิต / โครงการ :  โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 24,527,600             
ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท 17,054,700             
1) จัดหำครุภัณฑ์โครงกำรพัฒนำอำหำรและเคร่ืองส้ำอำงค์จำกสมุนไพรและภูมิปัญญำท้องถ่ินเพ่ือต่อยอดเชิงพำณิชย์ ตำมมำตรฐำน GMP 
ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 ชุด         17,054,700

ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า  1 ล้านบาท 7,472,900               
1) ชุดโครมำโตกรำฟ่ีแบบของเหลวภำยใต้สภำวะแรงดันสูง (HPLC) ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                 1,745,000
2) ชุดเคร่ืองวัดอนุภำคระดับนำโนในเคร่ืองส้ำอำงค์ (Nanopaticle size analyzet) ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                 2,354,000
3) ชุดเคร่ืองวิเครำะห์โปรตีนและสำรพันธุกรรมจำกแผ่น get. blot ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                 1,450,000
4) ชุดเคร่ืองวิเครำะห์ภำพเซลล์ (cell imaging system) ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                 1,923,900

รายละเอียดการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
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รายการ จ านวน หน่วยนับ รวมเงิน

งบเงินอุดหนุน : ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 190,498,000            
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 185,025,600            

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 185,025,600            

ส่ิงก่อสร้างจบในปี จ้ำนวน 5 รำยกำร 79,200,000             
1. ปรับปรุงอำคำรปฏิบัติกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 1 รำยกำร                 9,900,000
2. ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ ถนน ระบบสำธำรณูปโภค และรั ว ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั งหัวหิน ต้ำบลหัวหิน อ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รำยกำร                27,720,000
3. ก่อสร้ำงอำคำรหอพักรวมส้ำหรับนักศึกษำ ต้ำบลสบตุ๋ย อ้ำเภอเมือง จังหวัดล้ำปำง 1 หลัง                21,780,000
4. ปรับปรุงห้องประชุมเพ่ือกำรบูรณำกำรศำสตร์และกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 1 รำยกำร                14,850,000
5. ปรับปรุงห้องประชุมส้ำนักงำนอธิกำรบดี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 1 รำยกำร                 4,950,000

ส่ิงก่อสร้างผูกพันเดิม จ้ำนวน 2 รำยกำร 105,825,600            
1. อำคำรเรียนปฏิบัติกำรเอนกประสงค์ ต้ำบลสบตุ๋ย อ้ำเภอเมือง จังหวัดล้ำปำง 1 หลัง 29,210,200               

สัญญาท่ี 33/2558 ลว.10 ก.ค. 2558 จ านวน 24 งวดงาน
               งบประมำณทั งสิ น    197,200,000    บำท
               เงินนอกงบประมำณ  34,510,000    บำท (17.5%)
               เงินงบประมำณ      162,690,000    บำท

         ปี 2558  ตั งงบประมำณ           32,670,000  บำท
         ปี 2559  ผูกพันงบประมำณ       49,565,700  บำท
         ปี 2560  ผูกพันงบประมำณ       51,244,100  บำท
         ปี 2561  ผูกพันงบประมำณ       29,210,200  บำท

2. อำคำรเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติกำรบริกำรกำรบิน ต้ำบลสบตุ๋ย อ้ำเภอเมือง จังหวัดล้ำปำง 1 หลัง 66,502,500               
สัญญาท่ี 27/2559 ลว. 27 เมษายน 2559 จ านวน 20 งวดงาน

               งบประมำณทั งสิ น    146,980,000    บำท
               เงินนอกงบประมำณ   25,721,500    บำท (17.5%)
               เงินงบประมำณ       121,258,500    บำท

         ปี 2559  ผูกพันงบประมำณ       24,329,200  บำท
         ปี 2560  ผูกพันงบประมำณ       30,426,800  บำท
         ปี 2561  ผูกพันงบประมำณ       66,502,500  บำท

3. เงินสมทบกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติกำรบริกำรกำรบิน ต้ำบลสบตุ๋ย อ้ำเภอเมืองล้ำปำง จังหวัดล้ำปำง 1 หลัง 10,112,900               
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 5,472,400               

ผลผลิต / โครงการ :  โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 5,472,400               
ส่ิงก่อสร้างจบในปี จ านวน 2 รายการ 5,472,400               
1) งำนปรับปรุงห้องปฎิบัติกำรโรงงำนผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้ำอำงค์ ท่ีได้รับมำตรฐำน GMP ห้องปฎิบัติกำรส้ำหรับกำรอบรมกำรผลิตเคร่ืองส้ำอำงค์ ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ 
อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 รำยกำร           3,075,600

2) จัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสียของห้องปฎิบัติกำรโรงงำนผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้ำอำงค์ท่ีได้มำตรฐำน GMP ห้องปฎิบัติกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้ำอำงค์ และ
ห้องปฎิบัติกำรส้ำหรับกำรอบรมกำรผลิตเคร่ืองส้ำอำงค์ ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 ระบบ           2,396,800
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ภาคผนวก
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จ ำนวนนักเรียน / นักศึกษำ
ภำคปกติ

1. จ ำนวนนักศึกษำ (คน)
ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 (นศ. รหัส 56-60) 13,167 189,633,900                  37,926,800                    151,707,100                   
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 (นศ. รหัส 57-61) 12,482 194,222,300                  38,844,500                    155,377,800                   

383,856,200                76,771,300                  307,084,900                 
2. จ ำนวนนักเรียน (คน)

อนุบำลละอออุทิศ ในมหำวิทยำลัย
    - ภาคเรียนท่ี 2/2560 468 1,170,000                     234,000                        936,000                        
    - ภาคเรียนท่ี 1/2561 550 1,375,000                     275,000                        1,100,000                      

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำลละอออุทิศในมหำวิทยำลัย 2,545,000                   509,000                       2,036,000                    
อนุบำลละอออุทิศ ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีต้ัง นครนำยก
    - ภาคเรียนท่ี 2/2560 141 352,500                       70,500                          282,000                        
    - ภาคเรียนท่ี 1/2561 170 425,000                       85,000                          340,000                        

777,500                     155,500                       622,000                       
อนุบำลละอออุทิศ ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีต้ัง ล ำปำง
    - ภาคเรียนท่ี 2/2560 157 392,500                       78,500                          314,000                        
    - ภาคเรียนท่ี 1/2561 180 450,000                       90,000                          360,000                        

842,500                     168,500                       674,000                       
อนุบำลละอออุทิศ ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีต้ัง สุพรรณบุรี
    - ภาคเรียนท่ี 2/2560 61 152,500                       30,500                          122,000                        
    - ภาคเรียนท่ี 1/2561 94 235,000                       47,000                          188,000                        

387,500                     77,500                        310,000                       
4,552,500                   910,500                       3,642,000                    

อนุบำลกำรศึกษำพิเศษ  ในมหำวิทยำลัย
    - ภาคเรียนท่ี 2/2560 52 130,000                       26,000                          104,000                        
    - ภาคเรียนท่ี 1/2561 55 137,500                       27,500                          110,000                        

267,500                     53,500                        214,000                       
388,676,200                77,735,300                  310,940,900                 

หมำยเหตุ : 
       -  ข้อมูลประมาณการจ านวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2560  

          ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการค านวณ ภาคเรียนท่ี 2/2560 และ ภาคเรียนท่ี 1/2561

ภำพรวมจ ำนวนนักศึกษำ/นักเรียน ประมำณกำรรำยรับและประมำณกำรจัดสรรเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

รำยละเอียด ประมำณรำยรับ (100%) เงินส ำรอง (20%) จัดสรร (80%)

รวมประมำณกำรรำยรับท้ังส้ิน (1)+(2)+(3)

       -  ประมาณการรายรับจากการค านวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ต้ังแต่รหัส 56-60 ในภาคเรียนท่ี 2/2560 และต้ังแต่รหัส 57-61 ในภาคเรียนท่ี 1/2561

รวมประมำณกำรรำยรับจำกนักศึกษำ (1)

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ศูนย์ฯ นครนำยก

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ศูนย์ฯ ล ำปำง

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี
รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ท้ังส้ิน (2)

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำลกำรศึกษำพิเศษ (3)
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หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย                       
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์         
เพ่ือความเป็นเลิศ และน าไปสู่การตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit Reprofiling) ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยจึงใช้เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 กรอบแนวทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัย                    
เฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย  อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ                      
บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ” โดยการจัดการคุณภาพตามกรอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 2) การจัดการ
คุณภาพด้านนักศึกษา 3) การจัดการคุณภาพด้านงานวิจัย 4) การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 5) การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 6) การจัดการ
คุณภาพด้านบุคลากร 7) การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 8) การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยได้น ากรอบแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้ 
 1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน           
โดยมีแนวทางในการจัดหาดังนี้ 
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  1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยจะจัดท าค าขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ เสนอไปยังส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ          
ส านักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป วงเงนิ 1,173,007,900 บาท 
  1.2 เงินบ ารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจะประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 
และภาคเรียนที่ 1/2561 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557                     
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย                       
มียอดประมาณการรายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 388,676,200 บาท แบ่งออกเป็น  
   1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 310,940,900 บาท จะจดัสรรเพื่อใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 77,735,300 บาท จะเก็บเป็นเงินส ารองประจ าปี เพ่ือส ารองไว้ใช้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน                    
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยต้องขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย 
  1.3 เงินรายได้อ่ืน เป็นรายได้ที่มาจากการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต                          
ว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ในปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อ่ืน (ร้อยละ 100) วงเงิน 120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
   1.3.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน วงเงิน 96,000,000 บาท จะจัดสรรเพ่ือใช้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.3.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการเงินรายได้ อ่ืน วงเงิน 24,000,000 บาท จะเก็บเป็นเงินส ารองประจ าปีไว้ใช้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน                            
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
 2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้                    
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน 
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และ ค่าตอบแทนต่าง ๆ                
ที่ให้กับบุคลากร (งบประมาณของแผนงานบุคลากรรวมทัง้สิ้น 717,624,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42)    
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  2.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  เป็นงานประจ าตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการ
จัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดด าเนิน งานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ 
(งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 523,710,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.15)  
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ไดจ้ัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ คือ 
   2.2.1 หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตามจ านวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับจัดสรรหัวละ 6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 800 บาท โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่จัดสรรรายหัว และจัดสรรส าหรับโครงการบูรณาการภายใน
มหาวิทยาลัย และส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 ของงบประมาณท่ีจัดสรรรายหัว 
   2.2.2 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ 
    - การพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
    - การบริการวิชาการ 
    - การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    - การประกันคุณภาพการศึกษา 
    - การพัฒนานโยบายและแผน 
    - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
    - การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
    - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
  2.3 แผนงานบูรณาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการให้สอดคล้องตาม    ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย เพ่ือร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมด าเนินการตั้งแต่สองหน่ วยงาน     
ขึ้นไป ซึ่งร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุ
เป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ (งบประมาณของแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 316,339,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.02)                    
โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 6 แผนงาน ได้แก่ 
   2.3.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
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   2.3.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
   2.3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.3.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
   2.3.5 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ    
   2.3.6 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.4 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อาจเป็นการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดท างบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 
(โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม ซ่ึงงบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 22,274,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41)  
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