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เก่ียวข้อง
          แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเน้ือหาประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจ าแนกตามแต่ละแผนงาน
          มหาวิทยาลัยยึดหลักการด าเนินงานในลักษณะการท างานแบบบูรณาการและการร่วมมือกันของบุคลากรในทุกระดับต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง
ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ ชุมชน
สังคม และประเทศชาติโดยรวม
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ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ท่ีมีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองท่ีดี

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on 
Quality Management)

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต 
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างย่ังยืนด้วยการแสวงหารายได้
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
[วงเงิน 11.0425 ลบ.]

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
[วงเงิน 721.8044 ลบ.]

ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
[วงเงิน 11.0425 ลบ.]

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหล่ือมล ้าในสังคม
[วงเงิน 11.0425 ลบ.]

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

[วงเงิน 11.0425 ลบ.]

ยุทธศาสตร์กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การบริหารจัดการและการปฏิรูปการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
[วงเงิน 721.8044 ลบ.]

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
 การผลิตก้าลังคนและพัฒนาการจัดการศึกษา

[วงเงิน 11.0425 ลบ.]

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต*

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

[วงเงิน 721.8044 ลบ.]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

[วงเงิน 11.0425 ลบ.]

แผนงาน
 แผนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
[วงเงิน 55.0000 ลบ.]

 แผนงานยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
[วงเงิน 18.3300 ลบ.]

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
[วงเงิน 721.8044 ลบ.]

แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

[วงเงิน 11.0425 ลบ.]

หมายเหตุ :  * แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จะไม่รวมอยู่ในวงเงินจัดสรร เน่ืองจาก สกสว. จะเป็นผู้พิจารณา

 แผนงานพื นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

[วงเงิน 526.1845 ลบ.]

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

[วงเงิน 1,321.3189 ลบ.]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

[วงเงิน 1,321.3189 ลบ.]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
 การผลิตก้าลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา

[วงเงิน 595.1336 ลบ.]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต 

และเศรษฐกิจฐานราก ด้วย อววน.
[วงเงิน 4.3809 ลบ.]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ท่ีมีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองท่ีดี

[วงเงิน 595.1336 ลบ.]

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การบริการวิชาการบนพื นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างย่ังยืนด้วยการแสวงหารายได้

[วงเงิน 4.3809 ลบ.]

วงเงินจัดสรร *
[วงเงิน 1,332.3614 ลบ.]

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

[วงเงิน 1,321.3189 ลบ.]

ประเด็นพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
[วงเงิน 599.5145 ลบ.]

แผนภาพความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐฯ
[วงเงิน 721.8044 ลบ.]

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฯ

[วงเงิน 11.0425 ลบ.]
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

[วงเงิน 377.8162 ลบ.]

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
[วงเงิน 141.3739 ลบ.]

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[วงเงิน 2.6135 ลบ.]

ผลงานการให้บริการวิชาการ
[วงเงิน 4.3809 ลบ.]

โครงการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

[วงเงิน 55.0000 ลบ.]

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม
[วงเงิน 18.3300 ลบ.] 
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แหล่งท่ีมาของรายรับ  มาจาก  3  แหล่ง  คือ

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล = 982,373,800 บาท 73.73%
2. เงินบ ารุงการศึกษา

ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 = 317,484,500       บาท
(หัก) เงินส ารองประจ าปี ร้อยละ 20 = 63,496,900         บาท
วงเงินท่ีจัดสรร ร้อยละ 80 = 253,987,600      บาท 19.06%

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 7.21%

= 1,332,361,400    บาท

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 
#### 721,804,400 บาท 54.17%
#### 526,184,500 บาท 39.49%
#### 84,372,500 บาท 6.33%
#### 1,332,361,400 บาท

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวมงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังส้ิน

เงินบ ารุงการศึกษาค านวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพ้ืนฐาน
3. แผนงานยุทธศาสตร์

รวมท้ังส้ิน

เงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล
73.73%

เงินบ ารุงการศึกษา
19.06%

เงินรายได้อื่น
7.21%

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

54.17%

แผนงานพื้นฐาน
39.49%

แผนงานยุทธศาสตร์ 6.33%
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ภาพรวม งบลงทุน ภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาสท่ี   1   23% 8% 20% 0%

ไตรมาสท่ี   2  54% 40% 55% 40%

ไตรมาสท่ี   3   77% 65% 78% 70%

ไตรมาสท่ี   4   100% 100% 100% 100%

  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส
เป้าหมายการเบิกจ่ายส านักงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : * พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563

*
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 721,804,400 54.17 698,325,200 3.36
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 721,804,400 54.17 698,325,200 3.36

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 526,184,500 39.49 540,106,400 -2.58

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 141,373,900 10.61 122,466,800 15.44

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 377,816,200 28.36 368,918,800 2.41

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,613,500 0.20 9,789,900 -73.30

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,380,900 0.33 33,880,900 -87.07

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000 -100.00

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

18,330,000 18,330,000 1.38 16,500,000 11.09

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 18,330,000 18,330,000 1.38 16,500,000 11.09
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 55,000,000 55,000,000 4.13 3,930,000 1299.49

โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 55,000,000 55,000,000 4.13 3,930,000 1299.49
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 11,042,500       11,042,500      0.83 9,709,800 13.73

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

11,042,500 11,042,500 0.83 9,709,800 13.73

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 80,237,400 -100.00
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

30,602,300 -100.00

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 49,635,100 -100.00

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม 22,571,300 -100.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 22,571,300 -100.00

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง

13,656,400 -100.00

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 10,072,400 -100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง 3,584,000 -100.00

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564

งบประมาณ
ปี 2562

เพ่ิม/ลด
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ
หลักสูตรฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การผลิตบัณฑิต

พันธ์ุใหม่ฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนา

งานวิจัยและ
นวัตกรรมฯ

รวมงบประมาณ
ปี 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การบริการวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และอยู่รอดอย่างย่ังยืนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6

การพัฒนาประสิทธิภาพฯ

721,804,400
721,804,400

526,184,500

141,373,900

377,816,200

2,613,500

4,380,900
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แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564

งบประมาณ
ปี 2562

เพ่ิม/ลด
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ
หลักสูตรฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การผลิตบัณฑิต

พันธ์ุใหม่ฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนา

งานวิจัยและ
นวัตกรรมฯ

รวมงบประมาณ
ปี 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การบริการวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และอยู่รอดอย่างย่ังยืนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6

การพัฒนาประสิทธิภาพฯ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 157,319,800 -100.00 
โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 67,513,000 -100.00
โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 89,806,800 -100.00

ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ท้ังส้ิน 11,042,500 73,330,000 1,332,361,400 100.00 1,542,356,300 -13.62
ร้อยละ 0.83 5.50 100.0054.17

721,804,400
39.49

526,184,500
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งบบุคลากร
แผนงาน - ผลผลิต ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

บุคลากร อ่ืน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 60,128,500 643,545,200 18,130,700 721,804,400 54.17

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 60,128,500 643,545,200 18,130,700 721,804,400 54.17

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 274,622,100 44,581,500 202,600,000 4,380,900 526,184,500 39.49

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66,373,900 75,000,000 141,373,900 10.61

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 205,634,700 44,581,500 127,600,000 377,816,200 28.36

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,613,500 2,613,500 0.20

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,380,900 4,380,900 0.33

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 55,000,000 55,000,000 4.13

โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 55,000,000 55,000,000 4.13

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18,330,000 18,330,000 1.38

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 18,330,000 18,330,000 1.38

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 11,042,500 11,042,500 0.83

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 11,042,500 11,042,500 0.83

รวมท้ังส้ิน 60,128,500 643,545,200 292,752,800 44,581,500 257,600,000 33,753,400 1,332,361,400 100.00

ร้อยละ 4.51 48.30 21.97 3.35           19.33 2.53 100.00

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2562 69,689,100 608,547,900 354,882,300 15,040,000  225,039,900 242,157,100 27,000,000 1,542,356,300

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) -13.72 5.75 -17.51 100.00 14.47 -86.06 -100.00 -13.62

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย 

งบเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล
 เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า
รายจ่ายอ่ืนค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  บุคลากรมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความม่ันคง 721,804,400
ผลผลิต / โครงการ : ในอาชีพและมุ่งม่ันสร้างผลงานท่ีมีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย เชิงปริมาณ : 1. งบบุคลากร 60,128,500
 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ     บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 60,128,500
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวิชาการ ร้อยละ 75 1.1.1 เงินเดือน 55,671,300
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (14706000000-1) เงินเดือนข้าราชการ 49,779,300
รหัส 14-706 เชิงคุณภาพ : (14706000000-2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 2,946,000

    บุคลากรท่ีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (14706000000-3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 2,946,000
ในระดับดีเด่น ร้อยละ 35 1.1.2 ค่าจ้างประจ า 4,457,200
เชิงต้นทุน : (14706000000-4) ค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 4,457,200
    ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ 2. งบเงินอุดหนุน 661,675,900
จัดสรร จ านวน 721.8044 ล้านบาท 2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 661,675,900

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 643,545,200
1 เงินเดือน 639,465,700

(14706500002-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 466,476,000
(14706500002-2) เงินเดือนและเงินประกันสังคมลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 154,082,500
(14706500002-3) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 18,907,200

2 ค่าจ้างช่ัวคราว 4,079,500
(14706500002-4) ค่าจ้างช่ัวคราว 4,079,500

(2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 18,130,700
1 ค่าตอบแทน 17,938,100

(14706500001-1) ค่าเช่าบ้าน 804,000
(14706500001-2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 29,300
(14706500001-3) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ 12,794,400
(14706500001-4) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ 3,260,400
(14706500001-5) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ

120,000

(14706500001-6) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

930,000

2 ค่าใช้สอย 192,600
(14706500001-7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างช่ัวคราว 189,000
(14706500001-8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างช่ัวคราว 3,600

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ  บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส าเร็จในการท างานและ 141,373,900
พัฒนาและเสริมสร้าง การด ารงชีวิต เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 141,373,900
ศักยภาพคน 1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 750 คน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 141,373,900
ผลผลิต / โครงการ : 2) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 3,601 คน 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 66,373,900
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 822 คน (35703500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 47,396,500
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงคุณภาพ : (35703500001-2) ค่าโทรศัพท์ 658,000
รหัส 35-703 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ (35703500001-3) ค่าประปา 326,000

อิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 (35703500001-4) ค่าไฟฟ้า 17,993,400
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 2) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง 75,000,000

หลักสูตร ร้อยละ 90
เชิงต้นทุน :
         ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้

(35703500003) ก่อสร้างห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

35,000,000

รับจัดสรร วงเงิน 141.3739 ล้านบาท (35703500005) ปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโค
เฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

40,000,000
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม  งบประมาณ
แผนงานพ้ืนฐานด้านการ  บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส าเร็จใน 377,816,200
พัฒนาและเสริมสร้าง การท างานและการด ารงชีวิต เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 377,816,200
ศักยภาพคน 1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 2,570 คน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 377,816,200
ผลผลิต / โครงการ : 2) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 11,280 คน 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 201,634,700
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2,619 คน (35705500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 154,675,300
ด้านสังคมศาสตร์ เชิงคุณภาพ : (35705500001-2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,198,800
รหัส 35-705 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ (35705500001-3) ค่าโทรศัพท์ 2,510,300

อิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 (35705500001-4) ค่าประปา 1,338,800
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน (35705500001-5) ค่าไฟฟ้า 39,005,900

หลักสูตร ร้อยละ 90 (35705500023) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,905,600
เชิงต้นทุน : 2) ค่าครุภัณฑ์ 44,581,500

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 15,881,500
จัดสรร วงเงิน 377.8162 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
9,800,000

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

6,081,500

ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทข้ึนไป 28,700,000
(35705500003) เคร่ืองเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

3,500,000

(35705500012) เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล 1 สี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

8,100,000

(35705500015) เคร่ืองตัดอัตโนมัติ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

4,400,000

(35705500019) เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล 6 สี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

9,100,000

(35705500026) ลิฟท์โดยสาร ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

1,600,000

(35705500027) เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง เคร่ืองยนต์ดีเซล ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

2,000,000

3) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง 131,600,000
(35705500006) ปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร

69,600,000

(35705500006-1) สมทบปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพ้ืนท่ีจัดการ
เรียนรู้ ส าหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

4,000,000

(35705500007) ก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางกายส าหรับนักเรียน 
ประชาชนท่ัวไป ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง

40,000,000

(35705500016) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

18,000,000
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม  งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ  บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส าเร็จใน 2,613,500
พัฒนาและเสริมสร้าง การท างานและการด ารงชีวิต เชิงปริมาณ :
ศักยภาพคน 1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 100 คน 1. งบเงินอุดหนุน 2,613,500
ผลผลิต / โครงการ : 2) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 445 คน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,613,500
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 75 คน 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,613,500
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชิงคุณภาพ : (35704500001-1) ค่าโทรศัพท์ 100,000
รหัส 35-704 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา (35704500001-2) ค่าประปา 15,000

ท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 (35704500001-3) ค่าไฟฟ้า 2,498,500
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 90
เชิงต้นทุน :

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

วงเงิน 2.6135 ล้านบาท
แผนงานพ้ืนฐานด้านการ  ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการ 4,380,900
พัฒนาและเสริมสร้าง ให้บริการวิชาการบนฐานความเช่ียวชาญ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 4,380,900
ศักยภาพคน ของมหาวิทยาลัย จ านวนโครงการท่ีมีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,380,900
ผลผลิต / โครงการ : ระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน (35701500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 4,380,900
 ผลงานการให้บริการ ประเทศและต่างประเทศ จ านวน 1 โครงการ
วิชาการ
(04-006)

เชิงคุณภาพ :
รหัส 35-701 ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ร้อยละ 80
เชิงต้นทุน :

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
วงเงิน 4.3809 ล้านบาท
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน  บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพท้ังใน 18,330,000

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ระดับชาติและนานาชาติ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 18,330,000

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 18,330,000
ผลผลิต / โครงการ : จ านวน 50 คน (34712500001) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 18,330,000

 โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม เชิงคุณภาพ :
รหัส 34-712 1) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ท่ีสอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพในคร้ังแรก ร้อยละ 80
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100
เชิงเวลา :

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา  การด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเป็น 55,000,000         

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 55,000,000         

ผลผลิต / โครงการ : ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 1) จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 55,000,000         
 โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอด ตลอดช่วงชีวิต จ านวน 1 โครงการ 1) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง 55,000,000          

ช่วงชีวิต 2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,080 คน (30716500001) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็ก 55,000,000          

รหัส 30-716 เชิงคุณภาพ : ก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก,บ้านหนูน้อย) แขวงดุสิต เขตดุสิต

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 กรุงเทพมหานคร

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

แผนงานยุทธศาสตรสร้าง  นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 11,042,500         
ความเสมอภาคทางการศึกษา ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 11,042,500         
ผลผลิต / โครงการ : จ านวน 1,847 คน (42720500001) ค่าหนังสือเรียน 870,800              
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เชิงคุณภาพ : (42720500002) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 945,400              
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและ (42720500003) ค่าอุปกรณ์การเรียน 581,000              
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่ (42720500004) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 721,700              
รหัส 42-720 ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมกับ (42720500005) ค่าจัดการเรียนการสอน 7,923,600            

สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100 (ดูรายละเอียด หน้า 15)
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ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ประถม รวม

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 5,148,100           1,023,500    6,171,600     89,300            374,000      418,000      792,000      280,500   294,500   575,000     225,300   70,400    295,700      7,923,600       

2. ค่าหนังสือเรียน 143,000              309,100      452,100       11,000            46,000        156,600      202,600      34,000     113,600   147,600     28,000     29,500    57,500        870,800         

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 136,500              169,700      306,200       10,500            44,000        85,800        129,800      33,000     60,500    93,500       26,500     14,500    41,000        581,000         

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 214,400              163,400      377,800       16,500            69,000        83,600        152,600      51,000     64,800    115,800     42,000     17,000    59,000        721,700         

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 293,100              209,000      502,100       22,700            94,700        105,700      200,400      71,000     74,400    145,400     57,000     17,800    74,800        945,400         

งบประมาณท่ีจัดสรร 5,935,100          1,874,700   7,809,800    150,000          627,700     849,700     1,477,400   469,500  607,800  1,077,300  378,800  149,200  528,000     11,042,500    

รวมท้ังส้ิน

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการค่าใช้จ่าย ในมหาวิทยาลัย การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง

นครนายก
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (บาท)
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งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 302,181,500              

งบเงินอุดหนุน : ค่าครุภัณฑ์ 44,581,500               
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 44,581,500               

ผลผลิต / โครงการ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 44,581,500               
ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 15,881,500               

1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,800,000                   
1.1 (35705500008) โต๊ะท างานตัวแอลพร้อมเก้าอ้ี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 21 ชุด 886,000                     
1.2 (35705500017) โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 ชุด 214,000                     
1.3 (35705500018) เก้าอ้ีเลคเชอร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2,000 ตัว 8,700,000                   

2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 6,081,500                   

2.1 (35705500002) เคร่ืองกระทุ้งกระดาษ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 128,400                     
2.2 (35705500004) โซฟา ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ชุด 77,000                       
2.3 (35705500009) เคร่ืองเคลือบพลาสติก ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 1,060,000                   
2.4 (35705500010) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 458,000                     
2.5 (35705500013) เคร่ืองพิมพ์พ่นหมึก ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 1,200,000                   
2.6 (35705500014) โต๊ะท างานรูปตัวแอลพร้อมเก้าอ้ี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ชุด 420,000                     
2.7 (35705500020) เคร่ืองตัดและป้ัมเส้นพับ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 1,500,000                
2.8 (35705500021) ตู้เก็บเอกสาร ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ชุด 105,000                     
2.9 (35705500024) เคร่ืองตัดกระดาษ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 888,100                     
2.10 (35705500025) พัดลมไอเย็น ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ชุด 245,000                     

ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท 28,700,000               
1) (35705500003) เคร่ืองเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 3,500,000                   
2) (35705500012) เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล 1 สี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 8,100,000                   
3) (35705500015) เคร่ืองตัดอัตโนมัติ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เคร่ือง 4,400,000                   
4) (35705500019) เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล 6 สี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เคร่ือง 9,100,000                   
5) (35705500026) ลิฟท์โดยสาร ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,600,000                   
6) (35705500027) เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง เคร่ืองยนต์ดีเซล ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 2,000,000                   

รายละเอียดการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ จ านวน หน่วยนับ รวมเงิน
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รายการ จ านวน หน่วยนับ รวมเงิน

งบเงินอุดหนุน : ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 257,600,000              
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 202,600,000              

ผลผลิต / โครงการ :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75,000,000               
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ 75,000,000               

ส่ิงก่อสร้างจบในปี 75,000,000               
1) (35703500003) ก่อสร้างห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 รายการ 35,000,000                 

2) (35703500005) ปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ 40,000,000                 

ผลผลิต / โครงการ :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 127,600,000              
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ 127,600,000              

ส่ิงก่อสร้างจบในปี 127,600,000              
1) (35705500006) ปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลาศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 รายการ 69,600,000                 

2) (35705500007) ก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางกายส าหรับนักเรียน ประชาชนท่ัวไป ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง ต าบล
สบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

1 รายการ 40,000,000                 

3) (35705500016) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

1 รายการ 18,000,000                 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 55,000,000               
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 55,000,000               

ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ 55,000,000               
ส่ิงก่อสร้างจบในปี 55,000,000               

1) (30716500001) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก,บ้านหนูน้อย) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 55,000,000                 
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รายการ ก าหนดเวลาการใช้เงิน

วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง) 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ: * การขออนุมัติกันเงินเหล่ือมปี ขอได้เฉพาะกรณีมีหน้ีผูกพันโดยท่ีหน่วยงานต้องได้รับอนุมัติใช้เงิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 แล้ว
                  และมีความจ าเป็นท่ีท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน 2563 เท่าน้ัน

การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 2559 (ถึงกองคลัง) * 31 สิงหาคม 2563

ก าหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการใช้เงิน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

31 กรกฎาคม 2563วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)
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ภาคผนวก



จ ำนวนนักเรียน / นักศึกษำ
ภำคปกติ

1. จ ำนวนนักศึกษำ (คน)
ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 (นศ. รหัส 58-62) 8,385 137,691,000              27,538,200                 110,152,800               
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (นศ. รหัส 59-63) 9,585 174,563,500              34,912,700                 139,650,800               

312,254,500            62,450,900               249,803,600              
2. จ ำนวนนักเรียน (คน)

อนุบำลละอออุทิศ ในมหำวิทยำลัย
    - ภาคเรียนท่ี 2/2562 442 1,105,000                  221,000                     884,000                     
    - ภาคเรียนท่ี 1/2563 460 1,150,000                  230,000                     920,000                     

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำลละอออุทิศในมหำวิทยำลัย 2,255,000                451,000                   1,804,000                 
อนุบำลละอออุทิศ ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีต้ัง นครนำยก
    - ภาคเรียนท่ี 2/2562 154 385,000                    77,000                       308,000                     
    - ภาคเรียนท่ี 1/2563 176 440,000                    88,000                       352,000                     

825,000                  165,000                   660,000                   
อนุบำลละอออุทิศ ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีต้ัง ล ำปำง
    - ภาคเรียนท่ี 2/2562 208 520,000                    104,000                     416,000                     
    - ภาคเรียนท่ี 1/2563 254 635,000                    127,000                     508,000                     

1,155,000                231,000                   924,000                   
อนุบำลละอออุทิศ ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีต้ัง สุพรรณบุรี
    - ภาคเรียนท่ี 2/2562 141 352,500                    70,500                       282,000                     
    - ภาคเรียนท่ี 1/2563 159 397,500                    79,500                       318,000                     

750,000                  150,000                   600,000                   
4,985,000                997,000                   3,988,000                 

อนุบำลกำรศึกษำพิเศษ  ในมหำวิทยำลัย
    - ภาคเรียนท่ี 2/2562 48 120,000                    24,000                       96,000                       
    - ภาคเรียนท่ี 1/2563 50 125,000                    25,000                       100,000                     

245,000                  49,000                     196,000                   

317,484,500         63,496,900           253,987,600          
หมำยเหตุ : 

       -  ข้อมูลประมาณการจ านวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 2 กันยายน 2562

          ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการค านวณ ภาคเรียนท่ี 2/2562 และ ภาคเรียนท่ี 1/2563

ท่ีมำประมำณกำรรำยรับ และประมำณกำรจัดสรรเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

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

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

       -  ประมาณการรายรับจากการค านวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ต้ังแต่รหัส 58-62 ในภาคเรียนท่ี 2/2562 และต้ังแต่รหัส 59-63 ในภาคเรียนท่ี 1/2563

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. 2563 

 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2564 โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ เพ่ือความเป็น
เลิศ และน าไปสู่การตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
มหาวิทยาลัยจึงใช้เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นกรอบแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มี               
อัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการ
คุณภาพ” โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ที่จะบริหารจัดการคุณภาพในทุกมิติ ได้แก่ 1) การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 2) การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา 3) การจัดการ
คุณภาพด้านงานวิจัย 4) การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 5) การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 6) การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร 7) การจัดการ
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 8) การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยได้น ากรอบแนวทางตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง                   
มาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 
 1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ                 
การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน โดย
มีแนวทางในการจัดหาดังนี้ 
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  1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยจะจัดท าค าขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่         
ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ เสนอไปยังส านักงบประมาณ                     
เพ่ือพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส านัก งบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป                                
วงเงิน  982,373,800 บาท ทั้งนี้ วงเงินจัดสรรดังกล่าวไม่รวมแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
  1.2 เงินบ ารุงการศึกษา คือ งบประมาณที่มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่าธรรมเนียมแรกเข้า) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย  ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษาจากจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 โดยอัตราค่า
เล่าเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ซึ่งมียอดประมาณการ
รายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 317,484,500 บาท แบ่งออกเป็น  
   1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงนิ 253,987,600 บาท จะจัดสรรเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 63,496,900 บาท จะเก็บเป็นเงินส ารองประจ าปี 
  1.3 เงินรายได้อ่ืน คือ งบประมาณที่ประมาณการมาจากรายได้จากการให้บริการวิชาการและด าเนินธุรกิจวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย 
โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยส านักกิจการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์                  
พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโพล 
พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมียอดประมาณการรายรับ
จากเงินรายได้อ่ืน (ร้อยละ 100) วงเงิน 120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
   1.3.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน วงเงิน 96,000,000 บาท จะจัดสรรเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.3.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน วงเงิน 24,000,000 บาท จะเก็บเป็นเงินส ารองประจ าปี 
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 2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน 
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่ าง ๆ ที่ให้กับ
บุคลากร งบประมาณของแผนงานบุคลากรรวมทั้งสิ้น 721,804,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.17    
  2.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  เป็นงานประจ าตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการ
จัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้  โดย
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 1 แผนงาน คือ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน 
งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 526,184,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.49 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ไดจ้ัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
  2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อาจเป็นการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดท างบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น งบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 84,372,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.33 โดยมหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรร จ านวน 2 แผนงาน ได้แก่ 
   2.4.1  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.4.2  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
  ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณลงในระบบบริหารงบประมาณ (GL) เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณ ควบคู่กับระบบ
แผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งใช้ในการรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการบูรณาการรายวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมและ

ผูประกอบการธุรกิจ

2 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม

และผูประกอบการธุรกิจ

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรนวัตกรรม

และผูประกอบการธุรกิจ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทาง

คอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป พ.ศ. 2563 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

4 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

5 โครงการคุณภาพดานวิชาการธุรกิจคาปลีก  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเภทงบประมาณ หนวยงานลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน

ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

เปาประสงค : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศ

กลยุทธที่ 2 สงเสริมหลักสูตรอัตลักษณสูความเปนเลิศ

กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สะทอนภาพลักษณความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

24



ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ประเภทงบประมาณ หนวยงานลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูบัณฑิตคุณภาพใน

ศตวรรษที่ 21 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

7 โครงการสิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นไมเทาลงมือ

ทํา งานไอท ี

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 โครงการติดตามและประเมินผลแหลงฝกประสบการณ

วิชาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9 โครงการแผนงานการจัดการเรียนการสอน  SDU1 1,720,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

1,720,000.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,สํานักงานคณะ

10 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ

 และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล 

SDU3 15,690.00 งบประมาณแผนดิน : 

15,690.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

11 โครงการสรางความเขมแข็งดานคุณภาพการศึกษาของ

คณะ 

SDU5 87,700.00 งบประมาณแผนดิน : 

87,700.00 บาท

  คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

12 โครงการพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผูมีสวน

เกี่ยวของ (Stakeholder) 

SDU1 140,750.00 งบประมาณแผนดิน : 

140,750.00 บาท

  คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

13 โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีนเพื่องานบริการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

SDU1 45,000.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

45,000.00 บาท

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน

14 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการการแปรรูป

อาหาร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ประเภทงบประมาณ หนวยงานลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน

15 โครงการพัฒนานักศึกษาดานทักษะทางวิชาชีพทาง

อาหารและการบริการ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู

การเปนมืออาชีพ 

SDU1 22,600.00 งบประมาณอื่นๆ 

(งบประมาณโครงการ

บริหารกายเพื่อสุขภาพและ

กิจกรรมนันทนาการ) : 

22 600 00 

  โรงเรียนการเรือน,โรงเรียนการเรือน

17 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย 

SDU1 78,000.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

78,000.00 บาท

 โรงเรียนการเรือน,โรงเรียนการเรือน

18 โครงการเตรียมพรอมสูสหกิจศึกษานักเทคโนโลยีอาหาร

 2020 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

โรงเรียนการเรือน

19 โครงการฝกอบรมเผยแพรความรูนวัตกรรมดานอาหาร

และงานคหกรรมศาสตร 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,สํานักงานโรงเรียนการ

เรือน

20 โครงการเตรียมความพรอมการศึกษาและเรียนรูกาว

แรกสูงานโรงแรม 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

21 โครงการเรียนรู รูเรียน : หองเรียนละอออุทิศ  SDU3 200,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

200,000.00 บาท

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

22 โครงการแฟมสะสมผลงาน  SDU1 48,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

48,000.00 บาท

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลําปาง,ศูนยื

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ประเภทงบประมาณ หนวยงานลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน

23 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหลักสูตรเทคโนโลยี

การประกอบอาหารและการบริการ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ ศูนยฯตรัง

24 โครงการ จุดประกายแนวคิดการเปนผูประกอบการ

ธุรกิจอาหาร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การประกอบอาหารและการบริการ ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

25 โครงการพัฒนานักศึกษาดานทักษะทางวิชาชีพทาง

อาหารและการบริการ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

26 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หลักสูตร

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

27 โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาการ  SDU1 700,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

700,000.00 บาท

สํานักงานมหาวิทยาลัย,รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

28 โครงการบมเพาะเด็กไทยยุค 4.0 ดวยการสงเสริม

พัฒนาการ 4 ดานและพัฒนาทักษะ EF (บูรณาการชวง

ชีวิต) 

SDU1 340,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินกัน

เหลื่อมป 62) : 340,000.00

 บาท

   สํานักบริหารกลยุทธ,สํานักบริหารกลยุทธ

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพการ

ทองเที่ยววิถีถิ่น สืบสานอัตลักษณวัฒนธรรมอาหาร

อีสานเลียบแมน้ําโขง (บูรณาการทองเที่ยว) 

SDU3 3,600,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินกัน

เหลื่อมป 62) : 

3,600,000.00 บาท

   สํานักบริหารกลยุทธ,สํานักบริหารกลยุทธ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ประเภทงบประมาณ หนวยงานลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน

30 โครงการศูนยฝกปฏิบัติการอาหารฮาลาล (ยุทธศาสตร)  SDU1 330,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินกัน

เหลื่อมป 62) : 330,000.00

 บาท

   สํานักบริหารกลยุทธ,สํานักบริหารกลยุทธ

7,327,740.00         รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการเปนพลเมืองที่ดีและอยูรอดไดในสังคมอยางมีความสุข

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูการ

ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะครุศาสตร,หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ

ครุศาสตร

2 โครงการเสริมสรางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ   คณะครุศาสตร,สํานักงานคณะครุศาสตร

3 โครงการพัฒนาทักษะความเปนครูในศตวรรษที่ 

21 

SDU1 23,200.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกายเพื่อสุขภาพ

และนันทนาการ) : 

23,200.00 บาท

   คณะครุศาสตร,ฝายงานกิจการนักศึกษา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะครุศาสตร,หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ

ครุศาสตร

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับโลกยุคดิจิทัล

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มีทักษะสนองตอโลกอนาคต และเปนพลเมืองที่ดี

เปาประสงค : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสําเร็จในการทํางานและการดํารงชีวิต

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ

กลยุทธที่ 3 ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทํางานของบัณฑิต

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

5 โครงการ HRM Sports Festival 2019  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย

6 โครงการ 21st Century skills : ทักษะชีวิตเด็ก

ยุคใหม นําตนเองใหได สรางทีมงานใหเปน 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย

7 โครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธนองพี่ สราง

เครือขายคอมพิวเตอรธุรกิจ และแลกเปลี่ยน

เรียนรูสารสนเทศองคกร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศิษยเลขานุการทาง

การแพทย

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิจ สาขาวิชาเลขานุการ

ทางการแพทย

9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูบัณฑิต

คุณภาพในศตวรรษที่ 21

SDU1 255,060.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกายและนันทนาการ

 คณะวิทยาการจัดการ) : 

255,060.00 บาท

   คณะวิทยาการจัดการ,คณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 สูมาตรฐานสากลโดยการบูรณาการการเรียนการ

สอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและการบริการ

วิชาการสูสังคม 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

11 โครงการสานสัมพันธนักวิชาชีพนิเทศศาสตร  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร

นวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

12 โครงการ Design Thinking University Visit 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

นวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

13 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน 

ศตวรรษที่ 21

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรนวัตกรรม

และผูประกอบการธุรกิจ

14 โครงการเตรียมความพรอมกอนเปดเรียนดวยการ

เปดโลกทัศนสูงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

นวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

นวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

15 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อสรางจิตสํานึกความ

ซื่อสัตยและตอตานการทุจริต 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

นวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

16 โครงการพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะหลักสูตร

การจัดการบัณฑิต 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรการ

จัดการบัณฑิต

17 โครงการเสริมสรางสมรรถนะความเขมแข็ง

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรการ

จัดการบัณฑิต
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

18 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

จากผูเชี่ยวชาญมุงสูการแขงขัน ป พ.ศ. 2563 ปที่

 7  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

19 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาสูบัณฑิต

คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

20 โครงการบมเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึง

ประสงคใหนักศึกษาการเงินพันธุใหม  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

21 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ในศตวรรษที่ 21 สูทักษะการเรียนรูดานนวัตกรรม

และการใชเทคโนโลยีเพื่อความสําเร็จในการ

ทํางานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย

22 โครงการนําเสนอผลงานเชิงบูรณาการงานดาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM FAIR) ครั้งที่ 2 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย

23 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามศาสตรการตลาด 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

24 โครงการสานสัมพันธครอบครัวการตลาด  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

25 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตรและปรัชญา

เลขานุการทางการแพทยเพื่อการแขงขันใน

ตลาดแรงงานอยางมืออาชีพ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิจ สาขาวิชาเลขานุการ

ทางการแพทย

26 โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทยและคุณธรรมจริยธรรม 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ

27 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการจัดการธุรกิจ

คาปลีก (SMART RBM) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก

28 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามศาสตรการจัดการธุรกิจคาปลีก 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ

29 โครงการ INTER BIZ นองพี่ สานสัมพันธ

วัฒนธรรมอันด ี

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ระหวางประเทศ

30 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ระหวางประเทศ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

31 โครงการพัฒนาความรูความสามารถการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับวงการธุรกิจระหวางประเทศ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ระหวางประเทศ

32 โครงการสรางเสริมวิชาการสูความเปนเลิศใน

วิชาชีพบัญชี  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรบัญชี

บัณฑิค

33 โครงการเพิ่มมูลคานักศึกษาหลักสูตรบัญชีใหมี

ความสามารถแขงขันในศตวรรณที่ 21 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรบัญชี

บัณฑิค

34 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสรางความ

เขมแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถใน

การแขงขัน  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ

ลูกคา

35 โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเชิง

บูรณาการ 

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ

ลูกคา

36 โครงการบริหารวิชาการ ตามความตองการของ

ผูรับบริการ 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ

ลูกคา

37 โครงการสงเสริมงานดานวิชาการสูการคิด

สรางสรรค 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

38 โครงการอบรม “ความทาทายเจานายกับลูกนอง

ในวิกฤต Disruption” 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย

39 โครงการจิตอาสา นิเทศศาสตรบริการวิชาการเด็ก

นักเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

นวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

40 โครงการคุณธรรม จริยธรรมหัวขอ คุณธรรม

จริยธรรม การเสริมสรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตกับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความ

พรอมการเปนพลเมืองพลโลกที่ดีและปรับตัวเขาสู

 DISRUPTION 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร!

นวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

41 โครงการจิตอาสา “ปนน้ําใจจากพี่สูนอง”  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย

42 โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรใหมีความ

เขมแข็งเชิงวิชาชีพ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร

43 โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาบนพื้นฐานดาน

วิชาการและงานวิจัยทางอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ประจําป 2563 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

44 โครงการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ทางวิชาการ ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรมความปลอดภัย แกนักศึกษาและบคลากร

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

45 โครงการการปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตรโดย

ชุดตรวจวัดอยางงาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

46 โครงการเสริมสรางทักษะและความเชี่ยวชาญ

ทางดานวิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัย

ความรวมมือกับคณะ และหนวยงานอื่นใน

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

47 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อ

สาธารณะประโยชน การสงเสริมทํานุบํารุง ศิลปะ

และวัฒนธรรมในศาสนสถานของหลักสูตรอาชีวอ

 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

48 โครงการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพคร ู

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกส

49 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการ

ใชปญหาเปนหลักเพื่อเสริมสรางทักษะการ เรียนรู

ในศตวรรษที่ 21  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร

50 โครงการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใน

ตลาดแรงงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

51 โครงการสรางเสริมทักษะทางวิชาชีพเฉพาะดาน 

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสําหรับ

หองปฏิบัติการเคมี 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

52 โครงการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยทางดานเคมี

 และการบริการวิชาการ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

53 โครงการคุณธรรมนําสมัย พี่นองรวมใจ สรางคุณ

ความดีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูสังคม 

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

54 โครงการกีฬาเครือขายเคมีสัมพันธ  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

55 โครงการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติการดาน

วิทยาศาสตรเครื่องสําอางของนักศึกษา  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

56 โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการ

วิชาการของบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร

57 โครงการพัฒนา Young Data Scientist ระยะที่ 1  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

58 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษา

และบุคลากรดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางใน

ศตวรรษ ที่ 21  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

59 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลดวย MS-PowerPoint  0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

60 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อการสอนเชิงรุก 

(Active Learning) 

SDU1 551,500.00 งบประมาณแผนดิน : 

551,500.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

61 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาพยาบาลเพื่อ

การสอบ TOEIC : English for TOEIC exit 

exam 

SDU1 65,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

65,000.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

62 โครงการเตรียมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเพื่อ

การประกอบวิชาชีพ 

SDU1 93,690.00 งบประมาณแผนดิน : 

93,690.00 บาท

  คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรางเสริมความ

เปนสุภาพชน คนดีสวนดุสิต" 

SDU1 90,320.00 งบประมาณแผนดิน : 

90,320.00 บาท

  คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

64 โครงการ Stop smoking, Stop NCDs & Stop 

New Smoker สูโรงเรียนและชุมชน 

SDU1 19,700.00 งบประมาณแผนดิน : 

11,700.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ 

(หนวยงานภายนอก) : 

8,000.00 บาท

 คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

65 โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตสูการเปน

พยาบาลวิชาชีพ 

SDU4 290,070.00 งบประมาณแผนดิน : 

290,070.00 บาท

 คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

66 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูรูปแบบ MOOC  SDU1 522,600.00 งบประมาณแผนดิน : 

522,600.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

67 โครงการสรางพลังสมรรถนะความเปนสวนดุสิต  SDU1 249,270.00 งบประมาณแผนดิน : 

249,270.00 บาท

 คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

68 โครงการไหวครู และมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล  SDU1 121,600.00 งบประมาณแผนดิน : 

121,600.00 บาท

คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

69 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะ

การเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย" 

SDU1 158,300.00 งบประมาณแผนดิน : 

158,300.00 บาท

คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

70 โครงการ Student s Peer Assistant (SPA) for 

life and learn 

SDU1 37,100.00 งบประมาณแผนดิน : 

37,100.00 บาท

  คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

71 โครงการสรางทักษะงานผานองคกร ปอนบัณฑิต

คุณภาพ สูตลาดแรงงาน  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,ภาษาไทย

72 โครงการพัฒนาทักษะสมรรถงานกาวไกล บัณฑิต

ภาษาไทยใสใจองคกร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,ภาษาไทย

73 โครงการสัมมนานิทัศน  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,ภาษาไทย

74 โครงการบรรณารักษมืออาชีพ ปที่ 5  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

75 โครงการ English as a Pathway for Career 

Advancement 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

76 โครงการบริการวิชาการสูชุมชนดวยศาสตรการ

แปล 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

77 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

78 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย 

WBSC-LMS 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

79 โครงการความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและ

ภาษาเกาหลีระหวางคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรและ KOICA  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

80 โครงการโรงเรียนรอบบาน เสริมวิชาการเขมแข็ง  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

81 โครงการสอนเสริมวิชาการ 2562  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

82 โครงการสัมมนาฝกประสบการณวิชาชีพ

ศิลปศึกษา 2562 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

83 โครงการจิตอาสาเขียนศิลป  SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

84 โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูจากพี่สู

นอง 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

85 โครงการธรรมะสําหรับคร ู SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

86 โครงการรูรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 2562  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

87 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ

88 โครงการ How to win an academic 

scholarship: Brighter you future with 

Fulbright  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
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ระยะเวลาในการ
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Q1 Q2 Q3 Q4
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จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

89 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอยาง

มืออาชีพ (Personality and Communication 

Pro) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

90 โครงการ “กอราง สราง Young Leader ป

การศึกษา2563” 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร

91 โครงการ AI Machine learning และอาชีพ 

Computational Linguistics 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

92 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อ

การสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา

และการสื่อสาร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

93 โครงการเขียนนิทานสรางคุณธรรม เพื่อสงเสริม

การอานใหแกเยาวชนไทย  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

94 โครงการเสวนา ครั้งที่ 1 : โรคซึมเศรา ใกลตัวเรา

กวาที่คิด 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

่95 โครงการการประยุกตแนวคิดทางการตลาดกับ

กิจกรรมการจัดแสดงสินคา B.E. Product Fair 

 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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96 โครงการบูรณาการคายภาษากับการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

97 โครงการเทคนิคพิชิตขอสอบ TOEIC  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

98 โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ป ํ ป ึ   

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

99 โครงการ “พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21”  

SDU1 40,000.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกาย) : 40,000.00 

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

100 โครงการ “สงเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม”   SDU1 34,500.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกาย) : 34,500.00 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

101 โครงการ “ปจฉิมนิเทศและสานสัมพันธนองพี่

คณะมนุษยศาสตรฯ พบผูประกอบการ”  

SDU1 20,000.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกาย) : 10,000.00 

บาท

งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกาย) : 10,000.00 

บาท

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

102 โครงการ บริการวิชาการชุมชน   SDU1 36,000.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกาย) : 36,000.00 

บาท

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

103 โครงการ “ปลูกฝงความเปนสวนดุสิตและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม”  

SDU1 38,000.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกาย) : 38,000.00 

บาท

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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104 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 28  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ

105 โครงการปจฉิมนิเทศหลังฝกประสบการณวิชาชีพ

กฎหมาย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

106 โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

107 โครงการเปดฟาสูฝน สานสัมพันธนองพี่นิติศาสตร

สวนดุสิต 63 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

108 โครงการวันวิชาการนิติศาสตรสวนดุสิต รพ’ี 63  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

109 โครงการ:สานสัมพันธสายรหัส  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

110 โครงการพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

111 โครงการคัดเลือกคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2563 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียน

กฎหมายและการเมือง

112 โครงการอบรมภาวะผูนําเพื่อเตรียมความพรอม

การเปนคณะกรรมการนักศึกษา 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

113 โครงการเรียนรูผานภาพยนตร   SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,โรงเรียน

กฎหมายและการเมือง
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114 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ป

การศึกษา 2562  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต

115 โครงการ “นอมรําลึกพระคุณครูอาจารย” 

ประจําปการศึกษา 2562 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,โรงเรียน

กฎหมายและการเมือง

116 โครงการเสริมสรางศักยภาพ นักศึกษากอนออก

ฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต

117 โครงการ 85 ป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการกอ

เกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

SDU1 27,800.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

27,800.00 บาท

 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,โรงเรียน

กฎหมายและการเมือง

118 โครงการรับนองใหม หัวใจสิงหฟา  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต

119 โครงการงานประเพณีบุญเดือนสิงห 63  SDU4 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต

120 โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะ

ทางดานภาษาอังกฤษเพื่อเขารับการทดสอบ 

TOEIC 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

121 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู

ดานเทคโนโลยีอาหาร 

SDU1 16,380.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

16,380.00 บาท
   โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

122 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการเรือน, สาขาวิชาคหกรรมสา

สตร
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123 โครงการประกวดทักษะฝมืองานการเรือน(คหก

รรมศาสตร) ครั้งที่ 4 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร

124 โครงการเตรียมความพรอมสูการเปนนักศึกษาค

หกรรมศาสตร สวนดุสิต 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร

125 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

การแปรรูปอาหาร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร

126 โครงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

127 โครงการโทอิค (TOEIC) งายนิดเดียว  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

128 โครงการสังคมดีดวยนักเทคโนโลยีอาหาร  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

129 โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาการกําหนด

และการประกอบอาหาร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการกําหนดและการ

ประกอบอาหาร

130 โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 

โรงเรียนการเรือน ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา

 2561 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาโภชนาการ

และการประกอบอาหาร
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131 โครงการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพดาน

โภชนาการและการประกอบอาหาร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ

ประกอบอาหาร

132 โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางแรงบันดาล

ใจสูอาชีพจากพี่สูนอง 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาโภชนาการ

และการประกอบอาหาร

133 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เลาประสบการณการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาโภชนาการ

และการประกอบอาหาร

134 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ

135 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสรางจิต

สาธารณะ 

SDU1 33,950.00 งบประมาณอื่นๆ 

(งบประมาณโครงการ

บริหารกายเพื่อสุขภาพและ

กิจกรรมนันทนาการ) : 

33,950.00 บาท

 โรงเรียนการเรือน,โรงเรียนการเรือน

136 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือขายนักศึกษา

ดานอาหารและคหกรรมศาสตร 

SDU1 15,000.00 งบประมาณอื่นๆ 

(งบประมาณโครงการ

บริหารกายเพื่อสุขภาพและ

กิจกรรมนันทนาการ) : 

15,000.00 บาท

   โรงเรียนการเรือน,โรงเรียนการเรือน

137 โครงการเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาโรงเรียน

การเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 

SDU1 42,050.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกายเพื่อสุขภาพ ) : 

42,050.00 บาท

  โรงเรียนการเรือน,โรงเรียนการเรือน
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138 โครงการ “ปใหมสดใส ศูนยวิทยาศาสตร รวมใจ

เปนหนึ่งเดียว” (Farm Fresh Fun New Year 

Party 2020) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการเรือน,สํานักงานโรงเรียนการ

เรือน

139 โครงการแสดงผลงานวิชาการดานโภชนาการและ

การประกอบอาหารของนักศึกษาสาขาวิชา

โภชนาการและการประกอบอาหาร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ

ประกอบอาหาร

140 โครงการสีสันแหงสายน้ํา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร

141 โครงการสํารับไทย  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการกําหนดและการ

ประกอบอาหาร

142 โครงการ Village Tourism การทองเที่ยวชุมชนสู

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเที่ยว

143 โครงการทัศนศึกษาเสนทางบังคับเสนทางที่ 1 

พระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญในกรุงเทพฯ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุร ี 

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเที่ยว

144 โครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อใชเปนขอมูล

ในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก

ทั่วไป (ภาษาตางประเทศ) ในเสนทาง 3 เสนทาง

ราชมรรคา ( อีสานใต)  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเที่ยว

145 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสราง

คุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU SPIRIT สู

สายงานการทองเที่ยว 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเที่ยว
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146 โครงการ เทคนิคการแตงหนาเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพนักบริการ (Beauty For A Better 

Life) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

147 โครงการธุรกิจโรงแรมรวมใจ สรางสามัคคีสูการ

เรียนรู 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

148 โครงการความรวมมือสงนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน

ธุรกิจการโรงแรม: MoU 9 ระยะที่ 1 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

149 โครงการ Basic Bartender Course  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

150 โครงการบูรณาการรายวิชาสูการเรียนรู  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

151 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร : 

ภาษาอังกฤษเรียนรูไดดวยตนเอง ระยะที่ 1 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

152 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผานงานประดิษฐ

ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหารพหุ

วัฒนธรรม 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม
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153 โครงการอบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ

เพื่อการทดสอบ TOEIC (TOIEC Preparation) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

154 โครงการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาใหมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา Hospitality Management 

(International Programme) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

155 โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality 

Management (International Programme) : 

บูรณาการการทองเที่ยวตางประเทศ  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

156 โครงการเพิ่มพูนความรูสูการปฏิบัติ : IMC 

Planning for Hospitality Management  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)
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157 โครงการเรียนรูและเขาใจความหลากหลายทาง

พหุวัฒนธรรมเพี่อการอยูรวมกันอยางสันติ  

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

158 โครงการการกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบ

สานพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2562 

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

159 โครงการบูรณาการองคความรูสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality 

Management(International 

Programme)

160 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

161 โครงการรับนองเขาบาน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

 ประจําปการศึกษา 2562) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)
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162 โครงการเปดประสบการณดานธุรกิจการบิน 

สําหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน รหัส 61 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการบิน

163 โครงการสานสัมพันธ พี่นองการบิน  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการบิน

164 โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับนักการโรงแรมมือ

อาชีพ 

SDU1 70,000.00 งบประมาณอื่นๆ (สถาบัน

ขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 สุพรรณบุร)ี : 70,000.00 

บาท

 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม

165 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

ประจําปการศึกษา 2562 โดยใชกิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนารีเปนฐาน และกิจกรรมทัศนศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 

SDU1 324,030.00 งบประมาณแผนดิน : 

324,030.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

166 โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพ  SDU1 40,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

40,000.00 บาท

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

167 โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย  SDU1 120,600.00 งบประมาณแผนดิน : 

120,600.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

168 โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา  SDU1 57,470.00 งบประมาณแผนดิน : 

57,470.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

169 โครงการแนะแนวการศึกษาตอระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  

SDU1 13,220.00 งบประมาณแผนดิน : 

13,220.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ
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170 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรประสานความ

รวมมือกับคณะวิทยาศาสตร 

SDU1 22,990.00 งบประมาณแผนดิน : 

22,990.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

171 โครงการจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน  SDU1 859,800.00 งบประมาณแผนดิน : 

859,800.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

172 โครงการบริหารจัดการ (ศูนยการศึกษาพิเศษ)  SDU1 83,520.00 งบประมาณแผนดิน : 

83,520.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,ศูนยการศึกษา

พิเศษ

173 โครงการรื่นเริงบันเทิงใจ  SDU1 39,480.00 งบประมาณแผนดิน : 

39,480.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,ศูนยการศึกษา

พิเศษ

174 โครงการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี เพื่อ

พัฒนาการเรียนรูทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

SDU1 17,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

17,000.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.นครนายก,

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

175 โครงการละอออุทิศสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม

โดยใชชุมชนเปนฐาน 

SDU1 27,500.00 งบประมาณแผนดิน : 

27,500.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.นครนายก,

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

176 โครงการสงเสริมพหุปญญาและทักษะสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

SDU1 8,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

8,000.00 บาท
   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.นครนายก,

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

177 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน และ

การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนแบบองครวม 

SDU1 19,400.00 งบประมาณแผนดิน : 

19,400.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.นครนายก,

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

178 โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางรอบ

ดาน 

SDU1 73,500.00 งบประมาณแผนดิน : 

73,500.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.นครนายก,

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

179 โครงการเขาคายลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียน

สาธิตลอออุทิศ ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

SDU1 9,000.00 งบประมาณอื่นๆ (โรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ ลําปาง) : 

9,000.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลําปาง,ศูนยื

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
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180 โครงการพัฒนาผูเรียนและงานวิชาการ  SDU1 51,500.00 งบประมาณแผนดิน : 

51,500.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลําปาง,ศูนยื

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

181 โครงการศิลปวัฒนธรรม  SDU4 25,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

25,000.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลําปาง,ศูนยื

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

182 โครงการกีฬาส ี SDU1 40,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

40,000.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลําปาง,ศูนยื

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

183 โครงการสืบสานศาสนา สงเสริมวัฒนธรรมและวัน

สําคัญ  

SDU4 16,600.00 งบประมาณแผนดิน : 

16,600.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

184 โครงการเด็กสาธิตละอออุทิศเรียนรูเสริม

ประสบการณนอกสถานศึกษา  

SDU1 20,900.00 งบประมาณแผนดิน : 

20,900.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

185 โครงการกีฬาสีสัมพันธ สาธิตรวมใจ   SDU1 8,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

8,000.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

186 โครงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  SDU1 8,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

8,000.00 บาท

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

187 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน  SDU1 4,260.00 งบประมาณแผนดิน : 

4,260.00 บาท

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

188 โครงการหนูนอยนักอาน  SDU1 4,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

4,000.00 บาท

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

189 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรียนรูวิธีคิดสู

การปฏิบัติของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร

190 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย

การบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ ศูนยฯตรัง
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191 โครงการนําความรูสูโลกอาชีพ ชั้นป 4   SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

192 โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/

สรางสรรค ระดับปริญญาตรี ประจําป พ.ศ.2563 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร

193 โครงการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ความรูดี 

บุคลิกภาพเดน เกงรอบดาน 

SDU1 25,650.00 งบประมาณอื่นๆ (งบ

บริหารกายเพื่อสุขภาพ

และนันทนาการ และเงิน

รายไดศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้ง นครนายก) : 

   ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก,ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

194 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สําหรับครูปฐมวัย 

SDU1 11,000.00 งบประมาณอื่นๆ (รายได

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

นครนายก) : 11,000.00 

บาท

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก,คณะ

ครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

195 โครงการแนะนําหลักสูตร เพื่อการศึกษาตอ ครู

ปฐมวัยนครนายก 

SDU1 20,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงิน

รายไดศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้ง นครนายก) : 

20,000.00 บาท

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก,ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

196 โครงการพัฒนาศักยภาพการสรางเครื่องมือวัด

และประเมินผลทางการเรียน 

SDU1 6,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงิน

รายไดศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้ง นครนายก) : 

6,000.00 บาท

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก,คณะ

ครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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197 โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน  SDU4 12,000.00 งบประมาณอื่นๆ (รายได

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

นครนายก) : 12,000.00 

บาท

  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก,คณะ

ครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

198 โครงการ Smart Teacher : กาวสูความเปนคร ู SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

199 โครงการสรางเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

SUAN DUSIT DNA2 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

200 โครงการศึกษาดูงาน Future Career in Airline 

Services 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

201 โครงการเสียงสองแสง  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

202 โครงการศึกษาแหลงการเรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

คร ู 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

203 โครงการกาวสูวิชาชีพครูปฐมวัย  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง
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204 โครงการเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคการเรียนรู 

(Coding) 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

205 โครงการ Education Conference : วิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

206 โครงการฝกอบรม “การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย

ดวยโปรแกรม SPSS” 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

207 โครงการ Trends and issues in education : 

โครงการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

208 โครงการเพชรสวนดุสิต   SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

209 โครงการตรุษจีนสวนดุสิต SUANDUSIT CHINESE

 NEW YEAR 2020 

SDU1 10,000.00 งบประมาณอื่นๆ (ศูนย

การศึกษาจีน มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนยฯ ลําปาง) : 

10,000.00 บาท

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

210 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของศูนยฯ

 หัวหิน 

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน,ฝาย

กิจการนักศึกษา

211 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน,ฝาย

กิจการนักศึกษา ศูนยฯหัวหิน
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

212 โครงการสงเสริมนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ.....สูบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน,หลักสูตร

ธุรกิจการบิน กิจการนักศึกษาศูนยฯหัวหิน

213 โครงการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรีและการประกอบอาชีพในอนาคต

 ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั่วประเทศ  

SDU1 650,000.00 งบประมาณอื่นๆ (คายืนยัน

สิทธิ์ความเปนนักศึกษา ) : 

650,000.00 บาท

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน,ฝาย

บริหารศูนยฯหัวหิน

214 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใช

เทคโนโลยี สําหรับคณาจารยโรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ,ฝายพัฒนาระบบการเรียนรู

215 โครงการคายอาสาเพื่อพัฒนา ครั้งที่ 4  SDU1 3,600.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,600.00 บาท

 สํานักงานมหาวิทยาลัย,กองวิเทศสัมพันธ

216 โครงการการจัดประสบการณแบบบูรณาการ 

STEAM เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็ก

ปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สอดคลองกับการศึกษาไทย 4.0 (บูรณา

การยกระดับ) 

SDU1 320,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินกัน

เหลื่อมป 62) : 320,000.00

 บาท

   สํานักบริหารกลยุทธ,สํานักบริหารกลยุทธ

217 โครงการเรียนรูดวยสื่อ eDLRU สําหรับการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ 

เพื่อตอยอดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 

(บูรณาการยกระดับ)  

SDU1 860,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินกัน

เหลื่อมป 62) : 860,000.00

 บาท

   สํานักบริหารกลยุทธ,สํานักบริหารกลยุทธ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

218 โครงการบริการทดสอบความรูภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ SDU - TEST 

SDU1 165,000.00 งบประมาณอื่นๆ (รายได

สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม) : 165,000.00 

บาท

   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

,สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

219 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

SDU1 339,220.00 งบประมาณอื่นๆ (เงิน

รายได - สถาบันภาษา 

ิ ป ั )  

   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

,สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

220 โครงการบริการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ

มาตรฐานโทอิค (TOEIC) 

SDU1 3,864,260.00 งบประมาณอื่นๆ (เงิน

รายได - สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม) : 

3,864,260.00 บาท

   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

,สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

221 โครงการ: EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณนอก

หองเรียน 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุร,ีหลักสูตร

ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

222 โครงการ: สวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan

 Dusit Suphanburi Campus) มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 

SDU3 25,500.00 งบประมาณอื่นๆ (วิทยาเขต

 สุพรรณบุร)ี : 25,500.00 

บาท

 สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุร,ีกอง

บริการนักศึกษา

223 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร

ทางดานอาหาร ป2 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุร,ี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

224 โครงการ "ชมสวน มวลไม ภาพถาย ในวิทยาเขต 

ครั้งที่ ๑" 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุร,ีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

225 โครงการสงเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ

บุคลากรและนักศึกษาดานเทคโนโลยีการ

ประกอบอาหารและการบริการ 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุร,ีหลักสูตร

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

226 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย)ี

SDU1 141,373,900.00     งบประมาณแผนดิน : 

141,373,900 บาท

   สํานักงานมหาวิทยาลัย

227 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร)

SDU1 377,816,200.00     งบประมาณแผนดิน : 

377,816,200 บาท

   สํานักงานมหาวิทยาลัย

228 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ)

SDU1 2,613,500.00        งบประมาณแผนดิน : 

377,816,200 บาท

   สํานักงานมหาวิทยาลัย

229 โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต SDU1 55,000,000.00      งบประมาณแผนดิน : 

55,000,000 บาท

   สํานักงานมหาวิทยาลัย

587,860,690.00   รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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กลยุทธที่ 4 นําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ไปถายทอดสูมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม

ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการสงเสริมความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา

บุคลากรทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2563 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

2 โครงการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการ

ถายทอดองคความรูเพื่อเสริมพลังและสรางขวัญ

กําลังใจ 

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,คณะกรรมการวิจัย

 คณะวิทยาการจัดการ

3 โครงการบริการวิชาการจากงานวิจัย (สปาจาก

สมุนไพรพื้นบาน จังหวัดระยอง) 

SDU3 10,000.00 งบประมาณอื่นๆ (บริษัท พี

ทีทีจีซี จํากัด) : 10,000.00

 บาท

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,

หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามอัตลักษณ

พยาบาลและสุขภาวะ (SDU Research Club) 

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

5 โครงการวิจัย วรรณา ภาษา วรรณกรรม  SDU2 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,ภาษาไทย

กลยุทธที่ 2 เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยสูสาธารณะเพื่อการนําไปตอยอดทางวิชาการ

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม

เปาประสงค : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการตอยอดองคความรูเชิงวิชาการอยางเปนรูปธรรม

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 3 นําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผลตอยอดเชิงพาณิชย

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

6 โครงการนิทรรศการศิลปะ นักศึกษาสาขาวิชา

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศึกษา

7 โครงการการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๖๒  SDU1 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8 โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับ

งานวิจัย  

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

9 โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับ

งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว

ชุมชน  

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

10 โครงการละอออุทิศ สุขใจกับการอาน   SDU1 40,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

40,000.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

11 โครงการคลินิกวิจัย (การบริการใหคาปรึกษาสูการ

พัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ) ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ตรัง 

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,

คณะกรรมการดาเนินงานตามพันธกิจ

อุดมศึกษา

12 โครงการ ประเมินผลการสงเสริมสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูแกนักวิจัยของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

ประจาปงบประมาณ 2563 

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,

คณะกรรมการดาเนินงานตามพันธกิจ

อุดมศึกษา

50,000.00    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น

61



ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการ 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

2 โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการและสราง

เครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาบัณฑิต สูวิชาชีพ

ทางการเงิน  

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

3 โครงการบริการวิชาการและความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต

4 โครงการบริการวิชาการพัฒนากลยุทธการตลาด

สําหรับธุรกิจชุมชน  

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

5 โครงการพัฒนาสื่อและจัดหาอุปกรณในศูนยการ

เรียนรูและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

SDU3 139,200.00 งบประมาณแผนดิน : 

139,200.00 บาท
   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการ

พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ)

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม

เปาประสงค : ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาจากการใหบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

6 โครงการอบรมการดูแลผูสูงอายุเพื่อประกอบ

วิชาชีพดูแลผูสูงอายุ 

SDU3 403,700.00 งบประมาณแผนดิน : 

3,700.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (รายรับ

จากคาลงทะเบียน) : 

400,000.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

7 โครงการจากงานบริการวิชาการสูการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญของคณะ 

SDU3 325,900.00 งบประมาณแผนดิน : 

205,900.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (รายรับ

จากคาลงทะเบียน) : 

120,000.00 บาท

  คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

8 โครงการมสด. รักษสุขภาพวัยคริสตัล  SDU5 33,100.00 งบประมาณแผนดิน : 

18,100.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (รายรับ

จากคาลงทะเบียน) : 

15,000.00 บาท

 คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

9 โครงการเผยแพรวัฒนธรรมจีน สูชุมชนลูกหลาน

พันธุมังกร จังหวัดสุพรรณบุรี  

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน

10 โครงการสืบสานและแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีตัก

บาตรเทโวโรหณะ  

SDU4 3,500.00 งบประมาณอื่นๆ (หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน) : 

3,500.00 บาท

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

11 โครงการอนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  SDU4 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร

12 โครงการใบตองในวิถีไทย ประจําป 2562  SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการเรือน,สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร

13 โครงการวาปบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระ

บรมราชานุญาต 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเที่ยว

14 โครงการบริการวิชาการการทําลาเต อารท (Latte 

Arts) 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

Hospitality Management 

(International Programme)

15 โครงการบริการวิชาการสูธุรกิจชุมชน  SDU3 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

16 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาผู

ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 สําหรับนักศึกษา 

บุคลากร ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ

บุคคลภายนอก 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ ศูนยฯตรัง

17 โครงการบริการศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1  

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ    ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

18 โครงการพัฒนาศักยภาพทางสังคมดานการสื่อสาร 

โดยใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน,

สํานักงานศูนย

19 โครงการบริการวิชาการ  SDU3 2,000,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

2,000,000.00 บาท
สํานักงานมหาวิทยาลัย,รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

20 โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุงสู

การพัฒนาเพื่อความเปนเลิศ Super Teacher(

ยุทธศาสตร) 

SDU3 450,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินกัน

เหลื่อมป 62) : 450,000.00

 บาท

   สํานักบริหารกลยุทธ,สํานักบริหารกลยุทธ

21 โครงการอบรมนาฏศิลปตะวันตก (บัลเลต) สําหรับ

เยาวชน  

SDU3 216,500.00 งบประมาณอื่นๆ (ใชเงิน

รายได - สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม รหัส 

60 - 00022) : 

216,500.00 บาท

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

,สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

22 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-

มสด.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

SDU3 1,000,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

1,000,000.00 บาท
   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

,สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

23 โครงการ คลีนิคเทคโนโลยีใหคําปรึกษาดานอาหาร

และการบริการ 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ    สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี,หลักสูตร

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ

24 โครงการการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

SDU3 16,200.00 งบประมาณอื่นๆ (วิทยาเขต

 สุพรรณบุรี) : 16,200.00 

บาท

   สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี,บริการ

การศึกษา

25 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (ผลงานการใหบริการวิชาการ)

SDU4 4,380,900.00    งบประมาณแผนดิน : 

4,380,900 บาท
   สํานักงานมหาวิทยาลัย

8,969,000.00   รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการ Educational Scholar’s Club : ESC เพื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาชีพ และ

สรางเครือขายการเรียนรู คณะครุศาสตร ปงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ    คณะครุศาสตร,สํานักงาน คณะครุศาสตร

2 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คณะครุศาสตร  SDU5 0 ไมใชงบประมาณ    คณะครุศาสตร,สํานักงานคณะครุสาสตร

3 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาความเชี่ยวชาญ

บุคลากร 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ   คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตร  SDU5 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ

ลูกคา

5 โครงการสงเสริมสืบสานวัฒนธรรมความเปนสวนดุสิต

ดวยคุณคาศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

SDU4 0 ไมใชงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ,คณะกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหพรอมสําหรับโลกอนาคต

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ

เปาประสงค : บุคลากรที่มีคุณภาพ ทํางานอยางมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุงมั่นสรางผลงานที่มีคุณคาแกมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่สนับสนุนตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 3 สงเสริมความรักและผูกพันตอองคกรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

6 โครงการแผนงานการพัฒนาบุคลากร  SDU5 2,385,200.00 งบประมาณแผนดิน : 

2,385,200.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,สํานักงานคณะ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  SDU5 28,030.00 งบประมาณแผนดิน : 

28,030.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,สํานักงานคณะ

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมิน

สมรรถนะการเรียนรูตามสถานการณจริงดาน 3R8C 

และสุขภาวะในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" 

SDU5 37,600.00 งบประมาณแผนดิน : 

37,600.00 บาท

 คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

9 โครงการพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ  SDU5 40,100.00 งบประมาณแผนดิน : 

40,100.00 บาท

 คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

10 โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรสูองคแหงการ

เรียนรู 

SDU5 38,100.00 งบประมาณแผนดิน : 

38,100.00 บาท

 คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

13 โครงการสรางมูลคาเพิ่มในงาน บนฐานความรู 

ความสามารถ เพื่อสรางความเขมแข็งดานงานวิชาการ

ในศาสตรแบบบูรณาการ ภายใตแนวคิด Design 

Thinking 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,สํานักงาน

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

14 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญ

ในวิชาชีพ 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ    โรงเรียนการเรือน,สํานักงานโรงเรียนการ

เรือน

15 โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรแหงการเรียนรูในสาขา

วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ   โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการโรงแรม
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

16 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแกคณาจารยในสาขาวิชา

ธุรกิจการบิน 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ,

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจการบิน

17 โครงการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชน

แหงการเรียนรู(PLC : Professional Learning 

Community)  

SDU5 56,220.00 งบประมาณแผนดิน : 

56,220.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพครู หัวขอการอบรม “เรียนรู

แบบใหม สไตลฟน(แลนด) มารูจักกับการเรียนรูแบบ 

Phenomenon- based learning”  

SDU1 50,580.00 งบประมาณแผนดิน : 

50,580.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

19 โครงการพัฒนาศักยภาพครู หัวขอการอบรม “การ

พัฒนาศักยภาพดานการแสดงสําหรับครู เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน Acting for Teacher : Using 

performance skills in the classroom”  

SDU5 20,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

20,000.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

20 โครงการพัฒนาบุคลากร  SDU5 208,970.00 งบประมาณแผนดิน : 

208,970.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลําปาง,ศูนยื

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

21 โครงการสงเสริมการทําผลงานวิชาการ  SDU2 0 ไมใชงบประมาณ   ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญ

ในอาชีพ 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,สาขาวิชา

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ ศูนยฯตรัง

23 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญ

ในอาชีพ 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

24 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

บุคลากร 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง

25 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ  

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ   ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน,ฝาย

บริหารศูนยฯหัวหิน

26 โครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  SDU2 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน,หลักสูตร

ธุรกิจการบิน

27 โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Online

 Information & Education Conference 2019  

SDU5 59,600.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

59,600.00 บาท

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ,สํานักงานอํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 โครงการอบรม Train the Trainer : Database 

Foundation 

SDU5 20,000.00 งบประมาณอื่นๆ (โครงการ

อบรมคอมพิวเตอร) : 

20,000.00 บาท

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ,ฝายพัฒนาระบบการเรียนรู

29 โครงการพัฒนาคนรุนใหมเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ

กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

SDU5 15,650.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

15,650.00 บาท

 สํานักงานมหาวิทยาลัย,ฝายกิจการ

ตางประเทศและลูกคาสัมพันธ

30 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป  SDU5 2,280,000.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

2,280,000.00 บาท

   สํานักงานมหาวิทยาลัย,กองอาคารและ

สถานที่

31 โครงการสรางเสริมนิสัยการออมใหบุคลากร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

SDU5 3,600.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,600.00 บาท

 สํานักงานมหาวิทยาลัย,สํานักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

32 โครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  สํานักงานมหาวิทยาลัย,สํานักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

33 โครงการพัฒนาการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธและ

ความเปนสากล  

SDU1 62,600.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

62,600.00 บาท

   สํานักงานมหาวิทยาลัย,กองวิเทศสัมพันธ

34 โครงการสํารวจการเสริมสรางความสามารถในการ

ทํางานกอนและหลังเกษียณแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ  สํานักงานมหาวิทยาลัย,สํานักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

35 โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดาน

อาหารสืบสานตํารับตามศาสตรพระราชา(บูรณาการ

ทองเที่ยว) 

SDU3 880,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินกัน

เหลื่อมป 62) : 880,000.00

 บาท

   สํานักบริหารกลยุทธ,สํานักบริหารกลยุทธ

6,186,250.00   รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร 

SDU1 0 ไมใชงบประมาณ    คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต

2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร  SDU5                6,000.00 งบประมาณอื่นๆ 

(งบประมาณจัดสรรภายใน

หลักสูตร) : 6,000.00 บาท

  คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ

ลูกคา

3 แผนงานคาจางบุคลากร  SDU5 7,000,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

7,000,000.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,สํานักงานคณะ

4 แผนงานบริหารจัดการคณะ  SDU5 2,931,050.00 งบประมาณแผนดิน : 

2,931,050.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,สํานักงานคณะ

5 แผนงานจัดหาวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล  SDU1 250,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

250,000.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,สํานักงานคณะ

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางสรางสรรค

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

เปาประสงค : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบทมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

6 แผนงานจัดหาอุปกรณทางการศึกษา  SDU1 1,097,730.00 งบประมาณแผนดิน : 

1,097,730.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,สํานักงานคณะ

7 โครงการบริหารจัดการ  SDU1 4,428,000.00 งบประมาณแผนดิน : 

4,428,000.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

8 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจาย 15 ป  

SDU1 1,363,720.00 งบประมาณแผนดิน : 

1,363,720.00 บาท

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กรุงเทพ

9 โครงการบริหารงานสํานักงาน  SDU5 618,930.00 งบประมาณแผนดิน : 

618,930.00 บาท

   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลําปาง,ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

10 โครงการบูรณาการวิชาการและสัมพันธชุมชน

สาธิตละอออุทิศ  

SDU3 8,550.00 งบประมาณแผนดิน : 

8,550.00 บาท

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

11 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร ี 

SDU1 4,490.00 งบประมาณแผนดิน : 

4,490.00 บาท

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุร,ี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม

งานวิจัยของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

(ปรับปรุงรุนที่ 2) 

SDU2 0 ไมใชงบประมาณ  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,

คณะกรรมการดําเนินงานตามพันธกิจ

อุดมศึกษา

13 โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรดวย G-Model 

อยางมีประสิทธิภาพ 

SDU5                7,000.00 งบประมาณอื่นๆ (รายได

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

นครนายก) : 7,000.00 บาท

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก,ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

14 โครงการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562 กิจกรรม นิทรรศการ

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  

SDU5 0 ไมใชงบประมาณ   ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง,

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

15 โครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียว (SDU ARIT 

Green Library) 

SDU5 24,000.00 ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

24,000.00 บาท

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ,ฝายหองสมุด

16 คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

SDU5  721,804,400.00 งบประมาณแผนดิน : 

721,804,400.00 บาท

   กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

739,543,870.00    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตร

ผูชวยพยาบาล รหัส ๖๓ (รุน ๖) 

SDU3 6,045,000.00 งบประมาณอื่นๆ (รายรับจาก

คาสมัครและคาลงทะเบียน) : 

6,045,000.00 บาท

   คณะพยาบาลศาสตร,หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสงเสริม

สนับสนุนกระบวนการเรียนรูดานกฎหมาย (เรียน

รวมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง) (ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป.

 แลว) 

SDU3 0 ไมใชงบประมาณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง,สํานักงาน

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

3 โครงการอบรมศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับบุคคลทั่วไป  SDU4 84,400.00 งบประมาณอื่นๆ (รายได

สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม) : 84,400.00 บาท

   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

,สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไป  SDU3 186,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินรายได) :

 186,000.00 บาท

   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

,สํานักงาน

กลยุทธที่ 3 จัดหารายไดจากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีอยู

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

กลยุทธที่ 2 ยกระดับความเขมแข็งของกิจการพิเศษเพื่อเปนแหลงเรียนรูและจัดหารายได

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางความเขมแข็งและอยูรอดอยางยั่งยืนดวยการแสวงหารายได

เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการพัฒนาเพื่อบรรลุตามแผนที่กําหนด

กลยุทธที่ 1 บริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ

Q1 Q2 Q3 Q4

ลําดับ ชื่อโครงการ

ความ

สอดคลองกับ 

SDU QA

จํานวนเงิน ประเภทงบประมาณ หนวยงาน

5 โครงการศูนยการแปลภาษา   SDU3 250,000.00 งบประมาณอื่นๆ (เงินรายได

สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม) : 250,000.00 บาท

   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม,งาน

ภาษา

6,565,400.00   รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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