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ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on 

Quality Management)

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนา

เพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต 

2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20ปี

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ :
การปฏิรูปด้านความสามารถ

ในการแข่งขัน

1.3 ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ให้

เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

วงเงิน 80,237,400 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริการวิชาการบนพื้นฐานความ

ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

วงเงิน 33,880,900 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สู่ความเป็นเลิศ

วงเงิน 698,325,200 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการ

วงเงิน 383,688,700 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 7

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วย

การแสวงหารายได้

วงเงิน 96,000,000 บาท

แผนภาพความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและสริมสร้างศักยภาพคน

ด้านเศรษฐกิจ : 
การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน

1.1 ผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและ

อุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน(อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมการศึกษา)

ด้านเศรษฐกิจ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน 

                  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ด้านสาธารณสุข : 8. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ด้านสังคม : 5. การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วงเงิน 211,187,300 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อ

โลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี

วงเงิน 39,036,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน
วงเงิน 33,880,900 บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
วงเงิน 698,325,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน
วงเงิน 383,688,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน
วงเงิน 96,000,000 บาท

แผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม

วงเงิน 80,237,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน
วงเงิน 22,536,800 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
วงเงิน 16,500,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
วงเงิน 4,000,000 บาท

แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาฯ

วงเงิน 13,656,400 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
วงเงิน 3,930,000 บาท

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว

วงเงิน 22,571,300.00 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

วงเงิน 167,029,600 บาท
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แหล่งที่มาของรายรับ  มาจาก  3  แหล่ง  คือ

1. เงินอุดหนุนทั่วไป = 1,152,971,500    บาท 74.75%

2. เงินบํารุงการศึกษา

  ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 = 366,731,000       บาท

  (หัก) เงินสํารองประจําปี ร้อยละ 20 = 73,346,200         บาท

  วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80 = 293,384,800      บาท 19.02%

3. เงินรายได้อื่น

     เงินรายได้อื่นจากการดําเนินโครงการพิเศษต่างๆ 

  ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 = 120,000,000       บาท

  (หัก) เงินสํารองประจําปี ร้อยละ 20 = 24,000,000         บาท

  วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80 = 96,000,000        บาท 6.22%

= 1,542,356,300    บาท

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 

#### 698,325,200 บาท 45.28%

#### 540,106,400 บาท 35.02%

#### 120,395,100 บาท 7.81%

#### 183,529,600 บาท 11.90%

1,542,356,300 บาท

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวมงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น

     เงินบํารุงการศึกษาคํานวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานพื้นฐาน

3. แผนงานบูรณาการ

4. แผนงานยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

เงินอุดหนุนทั่วไป
74.75%

เงินบํารุงการศึกษา
19.02%

เงินรายได้อื่น
6.22%

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

45.28%

แผนงานพื้นฐาน
35.02%

แผนงานบูรณาการ
7.81%

แผนงานยุทธศาสตร์
11.90%
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ภาพรวม งบลงทุน ภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาสท่ี   1   21.11% 24.34% 21.22%

ไตรมาสท่ี   2  43.11% 50.01% 44.93%

ไตรมาสท่ี   3   74.29% 65.11% 80.44% 72.46%

ไตรมาสท่ี   4   96.00% 88.00% 96.00% 90.00%

  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ไตรมาส

เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง

ไตรมาสท่ี 1 + 2 
ไม่น้อยกว่า 50%

ของวงเงิน งปม. 62
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 698,325,200 698,325,200 45.28 717,624,900 -2.69
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 698,325,200 698,325,200 45.28 717,624,900 -2.69

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4,000,000 22,536,800 33,880,900 383,688,700 96,000,000 540,106,400 35.02 523,710,200 3.13
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,000,000 12,528,700 76,178,100 29,760,000 122,466,800 7.94 98,811,700 23.94

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 4,958,100 297,720,700 66,240,000 368,918,800 23.92 380,830,200 -3.13

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9,789,900 9,789,900 0.63 6,830,900 43.32

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 33,880,900 33,880,900 2.20 32,187,400 5.26

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000 5,050,000 0.33 5,050,000 0.00

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 80,237,400 80,237,400 5.20 105,060,500 -23.63
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน

 ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

30,602,300 30,602,300 1.98 13,800,000 121.76

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 49,635,100 49,635,100 3.22 46,238,600 7.35

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 30,366,500 -100.00

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 14,655,400 -100.00

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 22,571,300 22,571,300 1.46 18,000,000 25.40
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 22,571,300 22,571,300 1.46 18,000,000 25.40

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3,930,000 3,930,000 0.25 19,872,000 -80.22
โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม 3,930,000 3,930,000 0.25 19,872,000 -80.22

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและทั่วถึง

13,656,400 13,656,400 0.89 100.00

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 10,072,400 10,072,400 0.65 100.00

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 3,584,000 3,584,000 0.23 100.00

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 167,029,600 167,029,600 10.83 8,611,300 1,839.66  
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 67,513,000 67,513,000 4.38 100.00

โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย 

Thailand 4.0

89,806,800 89,806,800 5.82 100.00

รวมงบประมาณ
ปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ
หลักสูตรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตบัณฑิต

พันธุ์ใหม่ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริการ
วิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา

ประสิทธิภาพฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และอยู่รอด
อย่างยั่งยืนฯ

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

งบประมาณ
ปี 2561

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564
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แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ
รวมงบประมาณ

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ
หลักสูตรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตบัณฑิต

พันธุ์ใหม่ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริการ
วิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา

ประสิทธิภาพฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และอยู่รอด
อย่างยั่งยืนฯ

งบประมาณ
ปี 2561

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

9,709,800 9,709,800 0.63 8,611,300 12.76

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 16,500,000 16,500,000 1.07 22,274,600 -25.92
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 16,500,000 16,500,000 1.07 22,274,600 -25.92

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 161,495,300 -100.00
โครงการ Mice City 47,946,300 -100.00

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 3,004,000 -100.00

โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 49,800,000 -100.00

โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ 60,745,000 -100.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

3,300,000 -100.00

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 3,300,000 -100.00

ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 211,187,300 39,036,800 80,237,400 33,880,900 698,325,200 383,688,700 96,000,000 1,542,356,300 100.00 1,579,948,800 -2.38
ร้อยละ 13.69 2.53 5.20 2.20 45.28 24.88 6.22 100.00
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งบบุคลากร
แผนงาน - ผลผลิต ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ

บุคลากร อื่น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 69,689,100 608,547,900 20,088,200 698,325,200 45.28

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 69,689,100 608,547,900 20,088,200 698,325,200 45.28

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 334,794,100 15,040,000 105,039,900 58,232,400 27,000,000 540,106,400 35.02
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103,041,800 19,425,000 122,466,800 7.94

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 221,962,400 15,040,000 105,039,900 19,301,500 7,575,000 368,918,800 23.92

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9,789,900 9,789,900 0.63

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 33,880,900 33,880,900 2.20

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000 5,050,000 0.33

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 80,237,400 80,237,400 5.20
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความ

มั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

30,602,300 30,602,300 1.98

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 49,635,100 49,635,100 3.22

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 22,571,300 22,571,300 1.46
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 22,571,300 22,571,300 1.46

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3,930,000 3,930,000 0.25
โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม 3,930,000 3,930,000 0.25

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง

13,656,400 13,656,400 0.89

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 10,072,400 10,072,400 0.65

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 3,584,000 3,584,000 0.23

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 16,500,000 16,500,000 1.07
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 16,500,000 16,500,000 1.07

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 120,000,000 47,029,600 167,029,600 10.83
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 40,000,000 27,513,000 67,513,000 4.38

โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 80,000,000 9,806,800 89,806,800 5.82

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,709,800 9,709,800 0.63

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย 

งบเงินอุดหนุน
 เงินเดือน

ค่าจ้างประจํา รายจ่ายอื่นค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน
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งบบุคลากร
แผนงาน - ผลผลิต ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ

บุคลากร อื่น

งบเงินอุดหนุน
 เงินเดือน

ค่าจ้างประจํา รายจ่ายอื่นค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 69,689,100 608,547,900 354,882,300 15,040,000 225,039,900 242,157,100 27,000,000 1,542,356,300 100.00
ร้อยละ 4.52 39.46 23.01 0.98           14.59 15.70 1.75 100.00

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2561 71,877,400 629,861,900 271,031,300 63,128,300  190,498,000 326,551,900 27,000,000 1,579,948,800
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) -3.04 -3.38 30.94 100.00 18.13 -25.84 0.00 -2.38
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ พัฒนาการดําเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ 698,325,200     
ผลผลิต / โครงการ : และเชิงคุณภาพเพื่อนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพ เชิงปริมาณ : 1. งบบุคลากร 69,689,100       
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ     บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 69,689,100       
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวิชาการ ร้อยละ 75 1.1.1 เงินเดือน 65,463,400       
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (38007000000-1) เงินเดือนข้าราชการ 55,117,000        

รหัส 38-007 เชิงคุณภาพ : (38007000000-2) เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 5,173,200         

    บุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (38007000000-3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 5,173,200         

ในระดับดีเด่น ร้อยละ 35 1.1.2 ค่าจ้างประจํา 4,225,700        
เชิงต้นทุน : (38007000000-4) ค่าจ้างประจําและเงินเพิ่มค่าจ้างประจํา 4,225,700         

    ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ 2. งบเงินอุดหนุน 628,636,100     
จัดสรร จํานวน 547.0739 ล้านบาท 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 628,636,100     

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 608,547,900     
1 เงินเดือน 604,468,400     

(38007500001-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 426,767,900      

(38007500001-2) เงินเดือนและเงินประกันสังคมลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 165,050,100      

(38007500001-3) เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 12,650,400        

2 ค่าจ้างชั่วคราว 4,079,500        
(38007500001-4) ค่าจ้างชั่วคราว 4,079,500         

(2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 20,088,200       
1 ค่าตอบแทน 19,899,200        

(38007500002-1) ค่าเช่าบ้าน 818,400            

(38007500002-2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 82,400             

(38007500002-3) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 12,794,400        

(38007500002-4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 1,905,600         

(38007500002-5) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 3,260,400         

(38007500002-6) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ

114,000            

(38007500002-7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย

924,000            

2 ค่าใช้สอย 189,000            

(38007500002-8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 189,000            

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ  คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ 122,466,800     
พัฒนาและเสริมสร้าง ของสังคมและตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 122,466,800
ศักยภาพคน 1) จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 750 คน 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 122,466,800
ผลผลิต / โครงการ : 2) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 3,601 คน 1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 103,041,800
ผู้สําเร็จการศึกษา 3) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 822 คน (39001500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 70,207,700

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (39001500001-2) ค่าสาธารณูปโภค 27,905,400

รหัส 39-001 เชิงคุณภาพ : (39001500001-3) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 22-24) 4,928,700

ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง -                 

เชิงเวลา : 3) งบรายจ่ายอื่น 19,425,000       
ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร (39001500003) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 525,000            

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 (39001500007) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ 7,600,000         

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เชิงต้นทุน : (39001500010) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 7,300,000         

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้ (39001500011) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน 4,000,000         

รับจัดสรร วงเงิน 56.4961 ล้านบาท ทางวิชาการ
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม  งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ  คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ 368,918,800              
พัฒนาและเสริมสร้าง ของสังคมและตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 368,918,800
ศักยภาพคน 1) จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,570 คน 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 368,918,800
ผลผลิต / โครงการ : 2) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 11,822 คน 1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 221,962,400
ผู้สําเร็จการศึกษา 3) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 2,619 คน (39002500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 152,078,500

ด้านสังคมศาสตร์ (39002500001-2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,198,800

รหัส 39-002 เชิงคุณภาพ : (39002500001-3) ค่าสาธารณูปโภค 62,727,000

ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพ (39002500001-4) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 22-24) 4,958,100                  

อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70

2) ค่าครุภัณฑ์ 15,040,000               
เชิงเวลา :
        ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภาย

        (39002500025-39) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

7,859,000                  

ในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90         (39002500040-44) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการธุรกิจ

การบินและบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

3,500,000                  

เชิงต้นทุน :
        ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม

        (39002500045-58) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัสสําหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

3,681,000                  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 93.3653 ล้านบาท 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 105,039,900              
        (39002500015) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับ

ประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัด

สุพรรณบุรี 1 รายการ

6,000,000                  

        (39002500016) ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา และแหล่งน้ําสะอาดเพื่อการใช้สอย 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

12,500,000                 

        (39002500017) ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอก

ที่ตั้งนครนายก ตําบลวังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ

5,500,000                  

        (39002500018) ปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์สําหรับเด็กพิเศษ อาคารคณะครุ

ศาสตร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

2,000,000                  

        (39002500019) ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ อาคารเครื่องปั้นดินเผา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

7,327,200                  

        (39002500020) ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

6,550,000                  

        (39002500021) ก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพัฒนาท้องถิ่น 

(SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน อําเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ

20,000,000                 

        (39002500022) ปรับปรุงห้องเรียนและสํานักงาน สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม

 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

8,760,000                  
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม  งบประมาณ
        (39002500023) ก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

(Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

17,000,000                 

        (39002500024) ปรับปรุงกรอบผนังอาคารและภูมิทัศน์ริมถนนนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

19,402,700                 

4) (39002500012) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,600,000               
5) (39002500013) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนานโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัย

1,000,000                 

6) (39002500014) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ 2,701,500                 
7) งบรายจ่ายอื่น 7,575,000                 

(39002500003) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 1,575,000                  

(39002500011) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 6,000,000                  
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม  งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ 9,789,900                
พัฒนาและเสริมสร้าง สังคมและตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ :
ศักยภาพคน 1) จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน 1. งบเงินอุดหนุน 9,789,900                
ผลผลิต / โครงการ : 2) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 445 คน 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,789,900                
ผู้สําเร็จการศึกษา 3) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 75 คน 1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 9,789,900                
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (39004500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 7,176,400                 

รหัส 39-004 เชิงคุณภาพ : (39004500001-2) ค่าสาธารณูปโภค 2,613,500                 

ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70

เชิงเวลา :
ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 5.9102 ล้านบาท
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 33,880,900               
พัฒนาและเสริมสร้าง ของการบริการวิชาการทั้งภายใน เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 33,880,900               
ศักยภาพคน มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน        จํานวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือ 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 33,880,900               
ผลผลิต / โครงการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน (39003500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 4,380,900                  

ผลงานการให้บริการ ประเทศและต่างประเทศ จํานวน 70 ครั้ง (39003500002) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนตามนโยบาย 29,500,000                

วิชาการ เชิงคุณภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 39-003        ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ร้อยละ 80

เชิงเวลา :
       โครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 75

เชิงต้นทุน :
      ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงิน 33.8809 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 5,050,000                 
พัฒนาและเสริมสร้าง สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 5,050,000                 
ศักยภาพคน ไทย จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,050,000                 
ผลผลิต / โครงการ : 3,800 คน (39006500001) เงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000                  

 ผลงานทํานุบํารุง เชิงคุณภาพ :
ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริม

รหัส 39-006 และพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 90

เชิงเวลา :
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะ

เวลาที่กําหนด ร้อยละ 75

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงิน 5.0500 ล้านบาท
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการใน 13,656,400             
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ พื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่สําคัญ เชิงประมาณ : งบเงินอุดหนุน 10,072,400             
เท่าเทียมและทั่วถึง       จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 10,072,400             
ผลผลิต / โครงการ : เด็กปฐมวัย จํานวน 1 โครงการ (32075500001) เงินอุดหนุนโครงการการจัด 10,072,400              

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย ประสบการณ์แบบบูรณาการ STEAM เพื่อเสริมสร้างทักษะ

รหัส 32-075 เชิงคุณภาพ : ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 พอเพียงที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

ผลผลิต / โครงการ : การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการใน งบเงินอุดหนุน 3,584,000               
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบัน พื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่สําคัญ เชิงประมาณ :    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 3,584,000               
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง       จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย (32076500001) เงินอุดหนุนโครงการเรียนรู้ด้วยสื่อ 3,584,000                

รหัส 32-076 มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จํานวน 1 โครงการ eDLRU สําหรับการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา

และการศึกษาพิเศษ เพื่อต่อยอดและพัฒนาคุณภาพการ

เชิงคุณภาพ : ศึกษาไทย

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ
แผนงานบูรณาการวิจัยและ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ 80,237,400              
นวัตกรรม นวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 30,602,300              
ผลผลิต / โครงการ : และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวน 34 โครงการ 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 30,602,300              
 โครงการการวิจัยและนวัตกรรม (25035500001) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 30,602,300               

เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้ม เชิงคุณภาพ : สังคมและสิ่งแวดล้อม

แข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม กําหนด ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ของประเทศ

รหัส 25-035

ผลผลิต / โครงการ : การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ 49,635,100              
 โครงการวิจัยและนวัตกรรม นวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 49,635,100              
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวน 29 โครงการ 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 49,635,100              
เป้าหมายของประเทศ ส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ (25034500001) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ 49,635,100               

รหัส 25-034 เชิงคุณภาพ : การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด ร้อยละ 80
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความ 3,930,000           
คนตลอดช่วงชีวิต ต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 3,930,000           
ผลผลิต / โครงการ : สําคัญ จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมี 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,930,000           
 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมี คุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย สมอง และสังคม (31081500001) เงินอุดหนุนโครงการบ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 ด้วยการ 3,930,000            

คุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย  จํานวน 1 โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน และพัฒนาทักษะ EF

 สมองและสังคม เชิงคุณภาพ :
รหัส 31-081 1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ

จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 80
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความ 22,571,300         
จากการท่องเที่ยว กีฬา ต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 22,571,300         
และวัฒนธรรม สําคัญ 1) จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 22,571,300         
ผลผลิต / โครงการ : การท่องเที่ยว จํานวน 2 โครงการ (16008500001) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 13,050,000          

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2) จํานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการ ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีถิ่นสืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรม

ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีขีดความสามารถใน อาหารอีสานเลียบแม่น้ําโขง

รหัส 16-008 การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น จํานวน 3,300 คน (16008500002) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 4,571,300            

ความมั่นคงด้านอาหารสืบสานตํารับตามศาสตร์พระราชา

เชิงคุณภาพ : (16008500003) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,350,000            

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สําหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ เพื่อยกระดับศักยภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 เชิงนิเวศ

(16008500004) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3,600,000            

สําหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ

เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวทุกมิติ
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง 16,500,000         
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 16,500,000         
ผลผลิต / โครงการ : มีทักษะและความชํานาญ บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,500,000         
 โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม จํานวน 50 คน (35016500001) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 16,500,000          

รหัส 35-016 เชิงคุณภาพ :
1) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 80

2) ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100

เชิงเวลา :
ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการ การดําเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็น 167,029,600       
ศึกษาเพื่อความยั่งยืน กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 67,513,000         
ผลผลิต / โครงการ : สําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 1) จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเพื่อ 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 67,513,000         
 โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความ ความยั่งยืน จํานวน 2 โครงการ (33074500003) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ 20,000,000          

ยั่งยืน 2) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 4,080 คน ครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)

รหัส 33-074 (33074500002) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์เสริมประสบการณ์ 7,513,000            

เชิงคุณภาพ : การเรียนรู้นอกห้องเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 40,000,000         
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ (33074500001) ปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 40,000,000          

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 นอกห้องเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง

จังหวัดลําปาง 1 รายการ

ผลผลิต / โครงการ : การดําเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็น เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 89,806,800         
 โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคน กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 1) จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาและผลิตกําลัง 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 89,806,800         
ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย สําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล คนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (33087500002) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร 5,521,800            

Thailand 4.0 จํานวน 2 โครงการ ฮาลาล

รหัส 33-087 2) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 2,200 คน (33087500003) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน 4,285,000            

นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เชิงคุณภาพ : 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 80,000,000         
1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 (33087500001) ก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และ 80,000,000          

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ บรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

ผลผลิต / โครงการ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน 9,709,800           
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,709,800           
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จํานวน 1,847 คน (33010500001) ค่าหนังสือเรียน 728,400              

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (33010500002) ค่าอุปกรณ์การเรียน 481,400              

รหัส 33-010 เชิงคุณภาพ : (33010500003) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 599,800              

ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ (33010500004) ค่าจัดการเรียนการสอน 7,114,700            

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ (33010500005) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 785,500              

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับ (ดูรายละเอียด หน้า 25)

สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น

1,843,800               241,400                2,085,200             
- เทคโนโลยีเคมี 132,300                  132,300                 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 447,300                  447,300                 

- สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 170,100                  170,100                 

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 441,000                  441,000                 

- วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 327,600                  327,600                 

- วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 14,700                    14,700                   

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 16,800                    16,800                   

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 294,000                  294,000                 

- ฟิสิกส์ 84,600                   84,600                   

- คณิตศาสตร์ 156,800                 156,800                 

-                        357,300                357,300                
- การศึกษาปฐมวัย 172,500                 172,500                 

- การประถมศึกษา 184,800                 184,800                 

คณะมนุษยศาสตร์ -                        755,600                755,600                
- ภาษาไทย 75,600                   75,600                   

- ภาษาอังกฤษ 198,800                 198,800                 

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 136,100                 136,100                 

- ภาษาจีน 39,800                   39,800                   

- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 147,300                 147,300                 

- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 78,400                   78,400                   

- ภาษาและการสื่อสาร 40,400                   40,400                   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)

ผลผลิต
งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

คณะครุศาสตร์
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

- ศิลปศึกษา 39,200                   39,200                   

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง -                        398,300                398,300                
- นิติศาสตร์ 112,600                 112,600                 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 133,300                 133,300                 

- รัฐศาสตร์ 152,400                 152,400                 

-                        1,330,400             1,330,400             
- การจัดการ 89,100                   89,100                   

- เลขานุการทางการแพทย์ 94,700                   94,700                   

- การบริการลูกค้า 94,700                   94,700                   

- การบัญชี 169,700                 169,700                 

- การเงิน 117,600                 117,600                 

- การตลาด 120,400                 120,400                 

- ธุรกิจระหว่างประเทศ 97,500                   97,500                   

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110,900                 110,900                 

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก 100,300                 100,300                 

- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 93,000                   93,000                   

- เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินผลใหม่ 8,400                    8,400                    

- นิเทศศาสตร์ 234,100                 234,100                 

-                        665,500                665,500                
- การท่องเที่ยว 233,600                 233,600                 

- ธุรกิจการบิน 173,600                 173,600                 

- ธุรกิจโรงแรม 237,500                 237,500                 

- Hospitality Management (International Program) 20,800                   20,800                   

2,024,400               218,400                2,242,800             
- เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 266,700                  266,700                 

- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 1,276,800                1,276,800               

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

โรงเรียนการเรือน
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

- โภชนาการและการประกอบอาหาร 289,800                  289,800                 

- การกําหนดและการประกอบอาหาร 77,700                    77,700                   

- เทคโนโลยีอาหาร 113,400                  113,400                 

- คหกรรมศาสตร์ 218,400                 218,400                 

441,000                 224,800                665,800                
- วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 46,200                    46,200                   

- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 394,800                  394,800                 

- คหกรรมศาสตร์ 63,900                   63,900                   

- การศึกษาปฐมวัย 123,800                 123,800                 

- ภาษาจีน 9,600                    9,600                    

- ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 27,500                   27,500                   

245,700                 101,500                347,200                
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 245,700                  245,700                 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 54,900                   54,900                   

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32,000                   32,000                   

- การท่องเที่ยว 14,600                   14,600                   

373,800                 74,600                  448,400                
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 373,800                  373,800                 

- การศึกษาปฐมวัย 52,700                   52,700                   

- ธุรกิจการบิน 21,900                   21,900                   

-                        463,700                463,700                
- ธุรกิจการบิน 463,700                 463,700                 

-                        126,600                126,600                
- การศึกษาปฐมวัย 126,600                 126,600                 

4,928,700               4,958,100             9,886,800             

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

รวมทั้งสิ้น

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
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ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ประถม รวม ก่อนประถม ประถม รวม

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 4,977,000    762,900      5,739,900    85,000            306,000      365,800      671,800      241,400   133,000   374,400    182,800   60,800    243,600      7,114,700       

2. ค่าหนังสือเรียน 118,000      278,800      396,800      10,000            36,000        150,100      186,100      29,200     56,100    85,300      24,000     26,200    50,200        728,400         

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 114,000      156,500      270,500      10,000            36,000        75,100        111,100      28,400     27,400    55,800      21,500     12,500    34,000        481,400         

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 177,000      145,400      322,400      15,000            54,000        81,000        135,000      43,800     32,400    76,200      36,000     15,200    51,200        599,800         

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 245,100      192,600      437,700      21,600            77,400        92,400        169,800      61,100     33,600    94,700      46,300     15,400    61,700        785,500         

งบประมาณที่จัดสรร 5,631,100   1,536,200   7,167,300   141,600          509,400     764,400     1,273,800   403,900  282,500  686,400   310,600  130,100  440,700     9,709,800     

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายการค่าใช้จ่าย ในมหาวิทยาลัย การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก วิทยาเขตสุพรรณบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
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งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 240,079,900              
งบเงินอุดหนุน : ค่าครุภัณฑ์ 15,040,000               
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 15,040,000               
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 15,040,000               

ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ํากว่า  1 ล้านบาท 15,040,000               
1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ชุด 7,859,000                   

1.1 (39002500025) โต๊ะพับขาวพร้อมเก้าอี้ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 100 ชุด 490,000                     

1.2 (39002500026) โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 12 ชุด 295,800                     

1.3 (39002500027) เก้าอี้นั่งคอย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ชุด 28,000                       

1.4 (39002500028) โต๊ะทํางานรูปตัวแอล พร้อมเก้าอี้ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 2 ชุด 105,900                     

1.5 (39002500029) ตู้เตี้ย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 4 ตู้ 36,800                       

1.6 (39002500030) โซฟา ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ชุด 30,800                       

1.7 (39002500031) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 24 ชุด 216,000                     

1.8 (39002500032) โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้เด็กประถม ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 22 ชุด 165,000                     

1.9 (39002500033) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 12 ห้อง 2,438,500                   

1.10 (39002500034) กระดานไวท์บอร์ด ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 14 อัน 53,500                       

1.11 (39002500035) บอร์ดไม้ก๊อก ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 28 อัน 42,000                       

1.12 (39002500036) ผ้าม่าน ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 216 ชุด 3,865,400                   

1.13 (39002500037) ป้ายบันไดหนีไฟ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ป้าย 1,500                        

1.14 (39002500038) อ่างสแตนเลส 2 หลุม คัดแยกอาหาร ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 2 อ่าง 86,800                       

1.15 (39002500039) อ่างล้างมือสแตนเลส  ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 อ่าง 3,000                        

2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการธุรกิจการบินและบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง

1 ชุด 3,500,000                   

2.1 (39002500040) โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 30 ชุด 642,000                     

2.2 (39002500041) โต๊ะทํางานรูปตัวแอลพร้อมเก้าอี้ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ชุด 42,700                       

2.3 (39002500042) เก้าอี้เลคเชอร์ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 720 ตัว 2,584,800                   

2.4 (39002500043) ตู้เก็บเอกสาร ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 14 ตู้ 147,000                     

2.5 (39002500044) ตู้เตี้ย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 10 ตู้ 83,500                       

3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัสสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,681,000                   

รายละเอียดการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายการ จํานวน หน่วยนับ รวมเงิน

26



รายการ จํานวน หน่วยนับ รวมเงิน

3.1 (39002500045) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทการมองเห็น การเคลื่อนไหวรูปแบบโปรแกรมแบบการตอบโต้ แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

3 รายการ 2,445,500                   

3.2 (39002500046) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทการทรงตัว การได้ยินการผ่อนคลาย และการสร้างสมาธิ แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 315,000                     

3.3 (39002500047) อุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อและการปีนป่าย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 261,200                     

3.4 (39002500048) อุปกรณ์กระตุ้นการเรียนรู้เรื่องการแสดงอารมณ์ชนิดหน้าผู้ชาย (MR.FACE) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,200                        

3.5 (39002500049) อุปกรณ์กระตุ้นการเรียนรู้เรื่องการแสดงอารมณ์ชนิดหน้าผู้หญิง (MISS.FACE) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,200                        

3.6 (39002500050) อุปกรณ์กระตุ้นการสัมผัส และการมองเห็นด้วยสีต่างๆ (BETSY BUTTERFLY) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 24,600                       

3.7 (39002500051) กระดานโยกเพื่อกระตุ้นระบบการทรงตัว  แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 54,700                       

3.8 (39002500052) อุปกรณ์กระตุ้นการสัมผัส รูปสัตว์ (WEIGHTED LADYBUG BLANKET ,8 LB LADYBUG WEIGH) แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 112,700                     

3.9 (39002500053) อุปกรณ์แผ่นน้ําหนักฝึกการสัมผัสและการรับน้ําหนักของร่างกายที่ผิวหนัง (LARGE WEIGHTED LAP PAD 3.6 KG8LBS
 OF WEIGHT) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 35,500                       

3.10 (39002500054) กระดานทรงตัวและเสื่อเสียงดนตรีกระตุ้นพัฒนาด้านการฟัง  (CURVED WALKING BOARD & MUSICAL MAT) แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 110,700                     

3.11 (39002500055) ชุดอุปกรณ์ฝึกการทรงท่า และการทรงตัว (RIVER LANDSCAPE) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 54,200                       

3.12 (39002500056) แผ่นภาพฝึกการมองเห็นและการเคลื่อนไหวของลูกตา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 55,500                       

3.13 (39002500057) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทด้านการสัมผัส (MEGA FOUR IN A ROW) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 40,000                       

3.14 (39002500058) อุปกรณ์นําแสงเพื่อกระตุ้นระบบประสาทการมองเห็น การผ่อนคลาย และการสร้างสมาธิ (SUPER SAFE PLASTIC 
FIBRE OPTICS 7 LIGHT SOUREC) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 161,000                     

งบเงินอุดหนุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 225,039,900              
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 105,039,900              
ผลผลติ / โครงการ :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 105,039,900              
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 105,039,900              

สิ่งก่อสร้างจบในปี 105,039,900              
1) (39002500015) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 รายการ 6,000,000                   

2) (39002500016) ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา และแหล่งน้ําสะอาดเพื่อการใช้สอย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 รายการ 12,500,000                 

3) (39002500017) ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ตําบลวังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก

1 รายการ 5,500,000                   
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รายการ จํานวน หน่วยนับ รวมเงิน

4) (39002500018) ปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์สําหรับเด็กพิเศษ อาคารคณะครุศาสตร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 2,000,000                   

5) (39002500019) ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 7,327,200                   

6) (39002500020) ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 6,550,000                   

7) (39002500021) ก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพฒันาท้องถิ่น (SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 รายการ 20,000,000                 

8) (39002500022) ปรับปรุงห้องเรียนและสํานักงาน สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 8,760,000                   

9) (39002500023) ก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

1 รายการ 17,000,000                 

10) (39002500024) ปรับปรุงกรอบผนังอาคารและภูมิทศัน์ริมถนนนครราชสีมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 19,402,700                 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 120,000,000              
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 40,000,000               
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 40,000,000               

สิ่งก่อสร้างจบในปี 40,000,000               
1) (33074500001) ปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 รายการ 40,000,000                 

ผลผลิต / โครงการ :  โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 80,000,000               
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 80,000,000               

สิ่งก่อสร้างจบในปี 80,000,000               
1) (33087500001) ก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ 80,000,000                 
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รายการ กําหนดเวลาการใช้เงิน

กําหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ระยะเวลาการใช้เงิน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

13  กรกฎาคม  2562วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)

วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง) 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ: * การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ขอได้เฉพาะกรณีมีหนี้ผูกพันโดยที่หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติใช้เงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว 

                  และมีความจําเป็นที่ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน 2562 เท่านั้น

การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 (ถึงกองคลัง) * 31  สิงหาคม  2562
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จํานวนนักเรียน / นักศึกษา
ภาคปกติ

1. จํานวนนักศึกษา (คน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (นศ. รหัส 57-61) 11,574 178,663,900              35,732,800                 142,931,100               

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นศ. รหัส 58-62) 11,060 182,902,100              36,580,400                 146,321,700               

361,566,000            72,313,200               289,252,800             
2. จํานวนนักเรียน (คน)

อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
    - ภาคเรียนที่ 2/2561 477 1,192,500                 238,500                     954,000                     

    - ภาคเรียนที่ 1/2562 531 1,327,500                 265,500                     1,062,000                  

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย 2,520,000                504,000                   2,016,000                 
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
    - ภาคเรียนที่ 2/2561 145 362,500                    72,500                      290,000                     

    - ภาคเรียนที่ 1/2562 160 400,000                    80,000                      320,000                     

762,500                  152,500                   610,000                   
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
    - ภาคเรียนที่ 2/2561 186 465,000                    93,000                      372,000                     

    - ภาคเรียนที่ 1/2562 204 510,000                    102,000                     408,000                     

975,000                  195,000                   780,000                   
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
    - ภาคเรียนที่ 2/2561 115 287,500                    57,500                      230,000                     

    - ภาคเรียนที่ 1/2562 151 377,500                    75,500                      302,000                     

665,000                  133,000                   532,000                   
4,922,500                984,500                   3,938,000                 

อนุบาลการศึกษาพิเศษ  ในมหาวิทยาลัย
    - ภาคเรียนที่ 2/2561 47 117,500                    23,500                      94,000                      

    - ภาคเรียนที่ 1/2562 50 125,000                    25,000                      100,000                     

242,500                  48,500                     194,000                   
366,731,000            73,346,200               293,384,800             

หมายเหตุ : 
       -  ข้อมูลประมาณการจํานวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

          สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคํานวณ ภาคเรียนที่ 2/2561 และ ภาคเรียนที่ 1/2562

ภาพรวมจํานวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด ประมาณรายรับ (100%) เงินสํารองสะสม (20%) จัดสรร (80%)

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)

       -  ประมาณการรายรับจากการคํานวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 57-61 ในภาคเรียนที่ 2/2561 และตั้งแต่รหัส 58-62 ในภาคเรียนที่ 1/2562

รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา (1)

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลําปาง

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น (2)

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ (3)

31



 
 

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2564 โดยคํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ เพื่อความเป็น
เลิศ และนําไปสู่การตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
มหาวิทยาลัยจึงใช้เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นกรอบแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการ
คุณภาพ” โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ที่จะบริหารจัดการคุณภาพในทุกมิติ ได้แก่ 1) การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 2) การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา 3) การจัดการ
คุณภาพด้านงานวิจัย 4) การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 5) การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 6) การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร 7) การจัดการ
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 8) การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยได้นํากรอบแนวทางตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มากําหนดหลักเกณฑ์และ                   
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบํารุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น โดย
มีแนวทางในการจัดหาดังนี้ 
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  1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําคําขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่        
สํานักงบประมาณกําหนด ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ เสนอไปยังสํานักงบประมาณ                     
เพื่อพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสํานักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป                          
วงเงิน 1,152,971,500 บาท 
  1.2 เงินบํารุงการศึกษา คือ งบประมาณที่มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่าธรรมเนียมแรกเข้า) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย  ประมาณการเงินบํารุงการศึกษาจากจํานวนนักศึกษาคงอยู่ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 โดยอัตราค่า
เล่าเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ซึ่งมียอดประมาณการรายรับจากเงินบํารุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 366,731,000 บาท แบ่งออกเป็น  
   1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 293,384,800 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 73,346,200 บาท จะเก็บเป็นเงินสํารองประจําปี เพื่อสํารองไว้ใช้ตามความจําเป็นเร่งด่วน                 
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยต้องขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย 
  1.3 เงินรายได้อื่น คือ งบประมาณที่ประมาณการมาจากรายได้จากการให้บริการวิชาการและดําเนินธุรกิจวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย 
โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยสํานักกิจการพิเศษ 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
จากเงินรายได้อื่น (ร้อยละ 100) วงเงิน 120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
   1.3.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อื่น วงเงิน 96,000,000 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.3.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการเงินรายได้อื่น วงเงิน 24,000,000 บาท จะเก็บเป็นเงินสํารองประจําปี เพื่อสํารองไว้ใช้ตามความจําเป็นเร่งด่วน 
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยต้องขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย 
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 2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กําหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน 
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับ
บุคลากร งบประมาณของแผนงานบุคลากรรวมทั้งสิ้น 698,325,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.28    
  2.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  เป็นงานประจําตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการ
จัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดดําเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ โดย
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จํานวน 1 แผนงาน คือ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุน 
งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 540,106,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.02 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
   2.2.1 หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตามจํานวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับจัดสรรหัวละ 6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 800 บาท                
โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่จัดสรรรายหัว และจัดสรรสําหรับโครงการบูรณาการ
ภายในมหาวิทยาลัย และสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดสรรรายหัว 
   2.2.2 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ได้แก่ 
    - การพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
    - การบริการวิชาการ 
    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    - การประกันคุณภาพการศึกษา 
    - การพัฒนานโยบายและแผน 
    - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
    - การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
    - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    - ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
  2.3 แผนงานบูรณาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการให้สอดคล้องตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ หรือยุทธศาสตร์สําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเชิงนโยบาย เพื่อร่วมกันบูรณา
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมดําเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งร่วมกันวางแผน กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ําซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ งบประมาณของ
แผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 120,395,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.80 โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จํานวน 4 แผนงาน ได้แก่ 
   2.3.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
   2.3.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
   2.3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.3.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง   
  2.4 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่กําหนด อาจเป็นการดําเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดทํางบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบาย
สําคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น งบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 183,529,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.90 โดยมหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรร จํานวน 2 แผนงาน ได้แก่ 
   2.4.1  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
   2.4.2  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 
  ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณลงในระบบบริหารงบประมาณ (GL) เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ควบคู่กับระบบ
แผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งใช้ในการรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน

1
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรเพือ่ขอการ
เผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและ มาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 18,780.00
งบประมาณอื่นๆ (งบคณะครุ
ศาสตร์) : 18,780.00 บาท

คณะครุศาสตร์

2
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทัว่ไป
และขั้นความรู้เบือ้งต้น (B.T.C.) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะครุศาสตร์

3
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
ทัว่ไปและขั้นความรู้เบือ้งต้น (B.T.C.) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะครุศาสตร์

4
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเสริมสร้าง
ความรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 45,200.00
งบประมาณอื่นๆ (รายได้จาก
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) : 

45,200.00 บาท
คณะครุศาสตร์

5
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 129,360.00
งบประมาณแผ่นดิน : 129,360.00

 บาท
คณะครุศาสตร์

6
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะครุ
ศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 82,390.00
งบประมาณแผ่นดิน : 82,390.00 

บาท
คณะครุศาสตร์

7
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใน
ศตวรรษที ่21 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 100,750.00
งบประมาณแผ่นดิน : 100,750.00

 บาท
คณะครุศาสตร์

8 การพัฒนาอาจารย์เพือ่ขอต าแหน่งทางวิชาการ  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
คณะครุศาสตร์

9
โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 9,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 9,800.00 

บาท
คณะครุศาสตร์

10 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คณะครุศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU1 10,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 10,000.00 

บาท
คณะครุศาสตร์

โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

11
โครงการ Educational Scholar’s Club : ESC เพือ่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาชีพ และ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
คณะครุศาสตร์

12 โครงการครูสร้างงานสอน ส่ือสร้างงานศิลป ์ ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะครุศาสตร์

13
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม
ไทย-อังกฤษ ปีที ่2 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU1 33,680.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

33,680.00 บาท
คณะครุศาสตร์

14
โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ป)ี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 45,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

45,000.00 บาท
คณะครุศาสตร์

15
พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)ี พ.ศ. 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 45,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

45,000.00 บาท
คณะครุศาสตร์

16 ไหว้ครู และมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 211,020.00
งบประมาณแผ่นดิน : 211,020.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

17
บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU3 22,320.00
งบประมาณแผ่นดิน : 22,320.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

18 แผนงานพัฒนาอาจารย ์ ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 1,753,182.58
งบประมาณแผ่นดิน : 
1,753,182.58 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

19 แผนงานการจัดการเรียนการสอน  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 1,220,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
1,220,000.00 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

20 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 250,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 250,000.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

21 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 5,443,420.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
5,443,420.00 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

22 แผนงานค่าจ้างอาจารย ์ ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 4,500,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
4,500,000.00 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

23 แผนงานบริหารจัดการคณะ  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 327,117.42
งบประมาณแผ่นดิน : 327,117.42

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

24
เตรียมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเพือ่การประกอบ
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 119,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 119,500.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

25
จากงานบริการวิชาการสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
คณะ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 336,400.00

งบประมาณแผ่นดิน : 171,400.00
 บาท 

งบประมาณอื่นๆ (เงิน
ค่าลงทะเบียนอบรม) : 

165,000.00 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

26 student Peer Assistant (SPA) for life and learn  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 39,400.00
งบประมาณแผ่นดิน : 39,400.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

27
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพือ่การสอบ 
TOEIC : English for TOEIC exit exam 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 90,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 90,200.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

28
อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเสริมความเป็นสุภาพชน คนดี
สวนดุสิต" 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 144,225.00
งบประมาณแผ่นดิน : 144,225.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

29 สร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 53,460.00
งบประมาณแผ่นดิน : 53,460.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

30
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินสมรรถนะการ
เรียนรู้ ตามสถานการณ์จริง ด้าน 3R8C และสุขภาวะใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU1 116,780.00
งบประมาณแผ่นดิน : 116,780.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

31 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอาย ุ ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 61,700.00
งบประมาณแผ่นดิน : 61,700.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

32
การสร้างความเข้มแข็งด้านคุณภาพการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU5 442,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 442,600.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

33 มสด.รักษ์สุขภาพวัยคริสตัล  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 42,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 42,000.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

34
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพีเ่ล้ียง
ประจ าแหล่งฝึกประจ าปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 73,850.00
งบประมาณแผ่นดิน : 73,850.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

35
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 120,660.00
งบประมาณแผ่นดิน : 120,660.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

36 เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 326,325.00
งบประมาณแผ่นดิน : 326,325.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

37
พัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(stakeholder) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU5 161,260.00
งบประมาณแผ่นดิน : 161,260.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

38 สร้างพลังสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 533,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 533,000.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

39 วิเคราะห์ตนเองเพือ่เป้าหมายวิชาชีพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 60,050.00
งบประมาณแผ่นดิน : 60,050.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

40
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย" 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 161,630.00
งบประมาณแผ่นดิน : 161,630.00

 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

41 พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 54,900.00
งบประมาณแผ่นดิน : 54,900.00 

บาท
คณะพยาบาลศาสตร์

42
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
รหัส 62 (รุ่น 5) 

ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

43
โครงการการประยุกต์กลยุทธ์การตลาดกับการน าเสนอ
แผนธุรกิจสตาร์ทอัพในยุค 4.0  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 14,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 14,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

44
โครงการ Remedial English Training พัฒนา
ความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 10,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 10,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

45
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 52,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 52,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

46
โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 14,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 14,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

47
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจและทักษะการ
ใช้ชีวิตด้วยกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 14,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 14,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

48
โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของบุคลากร
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

49
โครงการเตรียมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่
สอบ TOEIC 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

50
พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU1 340,820.00
งบประมาณแผ่นดิน : 340,820.00

 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

51 การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 40,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 40,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

52
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์
มืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 61,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 61,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

53
พัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 (3Rs+8Cs) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 40,000.00
งบประมาณอื่นๆ (งบบริหารกาย) :

 40,000.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

54 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

55 มนุษยศาสตร์วิชาการและเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 45,000.00
งบประมาณอื่นๆ (งบบริหารกาย) :

 45,000.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

56 ส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 34,500.00
งบประมาณอื่นๆ (งบบริหารกาย) :

 34,500.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

57 สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 5,000.00
งบประมาณอื่นๆ (งบบริหารกาย) :

 5,000.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

58
ปัจฉิมนิเทศและสานสัมพันธ์น้องพีค่ณะมนุษยศาสตร์ฯ 
พบผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 20,000.00
งบประมาณอื่นๆ (งบบริหารกาย) :

 20,000.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

59 ปลูกฝังความเป็นสวนดุสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 24,000.00
งบประมาณอื่นๆ (งบบริหารกาย) :

 24,000.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

60
ก่อร่าง สร้าง Young Leader towards Thailand for 
point goal 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 22,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 22,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

61 ภาษากับการส่ือสาร  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

62 นิทรรศการศิลปศิลปศึกษา คร้ังที ่1  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

63 โครงการธรรมะส าหรับครู  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

64 โครงการจิตอาสาเขียนศิลป ์ ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 3,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,200.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

65 โครงการโรงเรียนรอบบ้าน เสริมวิชาการเข้มแข็ง  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

66 พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูจากพีสู่่น้อง  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

67 โครงการรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 2561  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

68 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังที ่26  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

69 บรรณารักษ์มืออาชีพ ปีที ่4  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 33,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 33,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

70
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนในการท างาน เพือ่
เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 7,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 7,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

71 โครงการโลจิสติกส์จีนก้าวไกล น าไทยสู่อาเซียน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 13,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 13,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

72
Personality and Intellectual Development for 
International Standard 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 19,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 19,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

73 English Speech Contest: Academic Year 2018  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 11,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 11,600.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

74
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ตามทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21: The SMART 
Project  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 15,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

75 โครงการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

76 โครงการสอนเสริมวิชาการ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,800.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

77 English as a Pathway for Career Advancement  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 11,320.00
งบประมาณแผ่นดิน : 11,320.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

78
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียน
บทความทางวิชาการเพือ่การตีพิมพ์เผยแพร่  

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU2 14,280.00
งบประมาณแผ่นดิน : 14,280.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

79 โครงการสานสัมพันธ์พีน่้องชาวอังกฤษ   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

80
พัฒนาทักษะสมรรถงานก้าวไกล บัณฑิตภาษาไทยใส่ใจ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

81
โครงการนิทรรศการศิลปะระดับประถมศึกษา สัมผัสศิลป์
 เทีย่วถิ่นไทย  

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

82
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 45,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

45,000.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

83
เปิดใจผู้ประกอบการ รุกตลาดแรงงาน มนุษยศาสตร์ร่วม
สมัย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 19,980.00
งบประมาณแผ่นดิน : 19,980.00 

บาท
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

84
โครงการวัฒนธรรมสัญจร ตอนเร่ืองเล่าจากศาลเจ้าโรง
เกือก (ตลาดน้อย) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

85
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวงการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 8,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 8,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

86 INTERBIZน้องพีส่านสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดี  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 12,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 12,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

87
คุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
การน าเสนอข่าวสารยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพือ่พัฒนา
ศักยภาพการเป็นพลเมืองทีดี่” 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

88
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ในศตวรรษที ่
21 สู่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพือ่ความส าเร็จใน
การท างานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 83,700.00
งบประมาณแผ่นดิน : 83,700.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

89
โครงการปลูกจิตส านึก สานสัมพันธ์น้องพี ่สร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ แลกเปล่ียนเรียนรู้สารสนเทศ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

90
บ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ให้นักศึกษา
การเงินพันธุใ์หม่  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 101,685.00
งบประมาณแผ่นดิน : 101,685.00

 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

91 พัฒนาคุณภาพชีวิตศิษย์เลขานุการทางการแพทย ์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 55,380.00
งบประมาณแผ่นดิน : 55,380.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

92 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 44,300.00
งบประมาณแผ่นดิน : 44,300.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

93
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
(SMART RBM) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 44,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 44,500.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

94
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามศาสตร์
การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 46,216.00
งบประมาณแผ่นดิน : 46,216.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

95
สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชนบ้านบุ วัด
สุวรรณารามราชวรวิหาร  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

96
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 80,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 80,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

97
โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ใน
ศตวรรษที ่21 ตามศาสตร์และปรัชญาเลขานุการทาง
การแพทย์เพือ่การแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 29,850.00
งบประมาณแผ่นดิน : 29,850.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

98 งานบริหารส านักงานคณะวิทยาการจัดการ  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 66,295.00
งบประมาณแผ่นดิน : 66,295.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

99 พัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,800.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

100
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจาก
ผู้เชี่ยวชาญมุ่งสู่การแข่งขัน ปี พ.ศ. 2562 ปีที ่6  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 60,186.00
งบประมาณแผ่นดิน : 60,186.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

101 โครงการสร้างเสริมวิชาการสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพบัญช ี ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 74,250.00
งบประมาณแผ่นดิน : 74,250.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

102 ส่งเสริมงานด้านวิขาการสู่ความคิดสร้างสรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 18,700.00
งบประมาณแผ่นดิน : 18,700.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

103 พัฒนานักการตลาดมืออาชีพภายใต้ครอบครัวการตลาด  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 57,144.00
งบประมาณแผ่นดิน : 57,144.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

104
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามศาสตร์การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

105
เพิม่คุณค่านักศึกษาหลักสูตรบัญชีให้มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 28,480.00
งบประมาณแผ่นดิน : 28,480.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

106
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ในศตวรรษที ่21 
ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 7,560.00
งบประมาณแผ่นดิน : 7,560.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

107
เสริมสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งหลักสูตรการจัดการ
บัณฑิต  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 13,390.00
งบประมาณแผ่นดิน : 13,390.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

108
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 39,624.00
งบประมาณแผ่นดิน : 39,624.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

109
ทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 40,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 40,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

110
การทวนสอบผลสัมฤทธิใ์นการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

111 คุณภาพด้านวิชาการธุรกิจค้าปลีก  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

112
โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพือ่ความยั่งยืน
ของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

113
บริการวิชาการเชิงบูรณาการและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพือ่พัฒนาบัณฑิตสู่วิชาชีพทางการเงิน  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

114 พัฒนาชุมชนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท างาน  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

115
โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยและคุณธรรมจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU1 3,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

116
โครงการบริการวิชาการและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 50,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 50,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

117
โครงการส่งเสริมความเชี่ยวชาญเพือ่พัฒนาบุคลากร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU5 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

118 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตร  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU2 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

119 บริหารจัดการงานส านักงานนิเทศศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 70,690.00
งบประมาณแผ่นดิน : 70,690.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

120 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของบุคลากร  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

121 บริหารจัดการและพัฒนาความเชี่ยวชาญบุคลากร  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 12,770.00
งบประมาณแผ่นดิน : 12,770.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

122 การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพลวัต  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 5,115.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,115.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

123
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามศาสตร์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 25,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 25,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

124
การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หลักสูตรเพือ่เพิม่ขีดความ สามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 75,115.00
งบประมาณแผ่นดิน : 75,115.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

125
โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ด้าน
เลขานุการทางการแพทย ์

ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU5 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

126
พืน้ทีแ่ห่งการเรียนรู้ U Space : Innovation Club by 
GSB  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 37,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

37,000.00 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

127 การสืบสานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

128
เพิม่ศักยภาพนักศึกษาเพือ่การเตรียมความพร้อมสู่บัณฑิต
ในศตวรรษที ่21 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 7,750.00
งบประมาณแผ่นดิน : 7,750.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

129
โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่
พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 35,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 35,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

130 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 30,900.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,900.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

131
การพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่บทความ
วิชาการ/บทความวิจัย และการถ่ายทอด องค์ความรู้เพือ่
สร้างขวัญก าลังใจ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

132 บริหารวิชาการ ตามความต้องการของผู้รับบริการ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU5 0 ไม่ใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ

133
ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิตด้วยคุณค่า
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU4 10,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 10,000.00 

บาท
คณะวิทยาการจัดการ

134
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของ
ประเทศญีปุ่น่และสอนการทดลองฟิสิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

135
โครงการตรวจติดตามและให้ค าปรึกษาด้านคุณภาพน้ า
ของสระว่ายน้ าในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์
การศึกษานอกทีต้ั่ง  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU1 221,360.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

221,360.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

136
โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู
คณิตศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 119,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 119,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

137
การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้
เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยทีส่วย สะอาด และใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม (Clean & Green University) ระยะที ่2  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 233,470.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

233,470.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

138

การให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพือ่
สนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยทีส่วย สะอาด 
และใส่ใจส่ิงแวดล้อม (Clean & Green University) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 85,350.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

85,350.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

139

การศึกษาสถานการณ์ขยะมูลฝอยติดเชื้อ การจัดท า
กรอบแนวทาง และการด าเนินงานของศูนย์ วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562- 2564 ของกรมอนามัย  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 95,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

95,000.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

140
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่
บัณฑิตไอทีพันธุใ์หม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 70,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 70,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

141
ชุมชนแห่งการสืบเสาะและชุมชนการเรียนแนวดิจิทัลสู่
การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล: ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน 
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 15,650.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,650.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

142
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 150,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 150,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

143
โครงการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 84,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 84,600.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

144
การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

145
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที ่4 
“วิจัยสร้างงาน วิจัยสร้างรายได้ วิจัยสร้างคน” 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU1 200,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 200,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

146
การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 100,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 100,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

147
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนยีเพือ่ส่งเสริมงานวิจัยและ การบริการวิชาการ  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 200,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 200,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

148
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 150,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 150,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

149 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

150
โครงการเสริมทักษะพืน้ฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 60,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 60,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

151
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาบนพืน้ฐานด้าน
วิชาการงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี 2562  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

152

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการบูรณาการ
ระบบการจัดการเรียนการสอนของ นักศึกษาหลักสูตรอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 25,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 25,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

153

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาเพือ่
สาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพือ่สร้างความ
เข้มแข็งของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

154

โครงการเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัยความร่วมมือกับ
คณะ และหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 37,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 37,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

155
โครงการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

156
นิเทศก์แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

157
จิตอาสาเพือ่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 19,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 19,500.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

158
ส่ิงแวดล้อมเมืองร่วมใจ อนุรักษ์ผืนป่า สร้างฝายชะลอน้ า
 ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนบ้านเขาตะกรุบ จังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

159 บูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 40,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 40,500.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

160
ยกระดับสมรรถนะ ประสบการณ์สากล และทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

161
ศึกษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งประวัติศาสตร์ วัด
และชุมชน จังหวัดสระแก้ว (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

162

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการสร้างส่ือการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ เพือ่เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 11,900.00
งบประมาณแผ่นดิน : 11,900.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

163

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดแรงงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณสมบัติตามความ
ต้องการของ สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 107,100.00
งบประมาณแผ่นดิน : 107,100.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

164
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพือ่ใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 38,250.00
งบประมาณแผ่นดิน : 38,250.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

165
สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และการเรียนรู้การ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 54,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 54,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

166
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่เทคโนโลยี สู่
ประตูการท างานด้านเคม ี

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 9,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 9,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

167

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
เพือ่ความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนในด้าน
วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางตอบสนองนโยบาย Thailand 
4.0  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 12,650.00
งบประมาณแผ่นดิน : 12,650.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

168

อบรมเชิงปฎิบัติการการปฏิบัติทีดี่ในการผลิต
เคร่ืองส าอางภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับผิวหนังในระดับ
ห้องปฏิบัติการเพือ่ส่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านเคร่ืองส าอางเพือ่ความสามารถในการแข่งขันแบบ
ยั่งยืนตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 46,350.00
งบประมาณแผ่นดิน : 46,350.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

169
โครงการเพิม่สมรรถนะการท างานและบริการวิชาการ
ของบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 145,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 145,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

170
การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

171
โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที ่21 สนองต่อโลกอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

172
ส่งเสริมการบริหารจัดการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 25,900.00
งบประมาณแผ่นดิน : 25,900.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

173
ส่งเสริมความเชี่ยวชาญปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอางของนักศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 120,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 120,000.00

 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

174 การอบรมบุคลากรในสถานทีผ่ลิตเคร่ืองส าอาง  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

175
โครงการคุณธรรมน าสมัย พีน่้องร่วมใจ สร้างคุณความดี
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

176
บูรณาการความรู้สู่การบริการวิชาการด้านไอทีโดย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

177
บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

178
การบ ารุงรักษาและสอบเทียบเคร่ืองมือเพือ่คงความยั่งยืน
ของระบบมาตรฐานสถานทีผ่ลิตตามแนวทางวิธีการทีดี่
ในการผลิตเคร่ืองส าอางอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 269,600.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

269,600.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

179
การบริหารจัดการส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 23,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 23,800.00 

บาท
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

180
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกีฬาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย

181
โครงการหนุมานส าแดงแผงฤทธิ ์เนรมิตรเลือกต้ังแดน
สยาม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

182 โครงการวันวิชาการนิติศาสตร์สวนดุสิตรพี 62  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

183 งานประเพณีบุญเดือนสิงห์ 62  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

184
การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
เกณฑ์มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

185 งานบริหารจัดการ(ส่วนกลาง)  ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU5 205,030.00
งบประมาณแผ่นดิน : 205,030.00

 บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

186
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิพลเมือง 
(ตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

187 เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 40,360.00
งบประมาณแผ่นดิน : 40,360.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

188 โครงการวันวิชาการนิติศาสตร์สวนดุสิต รพ’ี 62  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 21,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 21,000.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

189 ศึกษาดูงานส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 2,820.00
งบประมาณแผ่นดิน : 2,820.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

190
“เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์”  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 45,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 45,000.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

191
สัมมนาวิชาการเร่ือง “มิติการศึกษาและวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์: วิทยาการข้อมูลใน
รัฐศาสตร์แบบสากลบทเรียนจาก IPSA” 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU2 16,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 16,000.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

192
โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คร้ังที ่2 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 17,190.00
งบประมาณแผ่นดิน : 17,190.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

193 อบรมภาวะผู้น าเยาวชนเพือ่การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 16,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 16,000.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

194 “เส้นทางข้างบ้านกับความเป็นสมัยใหม”่  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

195 PS ร่วมใจ รับน้องใหม่สร้างสรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

196
สนทนาประสากฎหมายและการเมือง ในหัวข้อ รู้เท่าทัน
การเลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

197
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ เพือ่ส่งเสริมกระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Lctive  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU5 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

198
โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

199
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง ตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

200

การเสวนาเชิงวิชาการในวาระครบรอบ ๑ปีการจัดต้ัง
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในหัวข้อ เง่ือนไข 
ข้อจ ากัด อนาคต :กฎหมายพรรคการเมืองกับการเลือกต้ัง
 ปีพุทธศักราช 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

201
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่
สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

202
สร้างความเข้าใจในการเป็นประชาคมของโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

203
โครงการงานไหว้ครู “น้อมล ารึกพระคุณครูอาจารย”์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

204 สงกรานต์แบบไทย เคารพกราบไหว้ กตัญญูรู้คุณ   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

205
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (ไม่ใช้งบประมาณ)  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

206
โครงการปัจฉิมนิเทศน์หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

207
โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ คร้ังที ่8 โดยพระบรมรา
ชานุญาต 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU1 22,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 22,800.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

208
โครงการเพิม่พูนทักษะวิชาชีพธุรกิจการบินเพือ่พัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ในสาขาวิชา
ธุรกิจการบิน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 15,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,000.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

209 โครงการสานสัมพันธ์ พีน่้องการบิน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 12,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 12,800.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

210
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับ
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้ (D1)บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่7 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 870,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

870,000.00 บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

211
โครงการการเตรียมความพร้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,600.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

212
โครงการกราบระลึกพระคุณทีส่ามและสืบสาน
พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

213
โครงการ Village Tourism การท่องเทีย่วชุมชนสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

214 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 6,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 6,600.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

215
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา Hospitality
 Management (International Programme)  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

216 งานบริหารจัดการ (ส านักงานโรงเรียน)  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU1 232,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 232,500.00

 บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

217 โครงการปัจฉิมนักศึกษา 58  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

218
โครงการพีน่ าน้องสู่ประตูอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 5,400.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,400.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

219
โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU SPIRITสู่สายงาน
การท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 91,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 91,200.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

220
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (การพัฒนาภาวะผู้น า
 การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะป้องกันตัว และการปฐม
พยาบาล) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 64,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 64,200.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

221
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพือ่การ
ทดสอบ TOEIC (TOIEC Preparation) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

222
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที ่1 
พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

223
โครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการ
โรงแรม: MoU 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 33,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 33,200.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

224
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการเพือ่
รองรับผู้รับบริการทีม่ีศักยภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 15,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,000.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

225
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 87,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 87,000.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

226
โครงการเพิม่พูนความรู้สู่การปฏิบัติ : IMC Planning for
 Hospitality Management 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,600.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

227 โครงการจิตอาสามอบความสุขแด่น้อง  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

228

โครงการสัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปฏิบัติการภาคสนามเพือ่ขอรับ
บัตรมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
วัฒนธรรมสัญจรกับการท่องเทีย่วไทย(เส้นทางอีสานใต้) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

229
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management 
(International Programme) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

230 โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

231
โครงการรับน้องเข้าบ้าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

232
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality
 Management (International Programme) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

233
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนส าหรับ
การพัฒนาบัณฑิตพันธุใ์หม่สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

234 โครงการธุรกิจโรงแรมร่วมใจ สร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ

235 โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts)  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU1 3,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,600.00 

บาท
โรงเรียนการท่องเทีย่ว

และการบริการ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

236
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารเพือ่สุขภาพและการ
ชะลอวัย  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 100,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

100,000.00 บาท
โรงเรียนการเรือน

237
โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการ
เรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 52,000.00

งบประมาณอื่นๆ (งบประมาณ
โครงการบริหารกายเพือ่สุขภาพ

และกิจกรรมนันทนาการ ปี
การศึกษา 2561) : 52,000.00 บาท

โรงเรียนการเรือน

238
โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าร่วมการแข่งขัน
ประกอบอาหาร“Villeray & bech culinary world 
cup 2018”  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนการเรือน

239 โครงการพัฒนาทักษะด้านปฏิบัติการแปรรูปอาหาร  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 8,960.00
งบประมาณแผ่นดิน : 8,960.00 

บาท
โรงเรียนการเรือน

240
โครงการบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนการเรือน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU5 1,355,550.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
1,355,550.00 บาท

โรงเรียนการเรือน

241
โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพือ่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 328,297.40
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

328,297.40 บาท
โรงเรียนการเรือน

242
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพือ่ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU2 224,700.00
งบประมาณแผ่นดิน : 224,700.00

 บาท
โรงเรียนการเรือน



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

243
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การ
เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 440,770.00

งบประมาณแผ่นดิน : 401,770.00
 บาท

งบประมาณอื่นๆ ( งบประมาณ
โครงการบริหารกายเพือ่สุขภาพ

และกิจกรรมนันทนาการ) : 
39,000.00 บาท

โรงเรียนการเรือน

244
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิต
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 99,600.00

งบประมาณอื่นๆ ( งบบริหารกาย
เพือ่สุขภาพ ประจ าปี 2561) : 

55,000.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน : 44,600.00 

บาท

โรงเรียนการเรือน

245 โครงการนักก าหนดอาหารวัยทีนรักสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนการเรือน

246
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที ่๒๑ : 
กิจกรรมการสัมมนาแนวโน้มการจัดการด้านธุรกิจอาหาร
และโภชนาการ กับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนการเรือน

247

โครงการ การจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการสอนแบบบูรณา
การเชิงรุก (Integrated Active Learning) ในรายวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหารส าหรับเด็กวัยก่อน
เรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนการเรือน

248
โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้าน
อาหารและคหกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 110,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 110,000.00

 บาท
โรงเรียนการเรือน

249
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางวิชาชีพโดยบูรณา
การร่วมกับสถานประกอบการด้านอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 49,202.00
งบประมาณแผ่นดิน : 49,202.00 

บาท
โรงเรียนการเรือน



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

250 โครงการแนวทางการพัฒนาวิจัยทางคหกรรมศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนการเรือน

251 โครงการถ่ายทอดความรู้การท าบายศรีสู่ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนการเรือน
252 โครงการเด็กรุ่นใหม่ฉลาดเลือกซ้ืออาหารริมถนน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ โรงเรียนการเรือน

253 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,081,200.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,081,200.00 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

254
โครงการพัฒนารูปแบบการสอนตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เพือ่ยกระดับคุณทัง้โรงเรียน : ละอออุทิศ
โรงเรียนแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU3 197,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 197,000.00

 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

255 งานบริหารจัดการ  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,038,110.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
2,038,110.00 บาท

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

256 ละออรักการอ่าน   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 8,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 8,600.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

257
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประสานความร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 22,990.00
งบประมาณแผ่นดิน : 22,990.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

258 จัดซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 718,400.00
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย : 

718,400.00 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

259 วันส าคัญ "กิจกรรมวันลอยกระทง"  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

260
เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ๕ – ๖ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 378,140.00
งบประมาณแผ่นดิน : 378,140.00

 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

261 ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล / ระดับชั้นประถมศึกษา  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 182,100.00
งบประมาณแผ่นดิน : 182,100.00

 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
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262 ร่ืนเริงบันเทิงใจ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 39,480.00
งบประมาณแผ่นดิน : 39,480.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

263 พัฒนาศักยภาพครูพร้อมสู่ศตวรรษที ่21  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 77,060.00
งบประมาณแผ่นดิน : 77,060.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

264 กีฬาส่งเสริมสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 40,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 40,000.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

265 การบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 72,120.00
งบประมาณแผ่นดิน : 72,120.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

266 นิทรรศการงานแฟ้มผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 121,400.00
งบประมาณแผ่นดิน : 121,400.00

 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศ.ล าปาง

267 โครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 71,750.00
งบประมาณแผ่นดิน : 71,750.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศ.ล าปาง

268 โครงการพัฒนาบุคลากร  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 196,890.00
งบประมาณแผ่นดิน : 196,890.00

 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศ.ล าปาง

269 โครงการพัฒนาผู้เรียนและงานวิชาการ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 113,160.00
งบประมาณแผ่นดิน : 113,160.00

 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศ.ล าปาง

270 งานบริหารการจัดการ  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 251,400.00
งบประมาณแผ่นดิน : 251,400.00

 บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศ.ล าปาง

271 โครงการ 10 ปีละออ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 70,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 70,000.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศ.ล าปาง

272 โครงการทัศนศึกษา  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 17,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 17,000.00 

บาท
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศ.ล าปาง

273 เชฟสัญจร  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง
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274
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสาขา
การท่องเทีย่วศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่งตรัง  

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

275
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ประจ าปีพ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 5,300.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,300.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

276
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่เวทีการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

277
โครงการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 5,130.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,130.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

278 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 10,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 10,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

279
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
เพือ่การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU2 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

280
โครงการส่งเสริมหลักสูตรการท่องเทีย่วพัฒนา ปรับปรุง 
ตามกรอบมาตรฐานคุณเกณฑ์ มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
สาขาการท่องเทีย่ว ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง ตรัง  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 6,640.00
งบประมาณแผ่นดิน : 6,640.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

281 โครงการอบรมการท าผลงานเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 13,300.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

13,300.00 บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

282
โครงการปฏิบัติการภาคสนามเพือ่ขอรับบัตรมัคคุเทศก์ 
เส้นทางที ่1 กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
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283
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะตามศตวรรษที ่21 แก่
นักศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 8,000.00

งบประมาณแผ่นดิน : 3,000.00 
บาท

งบประมาณอื่นๆ (งบประมาณจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) : 5,000.00
 บาท

ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 
ตรัง

284 จากรุ่นสู่รุ่น จากใจสู่ใจ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 15,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

285
เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทางวิชาชีพส าหรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 55,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 55,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

286
โครงการนิทรรศการขนมไทยและอาหารไทย (Thai 
Food Fair) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 15,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

287
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU2 19,950.00
งบประมาณแผ่นดิน : 19,950.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

288
แลกเปล่ียนอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 
ตรัง ประจ าภาคการศึกษาที ่2 /2561  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 46,560.00
งบประมาณแผ่นดิน : 46,560.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

289 โครงการเข้าร่วมแข่งขันประกวดการเขียนแผนธุรกิจ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

290 โครงการน าความรู้สู่โลกอาชีพ ชั้นปี 4 (ปัจฉิมนิเทศ)  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,200.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

291 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร   ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU5 5,060.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,060.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง
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292 โครงการบูรณาการรายวิชาเพือ่บริการวิชาการสู่สังคม   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 1,500.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

293 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

294 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU1 6,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 6,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

295 งานบริหารส านักงานศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง ตรัง  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 60,860.00
งบประมาณแผ่นดิน : 60,860.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

296
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางวัฒนธรรมสวนดุสิตของสาขาวิชาการท่องเทีย่ว 
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง ตรัง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

297 พัฒนาทักษะและบริการวิชาการภาษาอังกฤษ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 5,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 5,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ตรัง

298
โครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างาน
ส าหรับบัณฑิต สาขาวิชการศึกษาปฐมวัย  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

นครนายก

299
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพือ่ความเชี่ยวชาญ
ด้านปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU3 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

นครนายก

300
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณะของ
อาจารย์เพือ่ต่อยอดทางวิชาการ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU1 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

นครนายก

301 โครงการพัฒนาการส่ือสารด้วย ICT อย่างมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 25,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 25,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

นครนายก

302
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 15,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

นครนายก
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303
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย ศูนย์
การศึกษานอกทีต้ั่ง นครนายก 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 26,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 26,600.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

นครนายก

304 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

นครนายก

305
โครงการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ความรู้ดี บุคลิกภาพ
เด่น เก่งรอบด้าน ประจ าปีการศึกษา 2561  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 73,900.00

งบประมาณอื่นๆ (งบบริหารกาย
เพือ่สุขภาพและนันทนาการ งบ

รายได้ศูนย์ฯ นครนายก) : 
73,900.00 บาท

ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 
นครนายก

306

ตามรอยอัตลักษณ์ด้านอาหารตนบุญแห่งล้านนาเนื่องใน
วาระครบรอบ 140 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ภายใต้
บริบทและความเป็นสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 
ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

307
โครงการเพิม่พูนประสบการณ์และความรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 54,090.00
งบประมาณแผ่นดิน : 54,090.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

308
พัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและ
การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 122,710.00
งบประมาณแผ่นดิน : 122,710.00

 บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

309
โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติอาหารญีปุ่น่เพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาอาหารเอเชีย 1 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 15,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 15,800.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

310 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 9,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 9,600.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

311
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบ
อาหารและการบริการ  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 30,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 30,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

312
วัสดุการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 92,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 92,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

313 โครงการศึกษาดูงานด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,600.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

314
โครงการครูปฐมวัยสู่ชุมชน: ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 21,700.00
งบประมาณแผ่นดิน : 21,700.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

315 พัฒนาทักษะครูวิชาชีพ : ฉันจะเป็นครูมืออาชีพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 4,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 4,200.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

316
โครงการปฐมวัยวิชาการ : Senior Project 
Presentation 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 4,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 4,200.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

317 โครงการการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 8,700.00
งบประมาณแผ่นดิน : 8,700.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

318
โครงการบริการวิชาการเพือ่เสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัย
 : เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะ
สมอง EF  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU1 2,100.00
งบประมาณแผ่นดิน : 2,100.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

319
ทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 22,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 22,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

320 เพชรสวนดุสิต   ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 18,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 18,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

321 รับขวัญบัณฑิต  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

322
เสริมทักษะด้านการประกันคุณภาพเพือ่การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 4,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 4,500.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

323 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 35,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 35,200.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

324
โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

325 ผ้าป่าสามัคคีเพือ่การศึกษา   ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

326 โครงการพีป่ฐมวัยพบรุ่นน้องในโรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

327 โครงการปฐมวัยประชาธิปไตยสร้างสรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

328
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ 
มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

329
โครงการบริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ล าปาง

330
โครงการบริหารงานส านกงานเพือ่ความสะอาดภายใน
อาคารส านักงานศูนย์ฯหัวหิน  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 87,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 87,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

331
โครงการท านุบ ารุงศิลปะะและวัฒนธรรมของศูนย์ฯ หัว
หิน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 8,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 8,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

332
โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ให้แก่นักศึกษาของศูนย์ฯ หัวหิน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 8,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 8,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

333 ส่งเสริมนักศึกษา...สู่บัณฑิตทีม่ีคุณภาพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 14,900.00
งบประมาณแผ่นดิน : 14,900.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

334 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 20,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

335 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 9,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 9,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

336 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU2 9,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 9,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

337
โครงการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ( 3Rs8Cs) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 4,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 4,800.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

338
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและให้
ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบินให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที ่6 ทัว่ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 300,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 300,000.00

 บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

339
โครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งงานทีสู่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 3,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 3,000.00 

บาท
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

340
การอบรมเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให้แก่บุคลากรของส านักงานเมืองเทศบาลหัวหิน  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

341
การอบรมเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให้กับชุมชนท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง 

หัวหิน

342
โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 964,000.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินรายได้ - 

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม) : 964,000.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

343
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์เพือ่การ
ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 48,500.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินรายได้

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม) : 48,500.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

344 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,478,450.00
งบประมาณอื่นๆ (ของบสนับสนุน)

 : 1,478,450.00 บาท
สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
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345
โครงการบริการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU - TEST) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 206,000.00
งบประมาณอื่นๆ (รายได้สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) : 

206,000.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

346 โครงการอบรมศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับบุคคลทัว่ไป  ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU3 87,400.00
งบประมาณอื่นๆ (รายได้สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) : 

87,400.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

347 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทัว่ไป  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 156,400.00
งบประมาณอื่นๆ (รายได้สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) : 

156,400.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

348
โครงการบริการจัดสอบภาษาอังกฤษโทอิค ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,825,000.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินรายได้ - 

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม) : 3,825,000.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

349 โครงการศูนย์การแปลภาษา  ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU3 114,400.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินรายได้

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม) : 114,400.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

350
โครงการอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) ส าหรับ
เยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU4 216,500.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินรายได้ - 

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม) : 216,500.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

351

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 1,693,500.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
1,693,500.00 บาท

สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

352
โครงการบริหารส านักงานอ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,736,464.90
บกศ.62 : 450,000.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 
2,286,464.90 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

353
โครงการ การจัดท าวารสาร Journal of Food Health 
and Bioenvironmental Science (JFHB) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 546,800.00
บกศ.62 : 541,800.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (เงินทุน สวพ.) : 
5,000.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

354
โครงการ การจัดท าวารสาร Journal of 
Multidisciplinary in Social Sciences (JMSS) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 495,888.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุน สวพ.) : 

5,088.00 บาท 
บกศ.62 : 490,800.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

355 โครงการสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 100,000.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุน สวพ.) : 

76,877.00 บาท
บกศ.62 : 23,123.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

356
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 49,640,100.00

งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 
5,000.00 บาท

งบประมาณแผ่นดิน : 
49,635,100.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

357
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 21,804,800.00

งบประมาณแผ่นดิน : 
21,800,800.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (เงินทุน สวพ.) : 
4,000.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

358
โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่บริหารจัดการงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU2 2,147,477.10 บกศ.62 : 2,147,477.10 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

359
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU2 323,975.00 บกศ.62 : 323,975.00 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

360 โครงการ SDU Research Club   ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 1,000,000.00 บกศ.62 : 1,000,000.00 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

361
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ยกระดับนวัตกรรม
การวิจัยด้วยการเพิม่มูลค่าทางทรัพย์สินทางปัญญา" 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 100,000.00 บกศ.62 : 100,000.00 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

362
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านกลยุทธ์การส่งเสริม
บทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 120,000.00 บกศ.62 : 120,000.00 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

363 โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมการวิจัยเชิงพาณิชย์  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 2,482,730.00
บกศ.62 : 1,150,000.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 
1,332,730.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

364 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน/งานสร้างสรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 150,000.00 บกศ.62 : 150,000.00 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

365
โครงการพัฒนาเครือข่ายวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 1,401,800.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 

83,900.00 บาท
บกศ.62 : 1,317,900.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

366
โครงการ การจัดท าวารสาร Asean Journal of 
Education (AJE) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 249,000.00
บกศ.62 : 244,002.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ) : 
4,998.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

367
โครงการบริหารส านักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปี 
2562 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 50,000.00 บกศ.62 : 50,000.00 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

368 โครงการบริหารส านักงานหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 1,015,000.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 

565,000.00 บาท
บกศ.62 : 450,000.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

369
โครงการบริหารส านักงานอ านวยการรองอธิการบดี ฝ่าย
วิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 300,000.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 

57,577.10 บาท
บกศ.62 : 242,422.90 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

370
โครงการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 150,000.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 

150,000.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา

371 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัย  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 108,150.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุน สวพ.) : 

108,150.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา

372 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 2,673,300.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 

2,673,300.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา

373
โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยเพือ่ส่งเสริมการท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน ระยะที ่2 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 1,689,500.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุนสวพ.) : 

1,689,500.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา

374
โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 130,800.00
งบประมาณอื่นๆ (เงินทุน สวพ.) : 

130,800.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา

375
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 10,100.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

10,100.00 บาท
ส านักงานตรวจสอบภายใน

376
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทาง
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 4,000,000.00
 งบประมาณแผ่นดิน : 
4,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

377
ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองทีดี่
ให้กับนักศึกษาสวนดุสิตเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 65,500.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

65,500.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

378
โครงการพัฒนาการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และ
ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU3 69,300.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

69,300.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

379
เงินรางวัลให้นักกีฬาทีท่ าเหรียญและเงินรางวัลสนับสนุน
พัฒนาทีมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักงานมหาวิทยาลัย



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

380
โครงการเสริมสร้างมรรถนะนักศึกษา (กีฬา กีฬา เป็นยา
วิเศษ) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักงานมหาวิทยาลัย

381 ค่าเช่าทรัพย์สิน  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,198,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
2,198,800.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

382 ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 800,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

800,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

383 โครงการด าเนินงานของกองคลัง  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 824,624.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

824,624.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

384 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 250,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

250,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

385 โครงการการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 192,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

192,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

386
สานสัมพันธ์น้องพี ่จุดประกายเครือข่ายศิษย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันช่อใหม่ “Beautiful Variety
 & Local Culture”)  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 715,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

715,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

387
โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่การตลาดการรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 800,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

800,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

388 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 900,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

900,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

389 โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ ์ ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 150,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

150,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

390 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ ์ ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 30,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

30,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

391
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 15,850.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

15,850.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

392 เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา (กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ)  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 155,680.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

155,680.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

393 พีส่อนน้อง (รู้เท่าทันยาเสพติด)  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 99,200.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

99,200.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

394 โครงการ Brand Campaign  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU3 150,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

150,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

395
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้น า
นักศึกษา” 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 471,500.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

471,500.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

396 โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานทัง้ภายในและภายนอก  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 100,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

100,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

397 เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ คร้ังที ่10  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 1,463,500.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,463,500.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

398 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 1,900,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,900,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

399 โครงการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 350,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

350,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

400 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 600,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

600,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

401 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างาน”  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 41,500.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

41,500.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

402 งานบริการสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 1,299,200.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,299,200.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

403
โครงการจัดอบรมหลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ด าเนิน
รายการมืออาชีพ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 15,200.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

15,200.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

404 กีฬาเพือ่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 241,250.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

241,250.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

405 โครงการบริการวิชาการ  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 4,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
4,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

406 โครงการบริหารจัดการประชุม  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 5,718,300.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

5,718,300.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

407
จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 440,400.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

440,400.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

408
ก่อสร้างพืน้ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ (Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 17,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
17,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

409

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก
ระดับประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า
 อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 
รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 6,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
6,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

410
ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ า และแหล่งน้ าสะอาดเพือ่
การใช้สอย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 12,500,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
12,500,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

411
ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์
การศึกษานอกทีต้ั่งนครนายก ต าบลวังกระโจม อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 5,500,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
5,500,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

412
ปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์ส าหรับเด็กพิเศษ อาคาร
คณะครุศาสตร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 1 
รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 2,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
2,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

413
ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ อาคาร
เคร่ืองปัน้ดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 7,327,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
7,327,200.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

414
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 6,550,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
6,550,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

415

ก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพัฒนา
ท้องถิ่น (SDU Library&Co-Community Space 
Center) ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่งหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU3 20,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
20,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

416
ปรับปรุงห้องเรียนและส านักงาน สถาบันภาษาและ
ศิลปะวัฒนธรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 1
 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 8,760,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
8,760,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

417
ปรับปรุงกรอบผนังอาคารและภูมิทัศน์ริมถนน
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 19,402,700.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
19,402,700.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

418
ปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 40,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
40,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

419
ก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
วิทยเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 80,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
80,000,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

420
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ 
ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่งล าปาง ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 7,859,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
7,859,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

421

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการ
ธุรกิจการบินและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง
ล าปาง ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 1
 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 3,500,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
3,500,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

422
ครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัสส าหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 1 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 3,681,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
3,681,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

423 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 2,500,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

2,500,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

424
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจ า
 งบเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 678,237,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
678,237,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

425 ค่าสาธารณูปโภค  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 102,945,900.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
93,245,900.00 บาท

บกศ.62 : 9,700,000.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

426 โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของประชาคมสวนดุสิต  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU1 254,450.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

254,450.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

427
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกพัน
เราชาวสวนดุสิต  

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 26,400.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

26,400.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

428
โครงการจัดการอบรมหลักสูตรพูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง 
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 45,250.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

45,250.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

429
โครงการ “พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 1,085,740.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,085,740.00 บาท
ส านักงานมหาวิทยาลัย

430

โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที ่24 - 30 เมษายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 1,413,700.00

ขอสนับสนุนงบประมาณ : 
563,700.00 บาท

งบประมาณอื่นๆ (งบประมาณที่
สนับสนุนจาก HANBAN) : 

850,000.00 บาท

ส านักงานมหาวิทยาลัย

431 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา (IT in Education)  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

432
โครงการ: บริการวิชาการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2562” 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 20,000.00
งบประมาณอื่นๆ (งบประมาณ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี) : 20,000.00
 บาท

ส านักงานวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

433 โครงการ: EVEX ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

434
การจัดการความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้การบูรณางาน
บริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

435
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดท าแผน/โครงการ การ
พัฒนาระบบติดตามและรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

436 โครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพือ่ท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

437 โครงการปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมน าท าตามค าสอน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

438 โครงการปฐมวัยสานรักสานสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

439
โครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 36,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 36,000.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

440 โครงการบริการวิชาการ ภาษาจีนก้าวล้ า น าพาอาเซียน  ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 9,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 9,600.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

441
โครงการการจัดการความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้การบูรณา
งานบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 19,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 19,000.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

442
โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ ความส าเร็จใน
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 51,120.00
งบประมาณแผ่นดิน : 51,120.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

443
โครงการ Green Library & Learn รักโลกด้วยการ
เรียนรู้กับห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

444 โครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพือ่ท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU5 20,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,200.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

445
โครงการการพัฒนาระบบในการท างาน และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร" 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU5 51,280.00
งบประมาณแผ่นดิน : 51,280.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

446
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและนักศึกษาด้าน
อาหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 100,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 100,000.00

 บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

447
โครงการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU1 100,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 100,000.00

 บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

448
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส าหรับนักศึกษาวิทยา
เขตสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 20,200.00
งบประมาณแผ่นดิน : 20,200.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

449
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภายในหลักสูตร
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 115,840.00
งบประมาณแผ่นดิน : 115,840.00

 บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

450
โครงการ พัฒนาทักษะการรู้คิดของครูปฐมวัยและเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 32,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 32,600.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

451
โครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี
 5 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 33,400.00
งบประมาณแผ่นดิน : 33,400.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

452
โครงการแผนงานสนับสนุนส่ือวัสดุเพือ่การศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU4 17,600.00
งบประมาณแผ่นดิน : 17,600.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

453 โครงการ: EVEX บ่มเพาะต้นกล้า  ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU3 22,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 22,000.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

454
โครงการ: ส่งเสริมทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอางของนักศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 24,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 24,000.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

455
โครงการ..เสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางในการสืบสาน ท านุ
บ ารุงวัฒธรรมไทย  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 12,960.00
งบประมาณแผ่นดิน : 12,960.00 

บาท
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

456
โครงการ Culino สร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้ด้าน
อาหาร  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU1 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

457 โครงการปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมน าท าตามค าสอน  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU4 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

458
การพัฒนาระบบบริการข้อมูลศูนย์กลางในงานบริการ
ของมหาวิทยาลัย (Service Center) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 212,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

212,000.00 บาท
ส านักบริหารกลยุทธ์

459
การพัฒนาการด าเนินงานเพือ่การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU5 221,910.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

221,910.00 บาท
ส านักบริหารกลยุทธ์

460
การพัฒนาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่7 SDU3 500,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

500,000.00 บาท
ส านักบริหารกลยุทธ์

461

โครงการการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ STEAM 
เพือ่เสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่อดคล้องกับ
การศึกษาไทย 4.0 (บูรณาการยกระดับ) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 10,072,400.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
10,072,400.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

462
โครงการเรียนรู้ด้วยส่ือ eDLRU ส าหรับการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ เพือ่ต่อยอด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย (บูรณาการยกระดับ) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,584,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
3,584,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

463
โครงการบ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 ด้วยการส่งเสริม
พัฒนาการ 4 ด้านและพัฒนาทักษะ EF (บูรณาการช่วง
ชีวิต) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,930,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
3,930,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

464
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเทีย่ววิถีถิ่น สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารอีสาน
เลียบแม่น้ าโขง (บูรณาการท่องเทีย่ว) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 13,050,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
13,050,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

465
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ความมั่นคงด้านอาหาร
สืบสานต ารับตามศาสตร์พระราชา (บูรณาการท่องเทีย่ว) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU3 4,571,300.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
4,571,300.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

466

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทางการท่องเทีย่วและการบริการ เพือ่ยกระดับ
ศักยภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศ (บูรณาการท่องเทีย่ว) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 1,350,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
1,350,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

467
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทางการท่องเทีย่วและการบริการ เพือ่ยกระดับ
ศักยภาพการท่องเทีย่วทุกมิติ (บูรณาการท่องเทีย่ว) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 3,600,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
3,600,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

468
โครงการศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง ล าปาง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดล าปาง (ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 47,513,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
47,513,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

469
โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การ
พัฒนาเพือ่ความเป็นเลิศ Super Teacher (ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 20,000,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
20,000,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

470
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 SDU1 84,285,000.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
84,285,000.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

471 โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารฮาลาล (ยุทธศาสตร์)  ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 5,521,800.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
5,521,800.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

472
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2561  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU1 1,877,070.00
งบประมาณแผ่นดิน : 
1,877,070.00 บาท

ส านักบริหารกลยุทธ์

473 โครงการนิทรรศการ Suan Dusit Showcase  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 222,930.00
งบประมาณแผ่นดิน : 222,930.00

 บาท
ส านักบริหารกลยุทธ์

474
จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบวิเคราะห์ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต 
(Log) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 3,000,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,000,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

475
จัดซ้ือระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web 
Application Firewall) จ านวน 1 ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 5,000,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

5,000,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

476
พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 8,000,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

8,000,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

477
จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย(Wi-Fi)เพือ่
รองรับการเรียนรู้แบบActiveLearningและ
Technology–basedLearning 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,000,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

2,000,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

478
จ้างติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่ือสารระบบ
คอมพิวเตอร์ทัง้ภายในมหาวิทยาลัยวิทยาเขตและศูนย์
การศึกษานอกทีต้ั่ง 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,000,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

2,000,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

479
จัดซ้ือสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ เพือ่
สนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 500 Licenses  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 1,701,300.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,701,300.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

480
จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ส่ือมสภาพการใช้งาน 
จ านวน 189 ชุด 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 3,383,340.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,383,340.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

481
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบกล้องวงจร
ปิด CCTV เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ส่ือมสภาพการใช้งาน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 1,639,882.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,639,882.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

482
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
(UPS)ภายในห้องแม่ข่ายหลัก จ านวน ๘๐ ลูก  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 1,078,560.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,078,560.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

483
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการส ารองข้อมูล
หลัก (Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 3,000,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,000,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

484
จัดหาจัดซ้ือระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์(Firewall)พร้อมทัง้ขออนุญาตใช้สิทธิใน
โปรแกรม จ านวน 1 ชุด  

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,033,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

2,033,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

485
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 856,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

856,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

486
จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์
ต่าง ๆภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 548,910.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

548,910.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

487
จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้อง
วงจรปิด(CCTV)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 274 
ชุด ระยะเวลา 1 ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,435,320.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

2,435,320.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

488
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่าย (WLAN Controller) ระยะเวลา 1 ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 100,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

100,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

489

ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจาปี 2562 ใหม่ เพือ่
ประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเคร่ือง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 271 ชุด งวดที ่9-11 (สัญญา
ผูกพันข้ามปี 2558-2562) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 2,913,249.99
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

2,913,249.99 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

490

ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจาปี 2562 ใหม่ เพือ่
ประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเคร่ือง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 15 ชุด งวดที ่9-11 (สัญญา
ผูกพันข้ามปี 2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 161,250.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

161,250.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

491

ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจาปี 2562 ใหม่ เพือ่
ประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเคร่ือง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 306 ชุด งวดที ่7-9 (สัญญา
ผูกพันข้ามปี 2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 3,270,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,270,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

492

ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจาปี 2562 ใหม่ เพือ่
ประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเคร่ือง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 100 ชุด งวดที ่4-6 (สัญญา
ผูกพันข้ามปี 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 776,250.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

776,250.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

493

ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจาปี 2562 ใหม่ เพือ่
ประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเคร่ือง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 150 ชุด งวดที ่3-5 (สัญญา
ผูกพันข้ามปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 1,152,390.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,152,390.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

494

ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจาปี 2562 ใหม่ เพือ่
ประกอบการเบิกจ่ายรายการจ้างพัฒนา และปรับปรุง
ระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ระยะเวลา 5 ปี 
งวดที ่3-4 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 4,375,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

4,375,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

495
พัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษาเพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU5 4,316,950.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

4,316,950.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

496
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ :
 TDC หรือ Thai Digital Collection ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 0 ไม่ใช้งบประมาณ
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

497 พัฒนานวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU2 1,000,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,000,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

498
จัดหาส่ิงสนับสนุนเพือ่การรองรับการปฏิบัติงานและการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 506,650.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

506,650.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

499
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Online Information
 & Education Conference 2018” 

ยุทธศาสตร์ที ่5 SDU5 31,400.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

31,400.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

500 โครงการบริการวิชาการ  ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU5 600,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

600,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

501 จ้างบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix   ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 200,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

200,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

502

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 170,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

170,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

503
จ้างบ ารุงรักษาระบบส ารองข้อมูล (Storage) ส าหรับ
เคร่ืองแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น
ระยะเวลา 1 ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 1,999,830.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,999,830.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

504 บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ยุทธศาสตร์ที ่3 SDU5 530,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

530,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

505 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (SDU ARIT Green Library)  ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 65,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

65,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

506
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรส่ือสาร
ความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นระยะเวลา 1 ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU5 3,245,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,245,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

507
ให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต ศูนย์
การศึกษานอกทีต้ั่ง เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU5 350,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

350,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร ยุทธศำสตร์ SDU QA จ ำนวนเงิน ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัตงิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

508
โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สา
หรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปวิชา ความ เป็นสวน
ดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 350,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

350,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

509
พัฒนาระบบ Mobile Application ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU3 480,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

480,000.00 บาท
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

510
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ การเช่าและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านักงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 SDU3 1,600,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

1,600,000.00 บาท
ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

511
โครงการจัดประชุมเพือ่ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียน
การสอน และส่วนสนับสนุนสิทธิประโยชน์ ส าหรับ
นักศึกษาพิการ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 40,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

40,000.00 บาท
ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

512
โครงการ การสัมมนาการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 19,250.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

19,250.00 บาท
ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

513
โครงการส าหรับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป 

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 500,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

500,000.00 บาท
ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

514
โครงการจัดประชุมเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 SDU3 386,140.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

386,140.00 บาท
ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

515
การจัดประชุมอาจารย์ทีป่รึกษา เพือ่รับทราบแนว
ทางการด าเนินงาน ส าหรับนักศึกษาทีม่ีสถานภาพ “รอ
พินิจ”  

ยุทธศาสตร์ที ่2 SDU1 3,000.00
ขอสนับสนุนงบประมาณ : 

3,000.00 บาท
ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน
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