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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on 
Quality Management)

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้
กระบวนการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ

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

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

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

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

= 1,579,948,800    บาท

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

1,579,948,800 บาท

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวมงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังส้ิน

     เงินบ ารุงการศึกษาค านวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

รวมท้ังส้ิน

เงินอุดหนุนทั่วไป
74.24%

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ
19.68%

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

ไตรมาสท่ี   1   30.29% 21.11% 31.00% 22.00%

ไตรมาสท่ี   2  52.29% 43.11% 57.00% 63.00%

ไตรมาสท่ี   3   74.29% 65.11% 79.00% 81.00%

ไตรมาสท่ี   4   96.00% 88.00% 96.00% 92.00%

  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ไตรมาส

เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ

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

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

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

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

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

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

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

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

13,800,000 0.87 100.00

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 30,366,500 1.92 100.00

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

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 18,000,000 1.14 100.00

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 18,000,000 1.14 100.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

3,300,000 0.21 100.00

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 3,300,000 0.21 100.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 19,872,000 1.26 100.00

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 19,872,000 1.26 100.00

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 161,495,300 10.22 100.00

โครงการ Mice City 47,946,300 3.03 100.00

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 3,004,000 0.19 100.00

โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 49,800,000 3.15 100.00

โครงการส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ 60,745,000 3.84 100.00

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

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2560

เพ่ิม/ลด
ร้อยละ
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แผนงาน - ผลผลิต ร้อยละ
งบประมาณ

ปี 2561
งบประมาณ

ปี 2560
เพ่ิม/ลด
ร้อยละ

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

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

ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ท้ังส้ิน 1,579,948,800 100.00 1,544,879,600 2.27

7



งบบุคลากร
แผนงาน - ผลผลิต ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

13,800,000 13,800,000 0.87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งบเงินอุดหนุน
 เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า
รายจ่ายอ่ืนค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน
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งบบุคลากร
แผนงาน - ผลผลิต ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

บุคลากร อ่ืน

งบเงินอุดหนุน
 เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า
รายจ่ายอ่ืนค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน

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

8,611,300 8,611,300 0.55

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

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

ร้อยละ 4.55 39.87 17.15 4.00           12.06 20.67 1.71 100.00

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

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

แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 717,624,900     

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

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ     บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 71,877,400      

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวิชาการ ร้อยละ 75 1.1.1 เงินเดือน 66,937,800      

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

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

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 4,939,600        

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

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 629,861,900     

1 เงินเดือน 625,782,400     

(33007500001-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 408,651,700     

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

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

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

(33007500001-5) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 204,726,300     

2 ค่าจ้างช่ัวคราว 4,079,500        

(33007500001-6) ค่าจ้างช่ัวคราว 4,079,500         

(2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 15,885,600      

1 ค่าตอบแทน 15,018,300       

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

(33007500006-1) ค่าเช่าบ้าน 908,400           

(33007500006-2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 29,300             

(33007500006-3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 23,800             

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

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

2 ค่าใช้สอย 867,300           

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

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

2) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง -                 
เชิงเวลา :

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

(34001500010) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้          7,300,000

เชิงต้นทุน : (34001500011) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน          4,000,000

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม ทางวิชาการ

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

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

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

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

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

                 29,210,200

เชิงต้นทุน :
        ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ี

        (34002500004) ปรับปรุงห้องประชุมเพ่ือการบูรณาการศาสตร์และการจัดการ
คุณภาพการศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

                 14,850,000

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

21,780,000                 

        (34002500008) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

9,900,000                  

        (34002500010) ปรับปรุงห้องประชุมส านักงานอธิการบดี แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

                  4,950,000

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

27,720,000                 

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

                 66,502,500

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

                 10,112,900

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

                 1,000,000

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

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

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

อาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี
ร้อยละ 70

เชิงเวลา :
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร วงเงิน 3.9419 ล้านบาท
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

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

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

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

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

ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไปได้รับการส่งเสริม
รหัส 34-006 และพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังได้เข้าร่วมกิจกรรม

เก่ียวกับการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 90
เชิงเวลา :

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีแล้วเสร็จตามระยะ
เวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 75

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

วงเงิน 5.0500 ล้านบาท
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แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส 8,611,300               

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ เชิงประมาณ : งบเงินอุดหนุน 8,611,300               

ผลผลิต / โครงการ : 
      ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและ

   1.  เงินอุดหนุนท่ัวไป 8,611,300               
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

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

(29010500002) ค่าอุปกรณ์การเรียน 439,000                  
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เชิงคุณภาพ : (29010500003) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 718,600                  

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

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่ระดับ
(29010500005) ค่าจัดการเรียนการสอน 6,581,700                

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

แผนงานบูรณาการวิจัยและ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 105,060,500            

นวัตกรรม ระดับชาติ/นานาชาติ เชิงปริมาณ : 1. งบเงินอุดหนุน

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

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

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

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

องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกท่ีมีศักยภาพตามสาขาวิจัย

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

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

แผนงานบูรณาการพัฒนา การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 3,300,000          

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

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

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

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 19,872,000         

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

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

 ทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการและการอนามัย
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แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 47,946,300         

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

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

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

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

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 3,004,000          

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

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

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 49,800,000         

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

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

อบรมการผลิตเคร่ืองส าอางค์ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

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

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

จังหวัดสุพรรณบุรี

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

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

แรงดันสูง (HPLC) ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

(62033500006) ชุดเคร่ืองวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรม 1,450,000            

จากแผ่น get.blot ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

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

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

แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 60,745,000         

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

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

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 18,000,000         

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

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

แนะน าและบอกต่อการท่องเท่ียวและบริการของไทย
(Net Promoter Score: NPS) ร้อยละ 85

23



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ 22,274,600         

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

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

วิชาชีพในคร้ังแรก ร้อยละ 80
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100
เชิงเวลา :

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน :
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ

ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร วงเงิน 22.2746 ล้านบาท
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมท้ังส้ิน

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

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

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

คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย

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

งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนท่ัวไป)

ผลผลิต
งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต
งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

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

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

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

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

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ

คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนการเรือน
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หน่วย : บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมศาสตร์ รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต
งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

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

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

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

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

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

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

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

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก

รวมท้ังส้ิน

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง

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

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

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

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

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

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

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

รวมท้ังส้ิน

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

รายการค่าใช้จ่าย ในมหาวิทยาลัย การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง

นครนายก
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (บาท)
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รายการ จ านวน หน่วยนับ รวมเงิน

งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 253,626,300            

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

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

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

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

1) จัดหำครุภัณฑ์โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำรเพ่ืออุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว (Food Tourism Innopolis) 
ต้ำบลห้วยยอด อ้ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1 รำยกำร 14,158,700               

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

1 ชุด         17,054,700

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

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

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

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 185,025,600            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 รำยกำร           3,075,600

2) จัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสียของห้องปฎิบัติกำรโรงงำนผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้ำอำงค์ท่ีได้มำตรฐำน GMP ห้องปฎิบัติกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้ำอำงค์ และ
ห้องปฎิบัติกำรส้ำหรับกำรอบรมกำรผลิตเคร่ืองส้ำอำงค์ ต้ำบลโคกโคเฒ่ำ อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมประมำณกำรรำยรับจำกนักศึกษำ (1)

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ศูนย์ฯ นครนำยก

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ศูนย์ฯ ล ำปำง

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

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

 

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

   1.1 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

- บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน 891

- ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของ ภายใน 1 ป รอยละ 70

- ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90

Q1 Q2 Q3 Q4

1 เสริมสรางความเช่ียวชาญปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางของ

นักศึกษา และสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสอดคลองกลุม NICHE MARKET 

           150,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

2 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

             15,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



3 การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3R8C เพ่ือเตรียมสอบ TOIC ผานเว็บไซต

และแอพพลิเคช่ัน 

             70,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



4 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

ยุค THAILAND 4.0” 

           150,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

5 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 

2561 

           200,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

6 สงเสริมขีดความสามารถดานงานวิจัยเชิงนวัตกรรม             150,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

7 พัฒนาความรวมมือเครือขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              200,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

ลําดับ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการ งบประมาณ หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

8 สายใยผูกพัน รวมสรางชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  30,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



9 เสริมทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน สาขาวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย ประจําประงบประมาณ พ.ศ. 2561 

60,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

10 นิเทศกแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  20,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



11 การเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินเก่ียวกับอัคคีภัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

25,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



12 สงเสริมศักยภาพวิชาการเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

20,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



13 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการบูรณาการระบบการจัดการเรียนการ

สอนของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

35,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



14 เสริมสรางคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาเพ่ือสาธารณะประโยชน การ

สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการสรางเครือขายศิษยเกา

เพ่ือสรางความเขมแข็งของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

40,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



15 การเพ่ิมทักษะการเรียนรูทางสิ่งแวดลอมและภาษาอังกฤษตามหลัก 3R 

8C 

40,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



16 สงเสริมทักษะวิชาชีพดานสิ่งแวดลอมและการฝกประสบการณวิชาชีพ

ดานสิ่งแวดลอม 

39,900.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



17 สงเสริมนักศึกษาเพ่ือโอกาสในการแสดงศักยภาพทางวิชาการ และ

วิชาชีพดาน สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม 

20,100.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

18 จัดทําระบบติดตามบัณฑิตและผูใชบัณฑิตแบบออนไลน  -                      คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



19 ระบบเครือขายศิษยเกาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/การจัดการสิ่งแวดลอม

เมืองและอุตสาหกรรม/ สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม 

-                      คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



20 ศึกษาสถานภาพทางทัศนียภาพแหลงโบราณสถาน และแหลง

ประวัติศาสตรดวยหลักการทางสิ่งแวดลอม  

-                      คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



21 การจัดการความรู วัฒนธรรม และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน

เพ่ือพัฒนาสื่อสรางสรรคของนักศึกษาเรียนรวม 

-                      คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



22 เตรียมความพรอม  23,575.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



23 พัฒนาศักยภาพดานวิชาการ เพ่ิมพูนความสามารถสูการปฏิบัติงานตาม

สาขาวิชา 

20,100.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

24 เรียนรูการทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีเคมีในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคอุตสาหกรรม 

36,645.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



25 กีฬาสี เทคโนโลยีเคมีสัมพันธ  9,680.00               คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



26 ปใหมไทย รวมใจสืบสาน สรางคุณความดี  -                      คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



27 ศิษยเการวมใจ สงนองสูตลาดงาน  -                      คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



28 การพัฒนานักศึกษาสําหรับเตรียมความพรอมเปนผูประกอบการและ

ธุรกิจเครื่องสําอางเชิงนวัตกรรม 

30,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



29 การบริการวิชาการจากงานวิจัยดานสมุนไพรและภูมิปญญาไทยท่ีมีความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก 

10,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

30 การบริการวิชาการจากความเช่ียวชาญและประสบการณดานผลิตภัณฑ

สุขภาพและเครื่องสําอางท่ีตอบสนองความตองการของหนวยงาน

ภายนอก “ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง: HEALTH & 

BEAUTY TREND 2018” 

10,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



31 เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอรในศตวรรษท่ี 21 ใหรูคิด

สรางสรรคเพ่ิมพูนแนวคิดนวัตกรรมและรูเทาทันตอเทคโนโลยี 

48,600.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



32 บูรณาการวิชาการทางดานคอมพิวเตอรสูธุรกิจ SME อุตสาหกรรม

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

51,200.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

33 พัฒนาศักยภาพอาจารยวิทยาการคอมพิวเตอร ดวย BIG DATA 

ANALYTICS : จากการสอนสู การทําวิจัยมืออาชีพ 

49,850.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



34 สรางพลังการเรียนรูสูอนาคตของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคสวนดุสิต 5.0 

60,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



35 สงเสริมภาพลักษณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใตนวัตกรรมบน

 SMARTPHONE 

30,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



36 บริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามกรอบยุทธศาสตรแบบเชิง

รุก  

75,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



37 การบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

50,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



38 สงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพครูคณิตศาสตร กาวไกลไปกับ

การศึกษาไทย 4.0 

81,700.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

   

39 การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ

ความกาวหนา ในศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนบัณฑิตท่ีมี

คุณสมบัติตามความตองการของสถานประกอบการ ใน THAILAND 4.00

150,600.00           คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

40 จัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

49,000.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

41 การการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560  30,400.00             คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

  

42 บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2561  100,000.00           คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

  

43 ตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือน  55,800.00             โรงเรียนการเรือน 
44 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  53,500.00             โรงเรียนการเรือน  
45 EXPERIMENTAL COOKING CLUB  5,500.00               โรงเรียนการเรือน 
46 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  47,720.00             โรงเรียนการเรือน 
47 บูรณาการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารรวมกับ

หนวยงานภายนอก: นักเทคโนโลยีอาหารรุนใหมรวมใจพัฒนากรุงเทพ

เมืองอาหารปลอดภัย 

-                      โรงเรียนการเรือน 

48 บูรณาการการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารรวมกับ

ศูนยปฏิบัติการเนยสวนดุสิต  

22,560.00             โรงเรียนการเรือน 

49 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารตามคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

29,400.00             โรงเรียนการเรือน  

50 บูรณาการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารรวมกับ

หนวยงานภายนอก: นักวิทยรุนใหมใสใจอาหารปลอดภัย 

-                      โรงเรียนการเรือน 

51 แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการแขงขันอาหารอยางมืออาชีพ ถายทอด

ความรู แบงปนประสบการณ 

-                      โรงเรียนการเรือน 

52 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานอาหารและโภชนาการสูความเปนมืออาชีพ  -                      โรงเรียนการเรือน 

53 ฝกประสบการณวิชาชีพดานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาโภชนาการ

และการประกอบอาหาร 

-                      โรงเรียนการเรือน 



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

54 สานสัมพันธนองพ่ีนักกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2561  -                      โรงเรียนการเรือน 
55 จิตอาสาปลูกปาชายเลนอนุรักษสิ่งแวดลอม  -                      โรงเรียนการเรือน 
56 โภชนาการเพ่ือสุขภาพและการชะลอวัย  11,200.00             โรงเรียนการเรือน 
57 สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน  5,440.00               โรงเรียนการเรือน 

58 กาวแรกสูการเปนนักกําหนดอาหาร  -                      โรงเรียนการเรือน 
59 แลกเปลี่ยนเรียนรู ACTIVE LEARNING เพ่ือการประเมินภาวะ

โภชนาการ 

-                      โรงเรียนการเรือน 

60 อาหารสวนดุสิตพ่ีแนะนอง ACTIVE LEARNING  -                      โรงเรียนการเรือน 
61 ฝกประสบการณวิชาชีพ  -                      โรงเรียนการเรือน 
62 ชิมขนมชมงานใบตอง  2,000.00               โรงเรียนการเรือน 
63 พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร  -                      โรงเรียนการเรือน 

64 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  48,600.00             โรงเรียนการเรือน 

65 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  178,400.00           โรงเรียนการเรือน  
66 บูรณาการศาสตรความรูอาหารสูการปฏิบัติจริง  20,000.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



67 พัฒนาองคความรูและทักษะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการ บริการตามสมัยนิยม 

15,000.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



68 เชฟสัญจรเพ่ือพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

ตรัง ประจําปการศึกษา 2560 

-                      ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



69 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค ประจําป 2561  19,950.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

70 ใชบริการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในรายวิชาเคมีวิเคราะหอาหาร

 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

30,120.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



71 ใชบริการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและจางวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในรายวิชา วิชาชีวเคมีอาหาร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 รหัส 60  

20,800.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



72 เรารักกัน เรารักชุมชน   12,000.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



73 ฝกทักษะการปฏิบัติอาหารเกาหลีและญี่ปุนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ในรายวิชาอาหารเอเชีย 1 

17,020.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



74 ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติจริงดานเคมีวิเคราะหอาหาร  9,600.00               ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



75 สงเสริมการแขงขันทักษะดานการประกอบอาหารและการบริการ  40,000.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง

 

76 พัฒนานักศึกษาดานทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ  50,000.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



77 เพชรสวนดุสิต   31,000.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



78 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  30,600.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



79 วัสดุการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  222,800.00           ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



80 บริการศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบ

อาหารไทย ระดับ 1  

-                      ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



81 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาเพ่ือ

พัฒนางานโดยใช ROUTINE TO RESEARCH (R2R)  

14,250.00             ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

82 พัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุร ี 49,000.00             สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 

83 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและนักศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดาน

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

100,000.00           สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 

84 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดาน

เทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ  

100,000.00           สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 

85 CULINO สรางสรรคสังคมการเรียนรูดานอาหาร   -                      สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



86 IT & LEARN สงเสริมการเรียนรู การใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอยอดการเรียนรู 

-                      สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



87 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ใหกับนักศึกษาและ

บุคลากร ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  

119,000.00           สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 



1. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

   1.2 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

- บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คน 2,520

- ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของ ภายใน 1 ป รอยละ 70

- ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90

Q1 Q2 Q3 Q4

1 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย             126,800.00 คณะครุศาสตร 
2 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะครุศาสตร               66,420.00 คณะครุศาสตร  
3 กิจกรรมเสริมความเปนครู               19,390.00 คณะครุศาสตร 
4 สานสัมพันธนองพ่ีประถมศึกษาและพิธีบายศรีสูขวัญ                  7,700.00 คณะครุศาสตร 
5 จิตอาสาเพ่ือพัฒนาจิตสํานึกความเปนพลเมือง                 7,000.00 คณะครุศาสตร 
6 เสริมสรางสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

             17,980.00 คณะครุศาสตร  

7 ฝกประสบการณวิชาชีพครูประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต  

             37,675.00 คณะครุศาสตร  

8 การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ               39,000.00 คณะครุศาสตร 
9 ENGLISH MEETING GROUP                10,000.00 คณะครุศาสตร 
10 การพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพรบทความวิชาการและบทความ

วิจัย 

             45,000.00 คณะวิทยาการจัดการ  

11 สงเสริม สืบสานวัฒนธรรมความเปนสวนดุสิตดวยคุณคาศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

             16,600.00 คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการ งบประมาณ หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

12 HR เรียนรูเพ่ือการพัฒนาผานคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               35,300.00 คณะวิทยาการจัดการ 

13 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตร

และปรัชญาของ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

             55,930.00 คณะวิทยาการจัดการ 

14 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการจัดการธุรกิจคาปลีก (SMART RBM)               59,480.00 คณะวิทยาการจัดการ  

15 บริการวิชาการเชิงบูรณาการ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม

จริยธรรม 

             10,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

16 บริการวิชาการเชิงบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา

บัณฑิต สูวิชาชีพทางการเงิน  

             11,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

17 เสริมสรางความเปนเลิศในการพัฒนาอัตลักษณของบัณฑิตท่ีพึงประสงค                89,852.00 คณะวิทยาการจัดการ  

18 สงเสริมงานดานวิชาการสูการคิดสรางสรรค               28,700.00 คณะวิทยาการจัดการ 

19 พัฒนานักการตลาดมืออาชีพภายใตครอบครัวการตลาด               45,000.00 คณะวิทยาการจัดการ  

20 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

               5,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

21 ระดมความคิดปลุกไอเดียสรางสรรค               40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

22 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามศาสตรการตลาด               46,216.00 คณะวิทยาการจัดการ  

23 บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

             93,176.00 คณะวิทยาการจัดการ  



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

24 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป พ.ศ. 

2561 

             39,624.00 คณะวิทยาการจัดการ 

25 ปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธนองพ่ี สรางเครือขายคอมพิวเตอรธุรกิจ และ

 แลกเปลี่ยนเรียนรูสารสนเทศองคกร 

                       -   คณะวิทยาการจัดการ 

26 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามศาสตรการจัดการธุรกิจคา

ปลีก 

             41,000.00 คณะวิทยาการจัดการ   

27 เสริมสรางวิชาการของนักศึกษาสูความเปนเลิศในวิชาชีพบัญชี                58,000.00 คณะวิทยาการจัดการ   

28 พัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สวนดุสิตในศตวรรษท่ี 21 สวน

ดุสิต 5.0  

             23,480.00 คณะวิทยาการจัดการ  

29 การพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต                 9,500.00 คณะวิทยาการจัดการ  

30 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูศตรวรรษท่ี 21               60,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

31 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตร

และปรัชญา เลขานุการทางการแพทยเพ่ือการแขงขันในตลาดแรงงาน

อยางมืออาชีพ  

             43,384.00 คณะวิทยาการจัดการ  

32 บริการวิชาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก               50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ  

33 สงเสริมความเช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

พ.ศ. 2561 

                       -   คณะวิทยาการจัดการ 

34 บริหารจัดการและพัฒนาความเช่ียวชาญบุคลากร                         -   คณะวิทยาการจัดการ 

35 คุณภาพดานวิชาการธุรกิจคาปลีก                         -   คณะวิทยาการจัดการ 



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

36 พัฒนาคุณภาพชีวิตศิษยเลขานุการทางการแพทย               41,280.00 คณะวิทยาการจัดการ 

37 พัฒนาการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของบุคลากร               40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

38 เสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจจากผูเช่ียวชาญมุงสูการแขงขัน

 ป พ.ศ.2561 ปท่ี 5  

             55,300.00 คณะวิทยาการจัดการ 

39 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ               78,300.00 คณะวิทยาการจัดการ  

40 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค               55,128.00 คณะวิทยาการจัดการ   

41 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

             55,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

42  DBIZCOM บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน

และสังคม 

                       -   คณะวิทยาการจัดการ 

43 ถายทอดองคความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ               40,400.00 คณะวิทยาการจัดการ 

44 ศึกษาดูงานและสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชา

ธุรกิจระหวางประเทศ 

             30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

45 เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการเตรียมพรอมสูบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21                 6,772.00 คณะวิทยาการจัดการ 

46 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามศาสตรธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

             22,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

47 INTER BIZ นองพ่ี สานสัมพันธวัฒนธรรมอันด ี              12,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

48 พัฒนาความรูความสามารถการใชภาษาอังกฤษสําหรับวงการธุรกิจ

ระหวางประเทศ 

               5,000.00 คณะวิทยาการจัดการ 

49 ประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการและสรางเครือขายศิษยเกา               16,200.00 คณะวิทยาการจัดการ 

50 พัฒนานักศึกตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพคร ู              76,200.00 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

 

51 พัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรใน

ยุคคนไทย 4.0 

                       -   คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี



52 สงเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาครูคณิตศาสตร                 5,100.00 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี



53 B.E. REMEDIAL ENGLISH TRAINING                10,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



54 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

           352,850.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

   

55 จัดทําวารสารสูมาตรฐานดัชนีวารสารไทย (TCI)               40,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



56 การจัดการความรูทางดานงานวิจัย การผลิตบัณฑิต และการจัดการ

ความรูสายสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา 2560 

             35,450.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

  

57 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ               19,700.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



58 ความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและภาษาเกาหลี ระหวางคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ KOICA 

                       -   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



59 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสอง

ภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

             30,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

60 กาวไปขางหนา สูสังคมจีนในยุคดิจิตอล                20,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



61 สอนเสริมวิชาการ                 5,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



62 ธรรมะสําหรับครู                 3,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



63 พัฒนาคุณลักษณะความเปนครูจากพ่ีสูนอง                 3,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



64 เรียนรูขามศาสตร สงเสริมความคิดสรางสรรค                 4,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



65 โรงเรียนรอบบาน เสริมวิชาการเขมแข็ง                 4,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



66 ศึกษาดูงานดานศิลปศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา                 3,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



67 เทศกาลงานของขวัญประจําป ครั้งท่ี 2                 5,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



68 จิตอาสาเขียนศิลป                 5,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



69 รูรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 2560                 3,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



70 พัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ               57,200.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

 

71  ENGLISH AS A PATHWAY FOR CAREER ADVANCEMENT               12,400.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

72  ENGLISH TEACHER DEVELOPMENT TO THE ACADEMIC 

ADVANCEMENT 

             12,200.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



73 สานสัมพันธพ่ีนองชาวอังกฤษ                15,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

 

74 เทศกาลภาษาและวัฒนธรรม                          -   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



75 พัฒนาสมรรถนะในการทํางานและการจัดสัมมนาทางธุรกิจ BE TEA 

PARTY 2018 “SMART BE: THE ROAD TO THAILAND 4.0” 

             15,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



76 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมการจัดแสดงสินคา “สินคาบานหนู ดูดีกวา

เดิม” (B.E. HOME TOWN PRODUCTS FAIR) 

             15,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



77 คายภาษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ                15,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



78 เตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเขาสูเสนทางสายอาชีพ                          -   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



79 พัฒนาสมรรถนะอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

                       -   คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



80 เตรียมความพรอมนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเขาสูสถานประกอบการ                 8,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



81 คนนารักในองคกร : ภาษา วัฒนธรรมไทย สื่อสารกาวไกลใน

ตลาดแรงงาน 

             10,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



82 ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง เจาของสถานประกอบการ ตอ

หลักสูตรภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา 

               7,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

 



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

83 โลกของนิทานตํานานทองถ่ิน....สูงานบริการชุมชน                  5,000.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



84 บรรณารักษมืออาชีพ ป 3               55,300.00 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร



85 การเสวนาทางวิชาการ หัวขอ“การเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือสราง

รากฐานองคความรู ดานกฎหมาย การเมือง และการบริหาร” 

             25,000.00 โรงเรียนกฎหมาย

และการเมือง



86 บูรณาการกฎหมายสูทองถ่ินและชุมชนป ๒๕๖๐               20,000.00 โรงเรียนกฎหมาย

และการเมือง



87 วันวิชาการนิติศาสตรสวนดุสิต รพี 61               25,000.00 โรงเรียนกฎหมาย

และการเมือง



88 บัณฑิตคุณภาพกับการเสริมสรางศักยภาพกอนฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางรัฐศาสตร 

             25,000.00 โรงเรียนกฎหมาย

และการเมือง



89 ประกวดทักษะฝมืองานการเรือน ครั้งท่ี 2               90,000.00 โรงเรียนการเรือน 
90 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 57               30,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



91 บํารุง CID AMADEUS สําหรับจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับระบบ

สํารองท่ีน่ังในธุรกิจการบิน 

             20,865.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



92 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา(ผูนํานันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ศิลปะปองกันตัว และการปฐมพยาบาล)  

             80,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

93 วาปบุษบากรวิชาการ ครั้งท่ี 7 โดยพระบรมราชานุญาต หัวขอ “พระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

             21,600.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



94 เสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU 

SPIRIT สูสายงานการทองเท่ียว 

             93,400.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



95 ทัศนศึกษาเสนทางบังคับเสนทางท่ี 1 พระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญ

ในกรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุร ี

                       -   โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



96 การทองเท่ียวสีเขียวเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน                         -   โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



97 ความรวมมือสงนักศึกษาฝกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม: MOU 7 ระยะ

ท่ี 2 

             30,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



98 สงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : 

THE BEST HOTELIER  

             82,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



99 สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียนเพ่ือเตรียมพรอมสูงานบริการใน

ระดับสากล : LEARN BEYOND CLASSROOM 

                       -   โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



100 ธุรกิจโรงแรมรวมใจ สรางสามัคคีสูการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561                         -   โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

101 เตรียมความพรอมทางทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) สําหรับนักศึกษา

ธุรกิจการบิน  

             43,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



102 เปดนานฟาสูโลกการบิน               20,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



103 เสริมสรางบุคลิกภาพสายงานธุรกิจการบิน                 5,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



104  HOW DOES GENERATION Z WORK WITH OTHER 

GENERATIONS (GENERATION Y, X AND BABY-BOOMER)  

             15,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



105 พัฒนาคณาจารยสาขาวิชาธุรกิจการบินเพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพดานการ

เรียนการ สอนในศตวรรษท่ี 21 

             16,000.00 โรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการ

บริการ



106 PLC : ละอออุทิศ สอนคิด - สอนเรียน             274,100.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



107 ละออรักการอาน                27,500.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



108 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป              982,500.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ

 

109 เขาคายลูกเสือระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5-6 กิจกรรมทัศนศึกษาเรือรบ

หลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุร ี

           319,500.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



110 งานจัดหาหนังสือประกอบการศึกษาคนควาของนักเรียน             328,500.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

111 วันสําคัญ "กิจกรรมวันลอยกระทง"                 4,990.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



112 รื่นเริงบันเทิงกีฬา               39,480.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



113 การแนะแนวการศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                12,870.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



114 พัฒนาศักยครูพรอมสูศตวรรษท่ี 21              134,760.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



115 งานบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษ               62,130.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



116 กีฬาส ี              30,000.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



117 ทัศนศึกษา (นักเรียนระดับประถมศึกษา)               21,550.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



118 ทัศนศึกษา (นักเรียนระดับอนุบาล)             128,350.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



119 บริการวิชาการเพ่ือสรางสังคมใหเขมแข็ง                 5,000.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ



120 นิทรรศแฟมสะสมผลงาน               74,800.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ ศ.ลําปาง

 

121 พัฒนาผูเรียนและงานวิชาการ             102,860.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ ศ.ลําปาง



122  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม               58,660.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ ศ.ลําปาง





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

123 พัฒนาบุคลากร               16,148.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ ศ.ลําปาง



124 ทัศนศึกษา                         -   โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ ศ.ลําปาง



125  9 ป 9 ไกลไปกับละอออุทิศ ลําปาง               80,000.00 โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ ศ.ลําปาง



126 เสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็กปฐมวัย                         -   โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ ศ.ลําปาง



127 สงเสริมพัฒนาทักษะตามศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษา ภายใตกิจกรรม

อบรมการ เขียนแผนธุรกิจ SDU START UP 2018  

             17,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



128 บูรณาการรายวิชาเพ่ือบริการวิชาการสูสังคม                 7,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



129 ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค ระดับชาติ ประจําป

 พ.ศ.2561 

               1,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



130 พัฒนาความรูและประสบการณเชิงบูรณาการสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร 

             10,030.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



131 พัฒนาศักยภาพอาจารยทางรัฐประศาสนศาสตร               12,500.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



132 สงเสริมพัฒนาทักษะตามศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษา ภายใตกิจกรรม

ประกวด U POWER : DIGITAL IDEA CHALLENGE 

               6,600.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



133 สรางความรวมมทักษะทางวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ ในศตวรรษท่ี 21                         -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



134  LIFELONG LEARNING CENTER.( สรางเพจเครือขายศิษยเกา และ

บริการขอมูลขาวสารและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

                       -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

135 การประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาของสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง ประจําปงบประมาณ 

2561  

             15,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



136 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (ACTIVE 

LEARNING) 

               2,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



137 สงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม                         -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



138 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูความเปนเลิศตามแนวทางวัฒนธรรมสวน

ดุสิตของสาขาวิชาการทองเท่ียว ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

               5,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ตรัง



139 เสริมสรางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน               20,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง นครนายก



140 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สูครูมืออาชีพ 

ในอนาคต  

             50,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง นครนายก

 

141 พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูปฐมวัย                30,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง นครนายก

 

142 การพัฒนาเตรียมความพรอมกาวสูวิชาชีพคร ู              44,600.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



143 บริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพครูปฐมวัย:ดนตรีลีลาสําหรับครู

ปฐมวัย 

               5,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



144 ศูนยจีนศึกษา                         -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง ลําปาง



145 แนะแนวการศึกษาตอและใหความรูในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน

ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ัวประเทศ  

           309,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



146 บริหารงานสํานักงานและความสะอาด               73,650.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน

 



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

147 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม               30,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



148 การอบรมและฝกปฏิบัติศิลปะการตกแตงผาบนโตะ และการผูกผาใน

งานพิธี 

                       -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



149 การอบรมเผยแพรความรูภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนใหกับชุมชนทายาง 

จังหวัดเพชรบุร ี

                       -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



150 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูในอาชีพทางธุรกิจการบินใหแกนักเรียน

นักศึกษาใน จ. ประจวบคีรีขันธ  

               7,200.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



151 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางในการทําวิจัยเพ่ือชุมชนและทองถ่ิน               11,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



152 บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน               16,320.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



153 พัฒนาทักษะดานการบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูโดยสารบน

เครื่องบิน 

             18,900.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



154 บรรยายพิเศษเรื่องเปดประตูสูโลกการบิน               18,900.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



155 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจการบิน               23,580.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



156 เตรียมตัวสมัครงานอยางไรใหไดงาน                10,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



157 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                 5,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



158 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจการบิน                 5,000.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน





Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

159 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                         -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



160 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนการสอนและแนว

ทางการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงรุก 

               8,450.00 ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



161 สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและประสิทธิภาพในการเรียน 

และการทํางาน 

                       -   ศูนยการศึกษานอก

ท่ีตั้ง หัวหิน



162 พัฒนาสมรรถนะสากลของประชาคมสวนดุสิต               98,250.00 สํานักงาน

มหาวิทยาลัย

 

163 ยกระดับคุณภาพการศึกษา             993,000.00 สํานักบริหารกลยุทธ 
164 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2560 

           920,880.00 สํานักบริหารกลยุทธ 

165 ทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ประจําป งบประมาณ 2561           1,470,970.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

  

166 คาใชจายการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส           2,200,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

 

167 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต           1,785,200.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

168 คาใชจายในการจัดทําวารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ป 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

           441,500.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

169 คาใชจายในการจัดทําวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป 2561 

           447,500.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

170 คาใชจายในการจัดทําวารสาร ASEAN JORNAL EDUCATION ป 2561             133,500.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

171 คาใชจายบริหารนวัตกรรมการวิจัย               50,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

 



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

172 สนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเพ่ือไปใชประโยชน              100,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

  

173 คาใชจายการสงเสริมจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

           250,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

174 คาใชจายบริหารงานบมเพาะนวัตกรรมการวิจัยสูพาณิชย             100,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

 

175 การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัย             250,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

  

176 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือขายอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

(RESEARCHER CLUB) 

           250,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

  

177 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผานกลยุทธการสงเสริมบทความวิจัยให

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาต ิ

           198,200.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

 

178 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน

 ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ 

       13,800,000.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

179 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ         30,366,500.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

180 วิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ           5,327,200.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

181 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ         46,238,600.00 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

   

182 เปดบานนิทานจีน                  9,000.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



183 :บูรณาการการใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน “การปฏิบัติการ

เพ่ือใหบริการประชาชน ” 

             16,200.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

   



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

184 : สัมมนา อนุรักษ พัฒนา และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมเมืองเกา

สุพรรณบุรี เช่ือมตอวิถีความเปนอัตลักษณของสวนดุสิต 

             30,000.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



185 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร วิทยาเขตสุพรรณบุรี               62,000.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 

186  จัดซื้อวัสดุเพ่ือการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดานการศึกษา

ปฐมวัย 

             27,800.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

   

187  “เสริมสรางครูปฐมวัยในยุคไทยแลนด 4.0”               32,500.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 

188 พัฒนานักศึกษาปฐมวัยสูความเปนครูมืออาชีพ ป 4               27,400.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 

189 : EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณนอกหองเรียน               11,900.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

   

190 EVEX บมเพาะตนกลา               25,900.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

   

191 EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร                         -   สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



192 จัดซื้อวัสดุเพ่ือการศึกษา วัตถุดิบเพ่ือการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  

             52,200.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

 

193 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 

             15,000.00 สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี



194 EVEX ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ                         -   สํานักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี





1. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

   1.3 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

- บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ คน 100

- ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของ ภายใน 1 ป รอยละ 70

- ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90

Q1 Q2 Q3 Q4

1 บูรณาการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชกับบริหารวิชาการ การวิจัย และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

               9,295.00 คณะพยาบาลศาสตร 

2 รูสํานึก ตระหนักรักแม บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1 

                       -   คณะพยาบาลศาสตร 

3 ติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร รุนท่ี 7               47,240.00 คณะพยาบาลศาสตร 
4 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศาสตร               77,375.00 คณะพยาบาลศาสตร  
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามอัตลักษณพยาบาลและสุขภาวะ 

(RESEARCHER CLUB) 

                       -   คณะพยาบาลศาสตร 

6 มสด.รักษสุขภาพวัยคริสตัล             223,600.00 คณะพยาบาลศาสตร  
7 พัฒนาศูนยเด็กปฐมวัย ตามการจัดการแบบโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ณ

 ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

             40,450.00 คณะพยาบาลศาสตร  

8 พัฒนาการเรียนการสอนดวยสื่อภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ  133,640.00           คณะพยาบาลศาสตร 

ลําดับ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนการดําเนินงาน
โครงการ งบประมาณ หนวยงาน



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ

แผนการดําเนินงาน
โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

9 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา 

อาจารย และพยาบาลพ่ีเลี้ยงแหลงฝก  

136,870.00           คณะพยาบาลศาสตร  

10 สรางความเข็มแข็งดานสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการกับวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน  

18,800.00             คณะพยาบาลศาสตร  

11 เชิดชู เอกลักษณ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล  218,550.00           คณะพยาบาลศาสตร 
12 พัฒนาแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2561  55,200.00             คณะพยาบาลศาสตร 
13 พัฒนาจิตใจเพ่ือสรางเสริมทักษะการดูแลมนุษยในวิชาชีพการพยาบาล  49,200.00             คณะพยาบาลศาสตร 

14 บายศรีสูขวัญนักศึกษาใหมปการศึกษา 2561  45,900.00             คณะพยาบาลศาสตร 
15 ไหวครู และมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล  84,870.00             คณะพยาบาลศาสตร 
16 ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ  111,800.00           คณะพยาบาลศาสตร 
17 การจัดการคุณภาพท่ีเขมแข็งของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต พ.ศ.2561 

248,200.00           คณะพยาบาลศาสตร 

18 เตรียมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเพ่ือการประกอบวิชาชีพสําหรับ

นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4 

52,725.00             คณะพยาบาลศาสตร 

19 เสริมสรางสมรรถนะทางกายเพ่ือการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา

พยาบาลในการเขาแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย 

299,650.00           คณะพยาบาลศาสตร 

20 พัฒนาแบบประเมิน 3R8C และสุขภาวะ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

113,850.00           คณะพยาบาลศาสตร 

21 SPA CLINIC FOR TUTORING AND LIFE SKILLS (SPA:STUDENTS’ 

PEER ASSISTANTS) 

10,000.00             คณะพยาบาลศาสตร 

22 วิเคราะหตนเองเพ่ือเปาหมายวิชาชีพ  48,030.00             คณะพยาบาลศาสตร 
23 การรวบรวมองคความรูและความเช่ียวชาญตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยจากงานบริการ 

262,600.00           คณะพยาบาลศาสตร  



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ

แผนการดําเนินงาน
โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

24 สวนดุสิต พัฒนาสุขภาวะกายและจิต  11,865.00             คณะพยาบาลศาสตร 
25 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเช่ียวชาญในวิชาชีพของ

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  

98,600.00             คณะพยาบาลศาสตร  

26 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเรียนรูและการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 

55,300.00             คณะพยาบาลศาสตร 

27 การเรียนรูชีวิตและวัฒนธรรมโดยการใหบริการแกสังคม (SERVICE 

LEARNING TRIP) 

80,000.00             คณะพยาบาลศาสตร 

28 พัฒนาคณะพยาบาลศาสตรสูองคกรแหงการเรียนรู  45,900.00             คณะพยาบาลศาสตร 
29 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สรางเสริมความเปนสุภาพชน คนดีสวนดุสิต"  114,900.00           คณะพยาบาลศาสตร 

30 พัฒนาสมรรถนะอาจารยดานภาษาอังกฤษ  531,100.00           คณะพยาบาลศาสตร 
31 สรางสมรรถนะความเปนสวนดุสิต  186,170.00           คณะพยาบาลศาสตร 



1. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

   1.4 ผลผลิต :  ผลงานการใหบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

 - โครงการแลวเสร็จและบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด รอยละ 90

รอยละ 85

Q1 Q2 Q3 Q4

1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

           113,600.00 กองคลัง

สํานักงานมหาวิทยาลัย



2 การเตรียมความพรอมบุคลากรในการจัดทําระบบการจัดการความ

ปลอดภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

           161,063.00 กองบริหารงานบุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัย



3 จัดการขยะมูลฝอยของศูนยวิทยาศาสตร ตามหลักการของเสียเหลือศูนย

 (zero waste) เพ่ือมุงสูการเปนตนแบบ clean & green university

             52,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการดานทักษะชีวิตและพัฒนาภาษาตางประเทศสําหรับ

เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

         1,441,500.00 สํานักบริหารกลยุทธ  

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการใหบริการวิชาการ

โดยใชภาษาอังกฤษและกิจกรรมเปนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยและเด็ก

ประถม

           541,000.00 สํานักบริหารกลยุทธ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัยผาน

กิจกรรมเสริมประสบการณ

283,845.00           สํานักบริหารกลยุทธ 

ลําดับ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการ งบประมาณ หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน

 - ผูเขารับบริการไดรับความรู มีความเขาใจ ในเรื่องท่ีใหบริการวิชาการ และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได



Q1 Q2 Q3 Q4
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน

7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(อพ.สธ.-มสด.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1,000,000.00         สถาบันภาษา ศิลปะ

และวัฒนธรรม

   



1. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

   1.5 ผลผลิต :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

 - จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คน 3,000

รอยละ 90

รอยละ 75

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความทาทายใหมในโลกการศึกษา และ

งบประมาณ

             30,050.00 สํานักงานเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย



2 โครงการประชุมสัญจรสภาคณาจารยและพนักงาน ประจําป พ.ศ. 2561

 และงบประมาณ

             21,650.00 สํานักงานเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย



3 โครงการการเตรียมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

             61,957.50 กองบริหารงานบุคคล 

4 โครงการเสริมสรางและยกระดับความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการ

ทํางานแกบุคลากร

             43,500.00 กองบริหารงานบุคคล 

5 โครงการสรรหาทูตวัฒนธรรม              95,150.00 กองวิเทศสัมพันธ  
6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ              32,280.00 คณะครุศาสตร 

7 โครงการการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต              54,400.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



แผนการดําเนินงาน
ลําดับ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

 - นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไปไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังไดเขารวมกิจกรรม

เก่ียวกับการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย - โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด



Q1 Q2 Q3 Q4

แผนการดําเนินงาน
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

8

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการปองกันและตอตานการทุจริต

77,750.00             โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง





2. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

 - ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมนําไปสูการใชประโยชนในอุตสาหกรรมและคลัสเตอรเปาหมาย โครงการ 29

 - การจัดการความรูการวิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ โครงการ 10

 - การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสรางองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกท่ีมีศักยภาพตามสาขาการวิจัย โครงการ 12

 - การวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพ่ือนําไปแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน โครงการ 53

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย

ของประเทศ

       46,238,600.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา    

2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางความเขมแข็ง

ดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม

ยุทธศาสตรของประเทศ

       13,800,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา    

3 โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสม องคความรูท่ีมีศักยภาพ        14,655,400.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา    
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ        30,366,500.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา    

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนการดําเนินงาน
โครงการ งบประมาณ หนวยงานลําดับ



3. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

รอยละ 85

 - จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 10,000

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ        18,000,000.00 สถาบันภาษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

   

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

รอยละ 30

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน          3,300,000.00 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

   

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

 - Hub ดานอาหาร สําหรับการฝกอบรม สถานท่ี 3

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย        19,872,000.00 สํานักบริหารกลยุทธ    

โครงการ งบประมาณ หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน

งบประมาณ หนวยงาน

 - ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความยินดีในการแนะนําและบอกตอการทองเท่ียวและบริการของไทย (Net Promoter

 Score: NPS)

 - สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาโดยใชพลังงานทดแทนได

แผนการดําเนินงาน

โครงการ งบประมาณ หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน

โครงการ

ลําดับ

ลําดับ

ลําดับ



6. แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

แหลง 1

รอยละ 80

ผลิตภัณฑ 100

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการ Mice City        47,946,300.00 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

ตรัง

   

2 โครงการสงเสริมภาคการทองเท่ียวกลุมเฉพาะ        60,745,000.00 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

ลําปาง

   

3 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ        49,800,000.00 1.โรงเรียนการเรือน

2.คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

3.วิทยาเขตสุพรรณบุรี

   

4 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรม การคา การลงทุน          3,004,000.00 สํานักบริหารกลยุทธ    

7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

 - การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คน 1,688

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

         8,611,300.00 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ    

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน
โครงการ งบประมาณ หนวยงานลําดับ

 - ศูนยทดสอบผลิตภัณฑอาหารและยกระดับสินคาอาหารมูลคาสูง บริการวิเคราะห ทดสอบผลิตภัณฑประสานดาน

นวัตกรรมอาหารมูลคาสูง (high value) - องคความรูชุมชนตนแบบดานการทองเท่ียวและองคความรูอาหารชนเผาไดรับการถายทอดและขยายผลในเชิงพัฒนา

 - จํานวนผลิตภัณฑอาหารเครื่องสําอางท่ีตอยอดผลิตภัณฑเดิมของทองถ่ินและ/หรือจากงานวิจัย และ/หรือ ผลิตภัณฑใหม 

และมุงเนนการผลิตในเชิงพาณิชย

ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน



8. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน

 -  รอยละของนักศึกษาพยาบาลศาสตรท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ ในครั้งแรก รอยละ 80

 -  การไดรับการรองรับสถาบันจากสภาวิชาชีพอยางตอเน่ือง ดานสาขาพยาบาลศาสตร ป 5

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม        22,274,600.00 คณะพยาบาลศาสตร    

โครงการ งบประมาณ หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน

ลําดับ
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