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 ปรัชญา 

 มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability) 
 

 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้
กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ 

 

 

 พันธกิจ 
  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต 
วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและท านุบ ารุงศิลปะ                   
และวัฒนธรรม 
 

 เจตจ านง 
   มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้    
  มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ส่วนที่ 1 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 



แหล่งทีม่าของรายรับ  มาจาก  3  แหล่ง  คือ

1. เงินงบประมาณแผ่นดินตาม พรบ. = 895,739,300              บาท

2. เงินบ ารุงการศึกษา = 337,410,100              บาท

3. เงินรายได้อื่น = 100,800,000              บาท

= 1,333,949,400           บาท

เงินงบประมาณแผ่นดิน 895,739,300                                   67.15%

เงินบ ารุงการศึกษา 337,410,100                                   25.29%

เงินรายได้อื่น 100,800,000                                   7.56%

1,333,949,400                                100.00%

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนภาพ : การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
67.15%

เงินบ ารุงการศึกษา 
25.29%

เงินรายได้อื่น
7.56%



การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย

  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต



งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม
112,683,400 211,720,900 324,404,300

12.58% 62.75% 24.32%
82,584,400 65,834,500 85,237,200 233,656,100

9.22% 19.51% 84.56% 17.52%
225,167,100 46,341,200 271,508,300

25.14% 13.73% 20.35%
448,304,400 13,513,500 15,562,800 477,380,700

50.05% 4.01% 15.44% 35.79%
27,000,000 27,000,000

3.01% 2.02%
895,739,300 337,410,100 100,800,000 1,333,949,400

67.15% 25.29% 7.56% 100.00%

รายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา

     เงินบ ำรุงกำรศึกษำค ำนวณจำกกำรเกบ็เฉพำะค่ำเล่ำเรียนของนักศึกษำ รหัส 53 - 57 (จ ำนวน 15,041 คน)

  ประมำณกำรรำยรับ ร้อยละ 100 = 421,762,700                    บำท

  (หัก) เงินสะสม ร้อยละ 20 = 84,352,600                     บำท

  วงเงินทีจ่ะน าไปจัดสรร ร้อยละ 80 = 337,410,100                  บาท

รายรับจากเงินรายไดอ่ื้น

     เงินรำยได้อื่นจำกกำรด ำเนินโครงกำรพเิศษต่ำงๆ 

  ประมำณกำรรำยรับ ร้อยละ 100 = 126,000,000                    บำท

  (หัก) เงินสะสม ร้อยละ 20 = 25,200,000                     บำท

  วงเงินทีจ่ะน าไปจัดสรร ร้อยละ 80 = 100,800,000                  บาท

รวม

  3. งบลงทุน

  2. งบด ำเนินงำน

  1. งบบุคลำกร

  5. งบรำยจำ่ยอื่น

  4. งบเงินอดุหนุน

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามงบรายจ่าย



รวม รวม

แผนงาน - ผลผลิต งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ เพ่ิม/ลด

ปี 2558 ปี 2557 ร้อยละ

แผนงาน : ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 7,240,000 7,240,000 0.54 8,000,000 -9.50

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,240,000 7,240,000 0.54 8,000,000 -9.50

แผนงาน : พัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเทีย่วและบริการ 4,510,000 4,510,000 0.34 5,000,000 -9.80

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4,510,000 4,510,000 0.34 5,000,000 -9.80

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 5,789,800 5,789,800 0.43 4,369,300 32.51

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

5,789,800 5,789,800 0.43 4,369,300 32.51

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 834,970,400 327,287,800 100,800,000 1,263,058,200 94.69 1,082,531,400 16.68

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 251,176,300 83,732,700 27,109,300 362,018,300 27.14 316,342,300 14.44

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 535,327,000 238,389,200 73,690,700 847,406,900 63.53 723,859,700 17.07

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 11,564,900 11,564,900 0.87 11,564,900 0.00

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 36,902,200 5,165,900 42,068,100 3.15 30,361,900 38.56

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 402,600          -100.00

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 38,179,100 10,122,300 48,301,400 3.62 50,772,000 -4.87

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 38,179,100 10,122,300 48,301,400 3.62 50,772,000 -4.87

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5,050,000 5,050,000 0.38 5,050,000 0.00

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000 5,050,000 0.38 5,050,000 0.00

ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 895,739,300 337,410,100 100,800,000 1,333,949,400 100.00 1,155,722,700 15.42
ร้อยละของการจัดสรรตามแหล่งเงิน 67.15 25.29 7.56 100.00

รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการจัดสรร 727,186,200 332,536,500 96,000,000          1,155,722,700     

ร้อยละที่เพ่ิม / ลด 23.18 1.47 5.00 15.42

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามแผนงาน / โครงการ

งบประมาณรวมทัง้สิ้น 1,333,949,400 บาท

งบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้



ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

แผนงาน :  ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน

7,240,000 7,240,000

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,240,000 7,240,000

แผนงาน : พัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเทีย่วและบริการ

4,510,000 4,510,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ว

4,510,000 4,510,000

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน

5,789,800 5,789,800

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

5,789,800 5,789,800

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ 112,683,400 61,516,300 21,068,100 225,167,100 387,535,500 27,000,000 211,720,900 58,978,800 6,855,700 46,341,200 3,391,200 60,037,200 25,200,000 15,562,800 1,263,058,200
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

21,473,600 24,358,900 4,043,600 94,086,100 87,789,100 19,425,000 48,695,800 12,390,100 1,576,800 21,070,000 15,009,300 12,100,000 362,018,300

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 91,209,800 34,146,900 16,091,000 131,081,000 255,223,300 7,575,000 158,790,900 46,136,600 5,141,800 24,928,700 3,391,200 45,027,900 13,100,000 15,562,800 847,406,900

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวชิาการ 11,564,900 11,564,900

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์
สุขภาพ

3,010,500 933,500 32,958,200 4,234,200 452,100 137,100 342,500 42,068,100

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 38,179,100 10,122,300 48,301,400

ผลผลิต : ผลงานวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 38,179,100 10,122,300 48,301,400

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

5,050,000 5,050,000

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5,050,000 5,050,000

งบประมาณปี พ.ศ.2558 112,683,400 61,516,300 21,068,100 225,167,100 448,304,400 27,000,000 211,720,900 58,978,800 6,855,700 46,341,200 13,513,500 60,037,200 25,200,000 15,562,800 1,333,949,400
ร้อยละ 8.45 4.61 1.58 16.88 33.61 2.02 15.87 4.42 0.51 3.47 1.01 4.50 1.89 1.17 100.00

งบประมาณปี พ.ศ.2557 117,537,900 61,413,300 20,377,800 149,907,200 350,950,000 27,000,000 222,600,000 66,913,100 5,621,800 22,793,800 14,607,800 20,050,900 25,000,000   50,949,100 1,155,722,700

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) -4.13 0.17 3.39 50.20 27.74 0.00 -4.89 -11.86 21.95 103.31 -7.49 199.42 0.80 100.00 100.00 15.42

งบบุคลากร รวมทัง้สิน้งบลงทุนงบลงทุน งบเงนิอุดหนุนงบด าเนินงาน งบด าเนินงาน งบเงนิ
อุดหนุน

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามแผนงาน / โครงการและงบรายจ่าย 

งบประมาณรวมทั้งสิน้  1,333,949,400   บาท
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต

งบประมาณแผ่นดิน วงเงนิ 895,739,300  บาท เงนิบ ารุงการศึกษา วงเงนิ 337,410,100 บาท เงนิรายได้อ่ืน วงเงนิ 100,800,000 บาท

แผนงาน - ผลผลิต งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงนิ
อุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน



ก ำหนดเวลำกำรใช้เงิน เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินบ ำรุงกำรศึกษำและเงินรำยได้อ่ืน

ก ำหนดกำรใช้เงินงบประมำณรำยจำ่ย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2558

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนดุสิต

ระยะเวลาการใช้เงิน 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

15  กรกฎาคม  2558 15  กันยายน  2558วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถงึกองนโยบายและแผน)

วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง) 28  สิงหาคม  2558 30  กันยายน  2558

หมำยเหต:ุ * การขออนุมัติกนัเงินเหล่ือมปี ขอได้เฉพาะกรณีมีหนี้ผูกพนัโดยทีห่น่วยงานต้องได้รับอนุมัติใช้เงิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 แล้ว 

                  และมีความจ าเป็นทีท่ าให้ไม่สามารถเบิกจา่ยได้ทันภายในเดือน กนัยายน 2558 เท่านั้น

การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 2558 (ถึงกองคลัง) * 15  กันยายน  2558 15  กันยายน  2558

การก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 30 มีนาคม 2558



ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558

 กำรจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดนิ

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนดสุิต



ภาพรวม งบลงทุน ภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาสที ่  1   32.00% 29.00% 32.00% 29.00%

ไตรมาสที ่  2  55.00% 55.00% 55.00% 55.00%

ไตรมาสที ่  3   76.00% 74.00% 76.00% 74.00%

ไตรมาสที ่  4   96.00% 87.00% 96.00% 87.00%

เป้าหมาย

กระทรวงการคลัง

ผลการ

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

กระทรวงการคลัง

ผลการ

เบิกจ่าย

ไตรมาสที ่1   22.00% 19.55% 15.00% 15.61%

ไตรมาสที ่2  46.00% 46.15% 35.00% 54.99%

ไตรมาสที ่3   70.00% 64.69% 70.00% 70.69%

ไตรมาสที ่4   95.00% 93.36% 82.00% 91.44%

      เปา้หมายการเบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ไตรมาส

งบภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาส
เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง

ผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย



แผนงาน - ผลผลิต เงินเดอืน ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง รายจ่ายอ่ืน รวมทัง้สิน้ ร้อยละ

ค่าจ้างประจ า ชัว่คราว ราชการ ใชส้อย วัสดุ สาธารณูปโภค

แผนงาน : ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคม

อาเซียน 7,240,000 7,240,000 0.81

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 91-013 7,240,000 7,240,000

แผนงาน : พัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและ

บริการ 4,510,000 4,510,000 0.50

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 12-014 4,510,000 4,510,000

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5,789,800 5,789,800 0.65

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ 89-008 5,789,800 5,789,800

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 98,549,500 3,922,600 10,211,300 61,516,300 21,068,100 33,374,300 191,792,800 387,535,500 27,000,000 834,970,400 93.22

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 04-001 18,414,600 720,000 2,339,000 24,358,900 4,043,600 2,440,000 91,646,100 87,789,100 19,425,000 251,176,300 28.04

และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 04-002 80,134,900 3,202,600 7,872,300 34,146,900 16,091,000 30,934,300 100,146,700 255,223,300 7,575,000 535,327,000 59.76

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 04-003 11,564,900 11,564,900 1.29

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 04-007 3,010,500 933,500 32,958,200 36,902,200 4.12

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 38,179,100 38,179,100 4.26

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 60-006 38,179,100 38,179,100

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 5,050,000 5,050,000 0.56

ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 05-004 5,050,000 5,050,000 0.56

รวมทัง้สิน้ 98,549,500 3,922,600 10,211,300 61,516,300 21,068,100 33,374,300 191,792,800 448,304,400 27,000,000 895,739,300 100.00

ร้อยละ 11.00 0.44 1.14 6.87 2.35 3.73              21.41 50.05 3.01 100.00

งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร ป ีพ.ศ. 2557 104,623,900 3,922,600 8,991,400 61,413,300 20,377,800 21,643,400     128,263,800 350,950,000 27,000,000 727,186,200

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) -5.81 0.00 13.57 0.17 3.39 54.20 49.53 27.74 0.00 23.18

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามแผนงาน  ผลผลิต  และงบรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

งบเงินอุดหนุน
รหสั

บญัชี



แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชีว้ัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

สาขาอตัลักษณ์ได้รับการยอมรับในวง

กวา้ง และสร้างมลูค่าเพิ่มให้บัณฑิต ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : งบเงินอุดหนุน 7,240,000        

สาขาอตัลักษณ์มทีักษะและความช านาญ      -  ร้อยละของนักศึกษา อาจารย ์และ    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 7,240,000        

บุคลากรทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนาทักษะ        1.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,240,000        

ด้านภาษาองักฤษและ/หรือภาษาของประเทศ 1.1.1 โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวทิยาลัย 1,000,000         ส านักวทิยบริการฯ / 

เพื่อนบ้านในภูมภิาคอาเซียนมทีักษะทางภาษา เพื่อรองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กองนโยบายและแผน/ประชาสัมพนัธ์

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 1.1.2 โครงการ: พัฒนาระบบเครือขา่ย IPv6 มหาวทิยาลัย 2,700,000         ส านักวทิยบริการฯ

     -  ร้อยละของนักศึกษา อาจารย ์และ ราชภัฏสวนดุสิต

บุคลากรทางการศึกษามคีวามรู้ความเขา้ใจ 1.1.3 โครงการประชมุสัมมนานานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 1,390,000         ส านักงานวเิทศสัมพันธ์

ศิลปวฒันธรรมกบัประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 1.1.4 โครงการจดัท าฐานขอ้มลูการด าเนินงานมหาวทิยาลัย 2,150,000         คณะ / โรงเรียน / 

ตวัชี้วดัเชิงตน้ทุน: ราชภัฏสวนดุสิตเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ ศูนยก์ารศึกษา
     - ต้นทุน/ค่าใชจ้า่ยการผลิตตามงบประมาณที่

ได้รับจดัสรร (งบด าเนินการ) วงเงิน 7.2400 ล้านบาท

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต

แผนงาน : 
ด าเนินการตามกรอบ
ข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน
โครงการ: 
โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
(91-013)



แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชีว้ัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

สาขาอตัลักษณ์ได้รับการยอมรับในวง

กวา้ง และสร้างมลูค่าเพิ่มให้บัณฑิต เชิงปริมาณ : งบเงินอุดหนุน 4,510,000        

สาขาอตัลักษณ์มทีักษะและความช านาญ      -  จ านวนนักศึกษา มคัคุเทศก ์ชมุชน และ    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 4,510,000        

ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุน        1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 4,510,000        โรงเรียนการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว จ านวน 500 คน 1.1.1 โครงการอบรมการพัฒนาขดีความสามารถของ 1,424,400         และการบริการ

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : พนักงานบริการในอตุสหกรรมการท่องเที่ยว

     -  ร้อยละของนักศึกษา มคัคุเทศก ์ชมุชน และ 1.1.2 โครงการสวนดุสิตท่องเที่ยววชิาการสัญจร คร้ังที่ 2 1,601,100         

ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ 1.1.3 โครงการอบรม (สัญจร) ประวติัศาสตร์สากลเพื่อ 1,484,500         

สนับสนุนการท่องเที่ยวมทีักษะด้านภาษา และมี พัฒนาองค์ความรู้ ของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว  คร้ังที่ 2

ความรู้ความเขา้ใจประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม

รองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

     -  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

ตวัชี้วดัเชิงตน้ทุน :

     - ต้นทุน/ค่าใชจ้า่ยการผลิตตามงบประมาณที่

ได้รับจดัสรร (งบด าเนินการ) วงเงิน 4.5100 ล้านบาท

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต

แผนงาน:
พัฒนาและเพ่ิมรายได้
จากการท่องเท่ียวและ
บริการ
โครงการ: 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว
(12-014)



แผนงาน  - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตวัชี้วดั กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาอตัลักษณ์ได้รับการยอมรับในวง

กวา้ง และสร้างมลูค่าเพิ่มให้บัณฑิต เชิงปริมาณ : งบเงินอุดหนุน 5,789,800               

สาขาอตัลักษณ์มทีักษะและความช านาญ      - จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 5,789,800               

จ านวน 1,860 คน              #   ค่าจดัการเรียนการสอน 3,270,000                โรงเรียนสาธติละอออทุิศ

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ :              #   ค่าหนังสือเรียน 628,000                  ในมหาวทิยาลัย ศูนยน์ครนายก
     - ผู้ปกครองมคีวามพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนได้รับการ              #   ค่าอปุกรณ์การเรียน 474,600                  และศูนยล์ าปาง
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100              #   ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 590,400                  

ตวัชี้วดัเชิงตน้ทุน :              #   ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 826,800                  

     - ต้นทุน/ค่าใชจ้า่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า  30

จดัสรร (งบด าเนินการ) วงเงิน 5.7898 ล้านบาท

     

แผนงาน:
สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
โครงการ:
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(89-008)



แผนงาน  - ผลผลติ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตวัชี้วดั กิจกรรม  งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บัณฑิตในสาขาที่เป็นอตัลักษณ์ของภาค   251,176,300

อาเซียนมหาวทิยาลัยมคุีณภาพเป็น เชิงปริมาณ : งบบุคลากร     21,473,600
ที่ยอมรับในระดับภูมภิาคอาเซียน      -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 788 คน    1.  เงินเดอืนและค่าจา้งประจ า     18,414,600 กองบริหารงานบุคคล

     -  จ านวนนักศึกษาที่เขา้ใหม ่1,050 คน         1.1  เงินเดอืน     18,414,600 และกองคลัง
     -  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4,124 คน           -  เงินเดือนขา้ราชการ  31  อตัรา 13,122,600     

เชิงคุณภาพ :           -  เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ 22  อตัรา 1,839,600      

     - ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษา           -  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (ไมม่วีาระ)  12  อตัรา         806,400

ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ           -  เงินค่าตอบแทนรายเดือน 34 อตัรา 2,646,000      

ร้อยละ 70    2.  ค่าจา้งชั่วคราว 720,000        กองบริหารงานบุคคล

     - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา          -  อาจารยอ์ตัราจา้ง 4 อตัรา และกองคลัง
ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100    3.  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      2,339,000 กองบริหารงานบุคคล

เชิงเวลา :           -  อาจารย ์6 อตัรา และกองคลัง

     - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบ           -  ผู้ชว่ยสอน 4 อตัรา 

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา งบด าเนินงาน     28,402,500
ที่ก าหนด ร้อยละ 90    1. ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวสัดุ     24,358,900

เชิงตน้ทุน :       1.1  ค่าตอบแทน      3,009,800 กองบริหารงานบุคคล

     -  ต้นทุน/ค่าใชจ้า่ยการผลิตตาม          -  ค่าเชา่บ้าน  3  อตัรา          126,000 และกองคลัง
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร (งบด าเนินการ)                 #  ค่าเชา่บ้านขา้ราชการ  3  อตัรา  

วงเงิน 157.0902 ล้านบาท          -  ค่าตอบแทนพิเศษขา้ราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 4 อตัรา         145,400
         -  เงินตอบแทนเหมาจา่ยจดัหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง  3 อตัรา         914,400
         -  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (ที่มวีาระ) และเงินเทียบเท่า 19 อตัรา       1,824,000

      1.2  ค่าใช้สอย         143,700 กองคลัง

         -  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 5% (ลูกจา้งชั่วคราวและพนักงาน 143,700        
ราชการ)
       1.3  ค่าวสัดุ      5,258,900
           -  ค่าวสัดุการศึกษา       5,258,900 คณะ/โรงเรียน/
หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 24-25 ศูนยก์ารศึกษา
       1.4  กิจกรรม     15,946,500

           -  บริหารส่วนกลางของมหาวทิยาลัย 8,833,400 ส่วนกลาง

           -  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ 6,695,300 ส่วนกลาง
           -  ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการเรียนการสอน 417,800 โรงเรียนการเรือน

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 24-25 และศูนยก์ารศีกษา

   2.  ค่าสาธารณูปโภค 4,043,600 กองคลัง

แผนงาน : ขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
(04-001)



แผนงาน  - ผลผลติ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตวัชี้วดั กิจกรรม  งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบลงทุน 94,086,100    

  1.  ค่าครุภัณฑ์ 2,440,000     คณะ

     -  ครุภัณฑ์ที่มรีาคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้าน  รวม 4 รายการ 2,440,000      

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 31

  2.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 91,646,100    กองอาคารสถานที่

     -  อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนยฝึ์กอบรมอาหาร 39,187,600    

     -  อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 27,708,500    

     -  อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร 24,750,000    

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 31-32

งบเงินอุดหนุน     87,789,100

   1.  เงินอุดหนุนทั่วไป

        1.1  เงินอดุหนุนค่าใชจ้า่ยบุคลากร     87,789,100 กองบริหารงานบุคคล

             - ค่าใชจ้า่ยบุคลากร 202 อตัรา     86,750,600 และกองคลัง

             - ค่าครองชพีชั่วคราวพนักงานมหาวทิยาลัย           92,900

             - เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการพนักงานมหาวทิยาลัย         945,600

งบรายจา่ยอ่ืน     19,425,000
   1.  ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และ       7,600,000

วทิยาศาสตร์ประยกุต์
        - ค่าวสัดุการศึกษา       3,230,500 คณะวทิยาศาสตร์ฯ
หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 23

        - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และ         269,200 คณะวทิยาศาสตร์ฯ

วทิยาศาสตร์ประยกุต์
หมายเหตุ  :  ดูรายละเอยีด  หน้า 23

        - ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน       4,100,300 ส่วนกลาง
วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต์

   2.  ค่าใชจ้า่ยในการประกนัคุณภาพการศึกษา         525,000

        -   ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา         525,000 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   3.  ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้       7,300,000 ส านักวทิยบริการฯ

   4.  ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการ       4,000,000 ส านักส่งเสริมวชิาการฯ

แผนงาน :  ขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
(04-001)
ต่อ



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของ 535,327,000   

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชิงปริมาณ : งบบุคลากร 91,209,800    
ในระดับภูมิภาคอาเซียน      -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2,768 คน    1.  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 80,134,900    กองบริหารงานบุคคล

     -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3,690 คน         1.1  เงินเดือน 73,849,300    และกองคลัง
     -  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 12,067 คน          -  เงินเดือนข้าราชการ 131 อัตรา 57,548,500     

เชิงคุณภาพ :          -  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 76 อัตรา 6,331,200       

     - ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษา          -  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (ไม่มีวาระ) 26 อัตรา 1,747,200       
ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ          -  เงินเพิ่มครูการศึกษาพิเศษ (เงินพ.ก.ศ.) 6 อัตรา 144,000         

ร้อยละ 70          -  เงินค่าตอบแทนรายเดือน 102 อัตรา 8,078,400       

     - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา         1.2  ค่าจ้างประจ า 6,285,600      
ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100          -  ค่าจ้างประจ า  31  อัตรา 6,285,600       

เชิงเวลา :

     - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบ    2.  ค่าจ้างชั่วคราว จ านวน 17 อัตรา 3,202,600      กองบริหารงานบุคคล

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา          -  อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 อัตรา และกองคลัง

ที่ก าหนด ร้อยละ 90          -  ครูการศึกษาพิเศษ 9 อัตรา

เชิงต้นทุน :          -  เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

     -  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม          -  พี่เล้ียงศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ)          -  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วงเงิน 404.2460 ล้านบาท    3.  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 32 อัตรา 7,872,300      กองบริหารงานบุคคล

         -  อาจารย์ 10  อัตรา  และกองคลัง

         -  ครูการศึกษาพิเศษ  12  อัตรา  

         -  นิติกร 2  อัตรา  

         -  เจ้าหน้าที่ธุรการ 3  อัตรา  

         -  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2  อัตรา  

         -  เจ้าหน้าที่บุคคล 1  อัตรา  

         -  นักวิจัย 1  อัตรา  

         -  นักบัญชี 1  อัตรา  

ผลผลิต:
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์
(04-002)



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบด าเนินงาน 50,237,900    

   1.  ค่าตอบแทน   ใช้สอย  และวัสดุ 34,146,900    

        1.1  ค่าตอบแทน 5,098,100      กองบริหารงานบุคคล

         -  ค่าเช่าบ้าน  15  อัตรา  902,400         และกองคลัง

                #  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  10  อัตรา  

                #  ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ  5  อัตรา 

         -  ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 13 อัตรา 448,600         

         -  ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 8 อัตรา 94,300           

         -  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 3 อัตรา 991,200         

         -  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (ที่มีวาระ) และเงินเทียบเท่า  28 อัตรา 2,661,600       

        1.2  ค่าใช้สอย 2,680,400      กองคลัง

         -  ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2,198,800      

            # ที่ดินแปลงหมายเลข 196 ริมถนนสามเสนตรงข้าม 615,500         

               ถนนวชิรพยาบาล
            # ที่ดินริมแปลงหมายเลข 11 ต.สามเสน อ.ดุสิต กทม. 1,583,300       
         -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%(ลูกจ้างชั่วคราวและ 481,600         

            พนักงานราชการ)  

        1.3  ค่าวัสดุ 6,979,100      คณะ / โรงเรียน / 

           -  ค่าวัสดุการศึกษา 6,979,100       ศูนย์การศึกษา

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า 26-29

        1.4  กิจกรรม 19,389,300    

           -  บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 15,381,600     ส่วนกลาง

           -  โครงการพัฒนาบุคลากร 1,200,000 ส่วนกลาง

           -  แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 550,000 ส านักวิเทศสัมพันธ์

           -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศาสตร์ 2,257,700       คณะ / โรงเรียน / 

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า 26-29 ศูนย์การศึกษา

   2.  ค่าสาธารณปูโภค 16,091,000    กองคลัง

ผลผลิต:
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์ (04-002) 
ต่อ



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบลงทุน 131,081,000   
   1.  ค่าครุภัณฑ์ 30,934,300    

        -  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้าน  รวม 1 รายการ 22,168,800     กองอาคารสถานที่ 

        -  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้าน  รวม 1 รายการ 8,765,500       

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า 31
  2.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,146,700   กองอาคารสถานที่

     - งานปรับปรุงอาคารอนุรักษ์พระต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 9,455,000       

พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ประภาพรรณพิไลย และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร

(อาคารเยาวภา)

     - งานปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9,898,000       

     - งานปรับปรุงอาคารเรียน 2 9,855,000       

     - อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 38,268,700     

     - อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ 32,670,000     
หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียด  หน้า 33
งบเงินอุดหนุน 255,223,300   
   1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 252,521,800   

        1.1  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 235,521,800   กองบริหารงานบุคคลและ

             - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 570 อัตรา 232,107,100   กองคลัง

             - ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย 479,500         
             - เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย        2,935,200 กองคลัง
        1.2  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,000,000     ส านักวิทยบริการฯ
        1.3  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนานโยบายและแผนของ 1,000,000       กองนโยบายและแผน
              มหาวิทยาลัย และส่วนกลาง
   2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,701,500      
        2.1  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ 
               - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย 2,701,500       ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
งบรายจ่ายอ่ืน 7,575,000      
   1.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 6,000,000       ส านักวิทยบริการฯ
   2.  ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 1,575,000       

        -  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 1,575,000       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลผลิต:
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์ (04-002) 
ต่อ



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การสร้างประโยชน์จากความร่วม 11,564,900   
มือของการบริการวิชาการทั้งภายใน เชิงปริมาณ : งบเงินอุดหนุน 11,564,900   
มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน      -  จ านวนผู้เข้ารับบริการ 3,200 คน    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 11,564,900   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ       - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม       1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 11,564,900     

14 โครงการ
เชิงคุณภาพ :        -  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและบริการวิชาการ 10,564,900     ส่วนกลาง

     - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 70        -  โครงการตามแนวพระราชด าริ 1,000,000      สถาบันภาษาศิลปะ

     - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ            #  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 1,000,000      และวัฒนธรรม
ร้อยละ 70 มาจากพระราชด าริ

เชิงเวลา :
     - ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละ 75

เชิงต้นทุน :
     - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (งบด าเนินการ) วงเงิน  11.5649 ล้านบาท

ผลผลิต:
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 
(04-003)



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม  งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาอตัลักษณ์ได้รับการยอมรับในวง 36,902,200     
กวา้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มใหบ้ณัฑิต เชิงปริมาณ : งบด าเนินงาน 3,944,000       
สาขาอตัลักษณ์มีทกัษะและความช านาญ      -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 68 คน    1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ 3,010,500       

     -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 90 คน         1.1  ค่าวัสดุ 2,148,000       
     -  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 358 คน            -  ค่าวัสดุการศึกษา 2,148,000        ส่วนกลาง
เชิงคุณภาพ :         1.2  กิจกรรม 862,500         

     - ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษา            -  บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 862,500          ส่วนกลาง
ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ    2.  ค่าสาธารณูปโภค 933,500         กองคลัง
ร้อยละ 70 งบเงินอุดหนุน 32,958,200     

     - ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 32,958,200     
ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100         1.1  เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 32,958,200      
เชิงเวลา :              -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ       15,230,000 คณะพยาบาลศาสตร์

     - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบ # ค่าวัสดุการศึกษา  นศ. จ านวน 80 คน         2,400,000

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา # ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย นศ. จ านวน 150 คน       12,830,000

ที่ก าหนด ร้อยละ 90             -   ค่าจ้างอาจารย์  10 อัตรา 3,945,400        กองบริหารงานบุคคล
เชิงต้นทุน :                   และกองคลัง
     -  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม             -   งบพัฒนาอาจารย์ 8 ทุน แบ่งเป็น 5,240,000        คณะพยาบาลศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ) # ทุนป.เอกในประเทศ 4 ทุนๆ ละ 300,000  บาท 1,200,000        กองบริหารงานบุคคล

วงเงิน 36.9022 ล้านบาท # ทุนป.เอกต่างประเทศ 2 ทุนๆ ละ 1,300,000  บาท 2,600,000        และกองคลัง
# ทุนป.เอกร่วมผลิตกับต่างประเทศ 2 ทุนๆ ละ 720,000 บาท 1,440,000        

            -   งบเพิ่มประสิทธิภาพ 2,715,800        คณะพยาบาลศาสตร์
            -   ครุภัณฑ์ 5,827,000        คณะพยาบาลศาสตร์

ผลผลิต:
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
(04-007)



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 38,179,100   

ระดับชาติ/นานาชาติ เชิงปริมาณ : งบเงินอุดหนุน 38,179,100   

     -  จ านวนโครงการวิจัย 40 โครงการ 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 38,179,100   
    -  จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 20 โครงการ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย 29,429,100     สถาบันวิจัยและพัฒนา
เชิงคุณภาพ : - ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 8,750,000      สถาบันวิจัยและพัฒนา
     - จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 40 ผลงาน
เชิงเวลา :
    - ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 50
เชิงต้นทุน :

    -   ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)
วงเงิน 38.1791 ล้านบาท

แผนงาน:
ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา
ผลผลิต:
ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
(60-006)



แผนงาน  - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้อง 5,050,000   
การของสังคมและตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ : งบเงินอุดหนุน 5,050,000   

     -  จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 5,050,000   
25 โครงการ         1.1 เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
     - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม              - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 450,000        สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
3,200 คน              - โครงการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 3,600,000     คณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริม
เชิงคุณภาพ :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
     - โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ              - บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ 1,000,000     ส่วนกลาง
ร้อยละ 75

     -โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละ 75
เชิงต้นทุน :
    -  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (งบด าเนินการ) วงเงิน 5.0500 ล้านบาท

แผนงาน:
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
ผลผลิต:
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(05-004)



หน่วย : บาท

ค่าวสัดุการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียน

การสอน
รวมทั้งสิน้

3,230,500.00             269,200.00                 3,499,700.00                
- ส ำนักงำนคณะ 646,100.00                      -                                     646,100.00                        

- เทคโนโลยเีคมี 124,800.00                      13,000.00                        137,800.00                        

- เทคโนโลยสีำรสนเทศ 1,017,600.00                   106,000.00                       1,123,600.00                      

- กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเมืองและอุตสำหกรรม 74,900.00                       7,800.00                          82,700.00                          

- ส่ิงแวดล้อมเมืองและอุตสำหกรรม 251,500.00                      26,200.00                        277,700.00                        

- อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 366,700.00                      38,200.00                        404,900.00                        

- วทิยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง 468,500.00                      48,800.00                        517,300.00                        

- ฟิสิกส์ 82,600.00                       8,600.00                          91,200.00                          

- คณิตศำสตร์ 197,800.00                      20,600.00                        218,400.00                        

สรปุการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรยีนการสอนของคณะ และหลักสูตร (แยกตามผลผลิต)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในมหาวทิยาลัย

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบรายจ่ายอ่ืน



หน่วย : บาท

ค่าวสัดุการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียน

การสอน
รวมทั้งสิน้

2,845,700.00             230,600.00                 3,076,300.00                
- ส ำนักงำนคณะ 631,800.00                      -                                     631,800.00                        

- เทคโนโลยแีปรรูปอำหำร 286,100.00                      29,800.00                        315,900.00                        

- เทคโนโลยปีระกอบอำหำรและกำรบริกำร 1,054,100.00                   109,800.00                       1,163,900.00                      

- โภชนำกำรและกำรประกอบอำหำร 351,400.00                      36,600.00                        388,000.00                        

- วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร 94,100.00                       9,800.00                          103,900.00                        

- อุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริกำร 428,200.00                      44,600.00                        472,800.00                        

401,100.00                29,800.00                  430,900.00                  
- ส ำนักงำนศูนยฯ์ 115,000.00                      -                                     115,000.00                        

- เทคโนโลยปีระกอบอำหำรและกำรบริกำร 197,800.00                      20,600.00                        218,400.00                        

- เทคโนโลยสีำรสนเทศ 59,500.00                       6,200.00                          65,700.00                          

- อุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริกำร 28,800.00                       3,000.00                          31,800.00                          

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

โรงเรียนการเรือน

งบด าเนินงาน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ)

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้ตรัง



หน่วย : บาท

ค่าวสัดุการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียน

การสอน
รวมทั้งสิน้

836,600.00                61,800.00                  898,400.00                  
- ส ำนักงำนศูนยฯ์ 243,300.00                      -                                     243,300.00                        

- เทคโนโลยปีระกอบอำหำรและกำรบริกำร 460,800.00                      48,000.00                        508,800.00                        

- อุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริกำร 132,500.00                      13,800.00                        146,300.00                        

333,100.00                25,400.00                  358,500.00                  
- ส ำนักงำนศูนยฯ์ 89,300.00                       -                                     89,300.00                          

- อุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริกำร 30,700.00                       3,200.00                          33,900.00                          

- เทคโนโลยปีระกอบอำหำรและกำรบริกำร 213,100.00                      22,200.00                        235,300.00                        

842,400.00                70,200.00                  912,600.00                  
- ส ำนักงำนศูนยฯ์ 168,500.00                      -                                     168,500.00                        

- วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 673,900.00                      70,200.00                        744,100.00                        

8,489,400.00             687,000.00                 9,176,400.00                

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้สุพรรณบุรี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ)

ศูนยก์ารเรียนพาณชิยการรางน้ า

งบด าเนินงาน (ต่อ)

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้ล าปาง

รวม



หน่วย : บาท

ค่าวสัดุการศึกษา
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียน

การสอน
รวมทั้งสิน้

753,300.00 235,400.00 988,700.00
- ส ำนักงำนคณะ 150,600.00 - 150,600.00                        

- กำรศึกษำปฐมวยั 382,500.00 149,400.00 531,900.00                        

- กำรประถมศึกษำ 220,200.00 86,000.00 306,200.00                        
คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวทิยาลัย 1,430,900.00 447,300.00 1,878,200.00

- ส ำนักงำนคณะ 286,200.00 -                                     286,200.00                        

- นิติศำสตร์ 151,000.00 59,000.00 210,000.00                        

- ภำษำไทย 129,500.00 50,600.00 180,100.00                        

- ภำษำอังกฤษ 210,900.00 82,500.00 293,400.00                        

- ภำษำอังกฤษธรุกิจ 85,500.00 33,400.00 118,900.00                        

- ภำษำจีน 28,200.00 11,000.00 39,200.00                          

- รัฐประศำสนศำสตร์ 201,700.00 78,800.00 280,500.00                        

- รัฐศำสตร์ 183,800.00 71,800.00 255,600.00                        

- จิตวทิยำอุตสำหกรรมและองค์กำร 135,200.00 52,800.00 188,000.00                        

- บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 18,900.00 7,400.00 26,300.00                          
1,544,300.00 482,600.00 2,026,900.00

- ส ำนักงำนคณะ 308,900.00 -                                     308,900.00                        

- กำรจัดกำร 152,100.00 59,400.00 211,500.00                        

- เลขำนุกำรทำงกำรแพทย์ 133,100.00 52,000.00 185,100.00                        

- กำรบริกำรลูกค้ำ 104,500.00 40,800.00 145,300.00                        

งบด าเนินงาน 
คณะครุศาสตร์ ในมหาวทิยาลัย

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

คณะวทิยาการจัดการ ในมหาวทิยาลัย



หน่วย : บาท

ค่าวสัดุการศึกษา
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียน

การสอน
รวมทั้งสิน้

- กำรบัญชี 210,900.00 82,400.00 293,300.00                        

- กำรเงิน 138,800.00 54,200.00 193,000.00                        

- กำรตลำด 116,700.00 45,600.00 162,300.00                        

- นิเทศศำสตร์ 163,800.00 64,000.00 227,800.00                        

- คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 158,700.00 62,000.00 220,700.00                        

- กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีก 43,000.00 16,800.00 59,800.00                          

- กำรวเิครำะห์และกำรประเมินผลสมัยใหม่ 13,800.00 5,400.00 19,200.00                          

1,142,400.00 357,000.00 1,499,400.00
- ส ำนักงำนคณะ 228,500.00                      -                                 228,500.00                        

- กำรท่องเทีย่ว 235,500.00                      92,000.00                        327,500.00                        

- ธรุกิจกำรบิน 205,800.00                      80,400.00                        286,200.00                        

- ธรุกิจโรงแรม 257,500.00                      100,600.00                       358,100.00                        

- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร(ธรุกิจกำรท่องเทีย่ว) 52,700.00                       20,600.00                        73,300.00                          

- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร (ธรุกิจกำรบิน) 59,400.00                       23,200.00                        82,600.00                          

- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร (ธรุกิจกำรโรงแรม) 88,600.00                       34,600.00                        123,200.00                        

- Hospitality Management (International Program) 14,400.00                       5,600.00                          20,000.00                          

313,300.00                122,400.00                 435,700.00                  
- คหกรรมศำสตร์ 313,300.00                      122,400.00                       435,700.00                        

174,100.00 68,000.00 242,100.00
- รัฐประศำสนศำสตร์ 102,400.00 40,000.00 142,400.00                        

โรงเรียนการเรือน

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้ตรัง

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งบด าเนินงาน (ต่อ)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร



หน่วย : บาท

ค่าวสัดุการศึกษา
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียน

การสอน
รวมทั้งสิน้

- คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 60,400.00 23,600.00 84,000.00                          

- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร (ธรุกิจกำรท่องเทีย่ว) 11,300.00 4,400.00 15,700.00                          

379,900.00 148,400.00 528,300.00
- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร (ธรุกิจกำรโรงแรม) 26,600.00 10,400.00 37,000.00                          

- คหกรรมศำสตร์ 71,200.00                       27,800.00                        99,000.00                          

- กำรศึกษำปฐมวยั 204,800.00 80,000.00 284,800.00                        

- คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 29,700.00 11,600.00 41,300.00                          

- กำรออกแบบงำนแสดงและนิทรรศกำร 5,600.00 2,200.00 7,800.00                            

- ออกแบบนิทรรศกำรและกำรจัดแสดง 42,000.00                       16,400.00                        58,400.00                          

113,200.00 44,200.00 157,400.00
- กำรศึกษำปฐมวยั 109,100.00                      42,600.00                        151,700.00                        
- คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 4,100.00                         1,600.00                          5,700.00                            

704,100.00                220,000.00                 924,100.00                  
- ส ำนักงำนศูนยฯ์ 140,800.00                      -                                     140,800.00                        
- ธรุกิจกำรบิน 230,900.00                      90,200.00                        321,100.00                        
- ธรุกิจกำรโรงแรม 32,800.00                       12,800.00                        45,600.00                          

- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร (ธรุกิจกำรท่องเทีย่ว) 8,700.00                         3,400.00                          12,100.00                          

- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร (ธรุกิจกำรโรงแรม) 53,800.00                       21,000.00                        74,800.00                          

- อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร (ธรุกิจกำรบิน) 237,100.00                      92,600.00                        329,700.00                        

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้ล าปาง

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้สุพรรณบุรี

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้หัวหิน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งบด าเนินงาน (ต่อ)



หน่วย : บาท

ค่าวสัดุการศึกษา
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียน

การสอน
รวมทั้งสิน้

156,100.00                48,800.00                  204,900.00                  
- ส ำนักงำนศูนยฯ์ 31,200.00                       -                                     31,200.00                          

- กำรศึกษำปฐมวยั 124,900.00                      48,800.00                        173,700.00                        

267,500.00                83,600.00                  351,100.00                  
- ส ำนักงำนศูนยฯ์ 53,500.00                       -                                     53,500.00                          

- นิเทศศำสตร์ 214,000.00                      83,600.00                        297,600.00                        

6,979,100.00             2,257,700.00              9,236,800.00                

15,468,500.00           2,944,700.00              18,413,200.00              รวมทั้งสิน้

รวม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

ศูนยก์ารเรียนระนอง 2

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้นครนายก

งบด าเนินงาน (ต่อ)

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร



โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  รวม 5,789,800 บาท

ก่อนประถม ระดับประถม รวม ก่อนประถม ระดับประถม รวม ก่อนประถม ระดับประถม รวม

1. ค่าจดัการเรียนการสอน 1,700,000        1,026,000     2,726,000          340,000      -           340,000      204,000      -           204,000      3,270,000   

2. ค่าหนังสือเรียน 200,000          364,000        564,000             40,000        -           40,000        24,000        -           24,000        628,000     

3. ค่าอปุกรณ์การเรียน 200,000          210,600        410,600             40,000        -           40,000        24,000        -           24,000        474,600     

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 300,000          194,400        494,400             60,000        -           60,000        36,000        -           36,000        590,400     

5.  ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 430,000          259,200        689,200             86,000        -           86,000        51,600        -           51,600        826,800     

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,830,000       2,054,200    4,884,200         566,000     -          566,000     339,600     -          339,600     5,789,800  

ในมหาวทิยาลัย ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้ล าปาง ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตัง้นครนายก

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต

รายการค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

รวมทั้งสิน้



รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงนิ หน่วยงาน

งบลงทุน 225,167,100      
ค่าครุภัณฑ์ 33,374,300       

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,440,000            

ครุภณัฑ์การศึกษาทีม่รีาคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ ำนวน 4 รำยกำร 2,440,000            คณะวทิยำศำสตร์และ

1. เคร่ืองอำ่นปฏกิริิยำสำรในไมโครเพลท (Microplate Reader) 1 ชุด 600,000              600,000                เทคโนโลยี

2. เคร่ืองก ำหนดสภำวะแวดล้อม (Humidity Chamber) 1 ชุด 940,000              940,000                

3. เคร่ืองวดักำ๊ซชีวภำพ 1 ชุด 500,000              500,000                

4. เคร่ืองวดัเสียงแบบแยกควำมถี่ 1 ชุด 400,000              400,000                

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 30,934,300           

ครุภณัฑ์การศึกษาทีม่รีาคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ ำนวน 1 รำยกำร 22,168,800           

1. งำนครุภณัฑ์ประกอบอำคำรเอนกประสงค์ 1 ระบบ 22,168,800          22,168,800            กองอำคำรสถำนที่

ครุภณัฑ์การศึกษาทีม่รีาคาตอ่หน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท จ ำนวน 1 รำยกำร 8,765,500            

1. เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ส ำรองอำคำรเรียนรวม 1 ระบบ 8,765,500            8,765,500             กองอำคำรสถำนที่

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 191,792,800      

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91,646,100           

ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สิ่งก่อสร้างผูกพันเดมิ จ ำนวน 2 รำยกำร 66,896,100           

1. อำคำรเรียนปฏบิติักำรอำหำรฮำลำลและศูนยฝึ์กอบรมอำหำร 1 หลัง 39,187,600            กองอำคำรสถำนที่

   (กอ่สร้ำง ณ ศูนยก์ำรศึกษำนอกที่ต้ัง สุพรรณบรีุ )  

   สัญญาที่ 54/2555 ลว. 20 ก.ย. 55 จ านวน 20 งวดงาน

               งบประมำณทั้งส้ิน     159,950,000   บำท

               เงินนอกงบประมำณ      43,986,200    บำท (27.50%)

               เงินงบประมำณ       115,963,800    บำท

         ป ี2555  ต้ังงบประมำณ              17,400,000  บำท

         ป ี2556  ต้ังงบประมำณ              28,733,600  บำท

         ป ี2557  ผูกพนังบประมำณ          30,642,600  บำท

         ป ี2558  ผูกพนังบประมำณ          39,187,600  บำท

รายละเอียดการจัดสรรงบลงทุน  (ค่าครภุณัฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต



รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงนิ หน่วยงาน

2. อำคำรเรียนปฏบิติักำรแปรรูปอำหำร 1 หลัง 27,708,500            กองอำคำรสถำนที่

   (กอ่สร้ำง ณ ศูนยก์ำรศึกษำนอกที่ต้ัง สุพรรณบรีุ )  

   สัญญาที่ 21/2556 ลว. 21 มิ.ย. 56 จ านวน 20 งวดงาน

               งบประมำณทั้งส้ิน      69,880,000   บำท

               เงินนอกงบประมำณ      12,229,000    บำท  (17.50%)

               เงินงบประมำณ        57,651,000    บำท

         ป ี2556  ต้ังงบประมำณ           11,550,000  บำท

         ป ี2557  ผูกพนังบประมำณ       18,392,500  บำท

         ป ี2558  ผูกพนังบประมำณ       27,708,500  บำท

สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม ่จ ำนวน 1 รำยกำร 24,750,000           

1. อำคำรเอนกประสงค์ฝึกปฏบิติักำรอำหำร 1 หลัง 24,750,000            กองอำคำรสถำนที่

    (กอ่สร้ำง ณ ศูนยก์ำรศึกษำนอกที่ต้ัง ตรัง )  

งบประมำณทั้งส้ิน              150,000,000   บำท แบง่เปน็
เงินนอกงบประมำณ             26,250,000   บำท (17.5%)
เงินงบประมำณ                123,750,000   บำท

   ป ี2558 ผูกพนังบประมำณ    24,750,000    บำท 
   ป ี2559 ผูกพนังบประมำณ    49,500,000    บำท 
   ป ี2560 ผูกพนังบประมำณ    49,500,000    บำท 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 100,146,700         

ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สิ่งก่อสร้างจบในป ีจ ำนวน 3 รำยกำร 29,208,000           

1. งำนปรับปรุงอำคำรอนุรักษพ์ระต ำหนักพระเจำ้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจำ้เยำวภำ 1 รำยกำร 9,455,000             กองอำคำรสถำนที่

พงศ์สนิท พระเจำ้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจำ้ประภำพรรณพไิลย และพระเจำ้บรมวงศ์เธอ

พระองค์เจำ้วำปบีษุบำกร (อำคำรเยำวภำ)

2. งำนปรับปรุงอำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 1 รำยกำร 9,898,000             กองอำคำรสถำนที่

3. งำนปรับปรุงอำคำรเรียน 2 1 รำยกำร 9,855,000             กองอำคำรสถำนที่



รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงนิ หน่วยงาน

ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 70,938,700           

สิ่งก่อสร้างผูกพันเดมิ จ ำนวน 1 รำยกำร 38,268,700           

1.  อำคำรเรียนปฏบิติักำรด้ำนสังคมศำสตร์ 1 กลุ่ม 38,268,700            กองอำคำรสถำนที่

    (กอ่สร้ำง ณ ศูนยก์ำรศึกษำนอกที่ต้ัง นครนำยก )  

   สัญญาที่ ………./2557 ลว…………………. จ านวน 20 งวดงาน

               งบประมำณทั้งส้ิน    195,000,000    บำท

               เงินนอกงบประมำณ      34,125,000    บำท (17.5%)

               เงินงบประมำณ       160,875,000    บำท

         ป ี2557  ต้ังงบประมำณ           24,131,300  บำท
         ป ี2558  ผูกพนังบประมำณ      38,268,700  บำท
         ป ี2559  ผูกพนังบประมำณ      98,475,000  บำท

สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม ่จ ำนวน 1 รำยกำร 32,670,000           

1.  อำคำรเรียนปฏบิติักำรเอนกประสงค์ 1 หลัง 32,670,000            กองอำคำรสถำนที่

    (กอ่สร้ำง ณ ศูนยก์ำรศึกษำนอกที่ต้ัง ล ำปำง )  
               งบประมำณทั้งส้ิน    198,000,000    บำท
               เงินนอกงบประมำณ      34,650,000    บำท (17.5%)

               เงินงบประมำณ       163,350,000    บำท
         ป ี2558  ต้ังงบประมำณ           32,670,000  บำท
         ป ี2559  ผูกพนังบประมำณ       65,340,000  บำท
         ป ี2560  ผูกพนังบประมำณ       65,340,000  บำท



การจัดสรรเงินบ ารงุการศึกษา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต



จ ำนวนนักเรียน / นักศึกษำ
ภำคปกติ

1. จ ำนวนนักศึกษำ (คน)

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2557 (นศ. รหสั 53-57) 15,041 197,897,900                  39,579,600                     158,318,300                   

ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2558 (นศ. รหสั 54-58) 16,674 219,494,800                  43,899,000                     175,595,800                   

417,392,700                83,478,600                   333,914,100                 

2. จ ำนวนนักเรียน (คน)

อนุบำลละอออุทศิ ในมหำวิทยำลัย

    - ภาคเรียนที่ 2/2557 525 1,312,500                     262,500                         1,050,000                      

    - ภาคเรียนที่ 1/2558 660 1,650,000                     330,000                         1,320,000                      

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำลละอออุทศิในมหำวิทยำลัย 2,962,500                   592,500                       2,370,000                     

อนุบำลละอออุทศิ ศูนยก์ำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก

    - ภาคเรียนที่ 2/2557 64 160,000                        32,000                           128,000                         

    - ภาคเรียนที่ 1/2558 105 262,500                        52,500                           210,000                         

422,500                      84,500                         338,000                       

อนุบำลละอออุทศิ ศูนยก์ำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง

    - ภาคเรียนที่ 2/2557 112 280,000                        56,000                           224,000                         

    - ภาคเรียนที่ 1/2558 165 412,500                        82,500                           330,000                         

692,500                      138,500                       554,000                       

4,077,500                   815,500                       3,262,000                     

อนุบำลกำรศึกษำพิเศษ  ในมหำวิทยำลัย

    - ภาคเรียนที่ 2/2557 57 142,500                        28,500                           114,000                         

    - ภาคเรียนที่ 1/2558 60 150,000                        30,000                           120,000                         

292,500                      58,500                         234,000                       

421,762,700                84,352,600                   337,410,100                 

หมำยเหต ุ: 

       -  ข้อมูลประมาณการจ านวนนกัศึกษาจากกลุ่มงานทะเบยีนนกัศึกษาและฐานข้อมูล ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ณ วนัที่ 10 กรกฎาคม 2557  

            ภาคเรียนที่ 2/2557 และ รหสั 54-58 ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2558

ภำพรวมจ ำนวนนักศึกษำ/นักเรียน ประมำณกำรรำยรับและประมำณกำรจดัสรรเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดสุติ

รำยละเอียด ประมำณรำยรับ (100%) เงินสะสม (20%) จัดสรร (80%)

       -  ประมาณการรายรับจากการค านวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนกัศึกษาภาคปกติ ของแต่ละหลักสูตร ต้ังแต่รหสั 53-57 ส าหรับ

รวมประมำณกำรรำยรับจำกนักศึกษำ

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ศูนยฯ์ นครนำยก

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ศูนยฯ์ ล ำปำง

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำล ทั้งสิ้น

รวมประมำณกำรรำยรับจำก นร. อนุบำลกำรศึกษำพิเศษ

รวมประมำณกำรรำยรับทั้งสิ้น



เงนิเดอืนและ ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมทัง้สิ้น ร้อยละ

ค่าจ้างประจ า ชัว่คราว ราชการ ใชส้อยและวัสดุ สาธารณปูโภค

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 211,720,900 58,978,800 6,855,700 14,988,800 31,352,400 3,391,200 327,287,800

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 48,695,800 12,390,100 1,576,800 3,068,800 18,001,200 83,732,700 24.82

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 158,790,900 46,136,600 5,141,800 11,577,500 13,351,200 3,391,200 238,389,200 70.65

ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์สุขภำพ 4,234,200 452,100 137,100 342,500 5,165,900 1.53

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,122,300 10,122,300

ผลงำนวจิยัเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ 10,122,300 10,122,300 3.00

แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม

รวมทัง้สิ้น 211,720,900 58,978,800 6,855,700 14,988,800 31,352,400 13,513,500 337,410,100 100.00

ร้อยละ 62.75 17.48 2.03 4.44 9.29 4.01 100.00

งบประมาณป ีพ.ศ.2557 222,600,000 66,913,100 5,621,800 22,793,800 0 14,607,800 332,536,500

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) -4.89 -11.86 21.95 -34.24 0.00 -7.49 1.47

การจัดสรรงบประมาณเงนิบ ารุงการศึกษา จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต และงบรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต

แผนงาน - ผลผลิต

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ



แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 211,720,900 58,978,800 6,855,700 14,988,800 31,352,400 3,391,200 327,287,800 97.00

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-001 48,695,800 12,390,100 1,576,800 3,068,800 18,001,200 83,732,700 24.82

ค่าจ้างชั่วคราว 48,695,800 48,695,800       

ค่าสาธารณูปโภค 1,576,800 1,576,800         

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 3,068,800 3,068,800         

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 12,390,100 18,001,200 30,391,300       

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 04-002 158,790,900 46,136,600 5,141,800 11,577,500 13,351,200 3,391,200 238,389,200 70.65

ค่าจ้างชั่วคราว 158,790,900 158,790,900     

ค่าสาธารณูปโภค 5,141,800 5,141,800         

โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  3,164,200 3,164,200         

การศึกษาพิเศษ 227,000 227,000           

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 11,577,500 11,577,500       

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 46,136,600 13,351,200 59,487,800       

ผลงานการให้บริการวิชาการ 04-003

โครงการบริการวิชาการ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 04-007 4,234,200 452,100 137,100 342,500 5,165,900 1.53

ค่าจ้างชั่วคราว 4,234,200 4,234,200         

การจัดสรรงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต

งาน / โครงการ
รหัส

บัญชี

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงิน

อุดหนุน

 งบรายจ่าย

อ่ืน
 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ

 เงินเดือน

และค่าจ้าง

ประจ า

 ค่าจ้างชั่วคราว

 

พนักงาน

ราชการ

 ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ
 ค่าสาธารณปูโภค  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง



งาน / โครงการ
รหัส

บัญชี

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงิน

อุดหนุน

 งบรายจ่าย

อ่ืน
 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ

 เงินเดือน

และค่าจ้าง

ประจ า

 ค่าจ้างชั่วคราว

 

พนักงาน

ราชการ

 ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ
 ค่าสาธารณปูโภค  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค 137,100 137,100           

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 342,500 342,500           

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 452,100 452,100           

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,122,300 10,122,300      3.00

ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 60-006 10,122,300       10,122,300      3.00

โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย 10,122,300        10,122,300       3.00

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม 05-004

โครงการศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น 211,720,900     58,978,800     6,855,700          14,988,800     31,352,400    13,513,500       337,410,100     100.00

ร้อยละ 62.75 17.48 2.03 4.44 9.29 4.01 100.00



ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

(04-001)

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ด้ำนสังคมศำสตร์   

(04-002)

ผลงำนกำร

ให้บริกำรวิชำกำร

  

(04-003)

ผลงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(05-004)

ผลงำนวิจัยเพ่ือ

สร้ำงองค์ควำมรู้ 

(60-006)

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ด้ำนวิทยำศำสตร์

สุขภำพ

(04-007)

1. ค่าจ้างชั่วคราว 48,695,800 158,790,900 4,234,200 211,720,900

2. ค่าสาธารณูปโภค 1,576,800 5,141,800 137,100 6,855,700

3. โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  3,164,200 3,164,200

4. การศึกษาพิเศษ 227,000 227,000

5. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 3,068,800 11,577,500 342,500 14,988,800

6. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย  10,122,300 10,122,300

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 30,391,300 59,487,800 452,100 90,331,200

    7.1 ค่าเช่าพื้นที่ 5,640,000 15,043,000 20,683,000

    7.2 ค่าเช่าบ้าน 1,750,500 1,750,500

    7.3 ค่าตอบแทน 5,600,100 25,593,100 352,100 31,545,300

    7.4 บริหารส่วนกลาง 1,150,000 3,750,000 100,000 5,000,000

    7.5 เงินรายได้สมทบส่ิงก่อสร้าง 18,001,200 13,351,200 31,352,400

7.5.1 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและ   

     ศูนย์ฝึกอบรมอาหาร
12,226,200 12,226,200

7.5.2 อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร 5,775,000 5,775,000

7.5.3 อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 5,728,200 5,728,200

7.5.4 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ 7,623,000 7,623,000

รวมทั้งสิ้น 83,732,700 238,389,200 10,122,300 5,165,900 337,410,100

หมำยเหต ุ:    การด าเนินงานด้านการบริการวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  เน้นการบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษาเป็นหลัก

                  หน่วยงานภายในสามารถพัฒนาองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเป็นนวตักรรมเพื่อถา่ยทอดแกช่มุชน  และให้บริการวชิาการในลักษณะธรุกจิวชิาการ

กำรจัดสรรเงินบ ำรุงกำรศึกษำ แยกตำมผลผลิต และงำน / โครงกำร

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558

มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

งำน / โครงกำร

ผลผลิต

รวม



การจัดสรรเงินรายไดอ่ื้น

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต



เงนิเดอืนและ ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมทัง้สิ้น ร้อยละ

ค่าจ้างประจ า ชัว่คราว ราชการ ใชส้อยและวัสดุ สาธารณปูโภค

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 60,037,200 25,200,000 15,562,800 100,800,000

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 15,009,300 12,100,000 27,109,300 26.89

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 45,027,900 13,100,000 15,562,800 73,690,700 73.11

ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพัฒนา

ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้

แผนงาน :  อนุรักษ์ สง่เสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

ผลงำนท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

รวมทัง้สิน้ 60,037,200 25,200,000 15,562,800 100,800,000 100

ร้อยละ 59.56 25.00 15.44 100.00       

การจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดอ่ื้น จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต และงบรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต

แผนงาน - ผลผลิต

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ



แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 60,037,200 25,200,000 15,562,800 100,800,000

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-001 15,009,300 12,100,000 27,109,300 26.89

ค่าสาธารณูปโภค 12,100,000 12,100,000      

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 15,009,300 15,009,300      

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 04-002 45,027,900 13,100,000 15,562,800 73,690,700 73.11

ค่าสาธารณูปโภค 13,100,000 13,100,000      

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 45,027,900 15,562,800 60,590,700      

ผลงานการให้บริการวิชาการ 04-003

โครงการบริการวิชาการ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 04-004

ค่าสาธารณูปโภค

งบกลาง

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 60-006

โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย
แผนงาน :  อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม 05-004

โครงการศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น 60,037,200     25,200,000     15,562,800    100,800,000   100

ร้อยละ 59.56 25.00 15.44 100.00

 รวมทัง้สิ้น ร้อยละ
 เงินเดอืน

และค่าจ้าง

ประจ า

 ค่าจ้างชัว่คราว

 

พนักงาน

ราชการ

 ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค  ครุภณัฑ์  สิ่งก่อสร้าง

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อ่ืน จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งาน / โครงการ
รหัส

บญัชี

 งบบคุลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงิน

อุดหนุน

 งบรายจ่าย

อ่ืน



ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำด้ำน

วทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี

 (04-001)

ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำด้ำน

สังคมศำสตร์   

(04-002)

ผลงำนกำร

ให้บริกำรวชิำกำร

  

(04-003)

ผลงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม 

(05-004)

ผลงำนวจิัยเพ่ือ

สร้ำงองค์ควำมรู้ 

(60-006)

ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำด้ำน

วทิยำศำสตร์

สุขภำพ

(04-007)

1. ค่าสาธารณูปโภค 12,100,000 13,100,000 25,200,000

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 15,009,300 60,590,700 75,600,000

    2.1 บริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย 15,009,300 45,027,900 60,037,200

    2.2 ทุนพัฒนาบุคลากร 15,562,800 15,562,800

รวมทั้งสิน้ 27,109,300 73,690,700 100,800,000

กำรจัดสรรเงินรำยได้อ่ืน แยกตำมผลผลิต และงำน / โครงกำร

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2558

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนดุสิต

งำน / โครงกำร

ผลผลิต

รวม



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1. เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

1.1) ภาพรวม 895.7393 315.9694 211.6526 202.6525 165.4648 895.7393

35% 24% 23% 18% 100%

1.2) งบลงทุน 225.1671 84.0916 67.0182 40.8481 33.2092 225.1671

37% 30% 18% 15% 100%

2. เงินบ ารุงการศึกษา 337.4101 73.2302 80.9784 81.0289 102.1726 337.4101

22% 24% 24% 30% 100%

3. เงินรายไดอ่ื้น 100.8000 23.7920 77.0080 100.8000

24% 76% 100%

1,333.9494      389.1996         292.6310         307.4734         344.6454         1,333.9494      

29% 22% 23% 26% 100%
18% 51% 74% 100%

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ จัดสรร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

ภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ

  1. งบบุคลากร 112.6834 13% 35.3007 31% 24.9319 22% 23.1300 21% 29.3208 26%

  2. งบด าเนินงาน 82.5844 9% 39.1364 47% 14.4904 18% 10.9299 13% 18.0277 22%

  3. งบลงทุน 225.1671 25% 84.0916 37% 67.0182 30% 40.8481 18% 33.2092 15%

  4. งบเงินอุดหนุน 448.3044 50% 149.4727 33% 99.1701 22% 121.8855 27% 77.7761 17%

  5. งบรายจ่ายอื่น 27.0000 3% 7.9680 30% 6.0420 22% 5.8590 22% 7.1310 26%

รวม 895.7393 100% 315.9694 35% 211.6526 24% 202.6525 23% 165.4648 18%

ไตรมาส 4

หน่วย: ล้านบาท

งบรายจ่าย
จัดสรร

แผนการใชจ้่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)       7.2400     2.5340       1.6652       1.6652       1.3756

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        7.2400      2.5340        1.6652        1.6652        1.3756

รวมเงินงบประมาณ       7.2400     2.5340       1.6652       1.6652       1.3756

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)       4.5100     1.5785       1.0373       1.0373       0.8569

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว        4.5100      1.5785        1.0373        1.0373        0.8569

รวมเงินงบประมาณ       4.5100     1.5785       1.0373       1.0373       0.8569

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

2.  แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

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

1.  แผนงาน : ด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

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

แผนการใชจ้่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป) 5.7898     1.8899       0.4725       0.4725       2.9549

ค่าจดัการเรียนการสอน 3.2700 0.2512 0.0628 0.0628 0.2512
ค่าหนังสือเรียน 0.6280 0.4746
ค่าอปุกรณ์การเรียน 0.4746 0.5904
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 0.5904 1.3080 0.3270 0.3270 1.3080
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.8268 0.3307 0.0827 0.0827 0.3307

รวมเงินงบประมาณ 5.7898     1.8899       0.4725       0.4725       2.9549

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)      11.5649     4.0478       2.6599       2.6599       2.1973

เงินอดุหนุนค่าใชจ้า่ยบริการวิชาการ       11.5649      4.0478        2.6599        2.6599        2.1973

รวมเงินงบประมาณ      11.5649     4.0478       2.6599       2.6599       2.1973

3.  แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

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

   โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

4.  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.1  ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รวมทั้งสิ้น



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

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

1. งบด าเนินงาน       3.9440     1.9874       0.6924       0.6924       0.5718
ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ        3.0105      1.0539        0.6924        0.6924        0.5718
ค่าสาธารณูปโภค        0.9335      0.9335

2. งบเงินอุดหนุน      32.9582    12.1961       7.5000       7.0000       6.2621
อดุหนุนทั่วไป       32.9582    12.1961        7.5000        7.0000        6.2621

เงินอดุหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม       32.9582    12.1961        7.5000        7.0000        6.2621
รวมเงินงบประมาณ      36.9022    14.1835       8.1924       7.6924       6.8339

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร      21.4736     6.4432       4.9390       4.4483       5.6431

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า       18.4146      5.8926        4.2354        3.8671        4.4195

ค่าจา้งชั่วคราว        0.7200      0.1296        0.1656        0.1368        0.2880

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        2.3390      0.4210        0.5380        0.4444        0.9356

2. งบด าเนินงาน      28.4025    11.8383       5.6026       5.1154       5.8462

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ       24.3589      7.7947        5.6026        5.1154        5.8462

ค่าสาธารณูปโภค        4.0436      4.0436

3. งบลงทุน      94.0861    59.4777     20.9398       7.1686       6.5000

ครุภณัฑ์        2.4400      2.4400

ส่ิงกอ่สร้าง       91.6461    57.0377      20.9398        7.1686        6.5000

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

4.2  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

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

4.3  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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



ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบเงินอุดหนุน      87.7891    28.0925     20.0000      18.4357     21.2609

เงินอดุหนุนทั่วไป       87.7891    28.0925      20.0000       18.4357      21.2609

ค่าใชจ้า่ยบุคลากร       87.7891    28.0925      20.0000       18.4357      21.2609

5. งบรายจ่ายอ่ืน      19.4250     6.0480       4.3470       3.9690       5.0610

ค่าใชจ้า่ยในการประกนัคุณภาพการศึกษา        0.5250        0.5250

ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยกุต์

       7.6000      2.4320        1.7480        1.5960        1.8240

ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู้

       7.3000      2.3360        1.6790        1.5330        1.7520

ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์

มาตรฐานทางวิชาการ

       4.0000      1.2800        0.9200        0.8400        0.9600

รวมเงินงบประมาณ    251.1763  111.8997     55.8284      39.1370     44.3112

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร      91.2098    28.8575     19.9929      18.6817     23.6777

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า       80.1349    25.6431             -        17.4310             -         16.8284             -        20.2324

ค่าจา้งชั่วคราว        3.2026      1.0889             -          0.6725             -          0.6725             -          0.7687

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        7.8723      2.1255             -          1.8894             -          1.1808             -          2.6766

2. งบด าเนินงาน      50.2379    25.3107       8.1954       5.1221     11.6097

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ       34.1469      9.2197             -          8.1954             -          5.1221             -        11.6097

ค่าสาธารณูปโภค       16.0910    16.0910             -                -               -                -               -                -   

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

4.4 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

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



ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

3. งบลงทุน    131.0810    24.6139     46.0784      33.6795     26.7092

ครุภณัฑ์       30.9343    10.1568      13.0184        7.7591

ส่ิงกอ่สร้าง     100.1467    14.4571      33.0600       25.9204      26.7092

4. งบเงินอุดหนุน    255.2233    91.6395     55.1289      83.7265     24.7284

อุดหนุนทั่วไป     252.5218    90.7750             -        54.5076             -         83.1592             -        24.0800

ค่าใชจ้า่ยบุคลากร     235.5218    85.3350             -        50.5976             -         79.5892             -        20.0000

เงินอดุหนุนค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ       16.0000      5.1200             -          3.6800             -          3.3600             -          3.8400

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการพัฒนานโยบายและแผนของ

มหาวิทยาลัย

       1.0000      0.3200             -          0.2300             -          0.2100             -          0.2400

อุดหนุนเฉพาะกิจ        2.7015      0.8645        0.6213        0.5673        0.6484

เงินอดุหนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาพิเศษ        2.7015      0.8645             -          0.6213             -          0.5673             -          0.6484

5. งบรายจ่ายอ่ืน       7.5750     1.9200       1.6950       1.8900       2.0700

ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาศูนยว์ิทยบริการ        6.0000      1.9200             -          1.3800             -          1.2600             -          1.4400

ค่าใชจ้า่ยในการประกนัคุณภาพการศึกษา        1.5750            -               -          0.3150             -          0.6300             -          0.6300

รวมเงินงบประมาณ    535.3270  172.3416    131.0906    143.0998     88.7950

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

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

1. งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)       5.0500     1.7675       1.1615       1.1615       0.9595

 เงินอดุหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        5.0500      1.7675        1.1615        1.1615        0.9595

รวมเงินงบประมาณ       5.0500     1.7675       1.1615       1.1615       0.9595

 หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

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

5.1 ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

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

5.  แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงินอุดหนุน (ทั่วไป)      38.1791     5.7269       9.5448       5.7269     17.1805

เงินอดุหนุนค่าใชจ้า่ยวิจยั       29.4291      4.4144        7.3573        4.4144      13.2430

ค่าใชจ้า่ยโครงการวิจยัเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชมุชน

และท้องถิ่น

       8.7500      1.3125        2.1875        1.3125        3.9375

รวมเงินงบประมาณ       38.1791      5.7269        9.5448        5.7269      17.1805
รวมทั้งสิ้น    895.7393  315.9694    211.6526    202.6525    165.4648

ร้อยละ 100% 35% 24% 23% 18%

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

6.  แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา
6.1 ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้

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



ประเภทรายจา่ย งบประมาณ สถานภาพ แผน

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

ครุภัณฑ์ 2,440,000

ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาตอ่หน่วย

ต่่ากวา่ 1 ลา้นบาท

2,440,000

 เคร่ืองอา่นปฏิกริิยาสารในไมโครเพลท 600,000 แผน P

(Microplate Reader) ผล

แผน              -            0.6000                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          0.6000

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน            -                -          0.6000              -               -                -               -             -                 -              -             -              -          0.6000

ผล            -                -                -                -               -                -               -             -                 -              -             -              -   

 เคร่ืองก าหนดสภาวะแวดล้อม 940,000 แผน P

(Humidity Chamber) ผล

แผน              -            0.9400                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          0.9400

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -            0.9400                -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          0.9400

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

เคร่ืองวดักา๊ซชวีภาพ 500,000 แผน P

ผล

แผน              -            0.5000                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          0.5000

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -            0.5000                -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          0.5000

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทนุ) ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

   1.1 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนามสัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนาม

สัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนาม

สัญญา



ประเภทรายจา่ย งบประมาณ สถานภาพ แผน

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

 เคร่ืองวดัเสียงแบบแยกความถี่ 400,000 แผน P

ผล

แผน              -            0.4000                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          0.4000

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -            0.4000                -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          0.4000
ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

สิ่งก่อสร้าง 91,646,100

สิ่งก่อสร้างผูกพันเดมิ 66,896,100

 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและ 39,187,600 แผน

ศูนยฝึ์กอบรมอาหาร ผล

แผน

ผล
การใชจ้า่ย แผน      12.9560          6.4780        15.8350                -                 -                  -          3.9186             -                    -                -               -                -        39.1876

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 27,708,500 แผน

ผล

แผน

ผล
การใชจ้า่ย แผน        8.7011          3.5639          9.5037                -                 -            5.9398               -               -                    -                -               -                -        27.7085

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม)่ 24,750,000

อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร 24,750,000 แผน P

ต าบลห้วยยอด  อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง ผล

แผน              -                  -        150.0000                -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -       150.0000

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -                  -          15.0000               -                  -          3.2500             -                    -          3.2500             -          3.2500      24.7500
ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

94,086,100 แผน           -         2.4400    150.0000             -              -               -              -            -                -              -             -             -      152.0400

ผล
การใช้จา่ย แผน    21.6571      10.0419     27.7787      15.0000            -         5.9398      7.1686          -                -        3.2500           -       3.2500      94.0861

ผล

ลงนาม

สัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนาม

สัญญา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนาม

สัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนาม

สัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

รวมดา้นวทิยศาสตร์ฯ

ลงนามสญัญา



ประเภทรายจา่ย งบประมาณ สถานภาพ แผน

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

ครุภัณฑ์ 30,934,300

ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาตอ่หน่วย

ต่่ากวา่ 1 ลา้นบาท

22,168,800

 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 22,168,800 แผน P

เอนกประสงค์ ผล

แผน              -          22.1688                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -        22.1688

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -            6.6506                -                 -            7.7591               -         7.7591                  -                -               -                -        22.1688

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาตอ่หน่วย

สงูกวา่ 1 ลา้นบาท

8,765,500

 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองอาคาร 8,765,500 แผน P

เรียนรวม  ผล

แผน              -            8.7655                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          8.7655

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -            3.5062                -                 -            5.2593               -               -                    -                -               -                -          8.7655

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

สิ่งก่อสร้าง 100,146,700    3.2662 3.5100 7.6809 19.8000 4.5915 8.6685 6.9225 13.7329 5.2650 12.8642 5.2650 8.5800 100.1467

สิ่งก่อสร้างจบในปี 29,208,000   14.4571 33.0600 25.9204 26.7092

งานปรับปรุงอาคารอนุรักษ์พระต าหนัก 9,455,000 แผน P

พระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้เยาวภาพงศ์สนิท ผล

พระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้ แผน              -            9.4550                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          9.4550

ประภาพรรณพิไลย และพระเจา้บรมวงศ์เธอ ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

พระองค์เจา้วาปีบุษบากร (อาคารเยาวภา) การใชจ้า่ย แผน              -                  -                  -                  -           2.8365                -                 -         3.3093                  -          3.3092             -                -          9.4550

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนาม

สัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนามสัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

ลงนาม

สัญญา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

   1.2 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ประเภทรายจา่ย งบประมาณ สถานภาพ แผน

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

 งานปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเทพ 9,898,000 แผน P

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ผล

แผน              -            9.8980                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          9.8980

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -            2.9694                -                 -            3.4643               -         3.4643                  -                -               -                -          9.8980

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

 งานปรับปรุงอาคารเรียน 2 9,855,000 แผน P

ผล

แผน              -            9.8550                -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -          9.8550

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -            2.9565                -                 -            3.4492               -         3.4493                  -                -               -                -          9.8550

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

สิ่งก่อสร้างผูกพันเดมิ 38,268,700

อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 38,268,700 แผน
ผล

แผน

ผล
การใชจ้า่ย แผน        3.2662          3.5100          1.7550                -           1.7550          1.7550        2.6325       3.5100           5.2650        5.2650       5.2650        4.2900      38.2687

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม)่ 32,670,000

อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ 32,670,000 แผน P

ผล

แผน              -                  -        198.0000                -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -       198.0000

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

การใชจ้า่ย แผน              -                  -                  -          19.8000               -                  -          4.2900             -                    -          4.2900             -          4.2900      32.6700

ผล              -                  -                  -                  -                 -                  -                 -               -                    -                -               -                -   

131,081,000 แผน           -        60.1423    198.0000             -              -               -              -            -                -              -             -             -      258.1423

ผล

การใช้จา่ย แผน     3.2662       3.5100     17.8377      19.8000      4.5915      21.6869      6.9225   21.4920        5.2650    12.8642     5.2650     8.5800    131.0810

ผล

ประกวดราคา/

สอบราคา

ประกวดราคา/

สอบราคา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ลงนาม

สัญญา

รวมดา้นสงัตมศาสตร์

ลงนามสญัญา

ลงนาม

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา
ลงนาม

สัญญา

ประกวดราคา/

สอบราคา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม



ประเภทรายจา่ย งบประมาณ สถานภาพ แผน

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

225,167,100 แผน           -        62.5823    348.0000             -              -               -              -            -                -              -             -             -      410.1823

ผล

การใช้จา่ย แผน    24.9233      13.5519     45.6164      34.8000      4.5915      27.6267    14.0911   21.4920        5.2650    16.1142     5.2650    11.8300    225.1671

ผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

รวมทั้งสิ้น

ลงนามสญัญา



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ

  1. งบบุคลากร 211.7209 63% 52.9302 25% 52.9302 25% 52.9302 25% 52.9303 25%

  2. งบด าเนินงาน 65.8345 20% 18.2755 28% 25.0116 38% 20.7472 32% 1.8002 3%

  3. งบลงทุน 46.3412 14% 46.3412      100%

  4. งบเงินอุดหนุน 13.5135 4% 2.0245 15% 3.0366 22% 7.3515 54% 1.1009 8%

รวม 337.4101 100% 73.2302 22% 80.9784 24% 81.0289 24% 102.1726 30%

จัดสรร

แผนการใชจ้่ายเงินบ ารุงการศึกษา จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย: ล้านบาท

แผนการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4งบรายจ่าย



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบคุลากร     48.6958      12.1740     12.1740    12.1739    12.1739

ค่าจ้างชัว่คราว      48.6958       12.1740      12.1740     12.1739     12.1739

2. งบด าเนินงาน     13.9669        4.3722       5.1112      3.6112      0.8723

1. ค่าสาธารณูปโภค        1.5768         0.3942        0.3942       0.3942       0.3942

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา      12.3901         3.9780        4.7170       3.2170       0.4781

3. งบลงทนุ     21.0700    21.0700

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)        3.0688       3.0688

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา      18.0012 18.0012

    2.1 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร      12.2262 12.2262

    2.2 อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร        5.7750 5.7750

รวมเงินงบประมาณ     83.7327      16.5462     17.2852    15.7851    34.1162

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

1.  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.1  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบคุลากร    158.7909      39.6977     39.6977    39.6977    39.6978

ค่าจ้างชัว่คราว     158.7909       39.6977      39.6977     39.6977     39.6978

2. งบด าเนินงาน     51.2784      13.6217     19.7189    17.0230      0.9148

1. ค่าสาธารณูปโภค        5.1418         1.2854        1.2854       2.1821       0.3889

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา      46.1366       12.3363      18.4335     14.8409       0.5259

3. งบลงทนุ     24.9287    24.9287

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)      11.5775     11.5775

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา      13.3512     13.3512

    2.1 อาคารเรียนปฏบิติัการด้านสังคมศาสตร์        5.7282       5.7282

    2.2 อาคารเรียนปฏบิติัการเอนกประสงค์        7.6230       7.6230

4. งบเงินอุดหนุน       3.3912      3.3149      0.0763

1. โรงเรียนสาธิตอนบุาลละอออทุิศ         3.1642       3.1326       0.0316

2. การศึกษาพิเศษ        0.2270       0.1823       0.0447

รวมเงินงบประมาณ    238.3892      53.3194     59.4166    60.0356    65.6176

1.2 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

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



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบคุลากร       4.2342        1.0585       1.0585      1.0586      1.0586

ค่าจ้างชัว่คราว        4.2342         1.0585        1.0585       1.0586       1.0586

2. งบด าเนินงาน       0.5892        0.2816       0.1815      0.1130      0.0131

1. ค่าสาธารณูปโภค        0.1371         0.0686        0.0685

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา        0.4521         0.2130        0.1130       0.1130       0.0131

3. งบลงทนุ       0.3425              -               -              -        0.3425

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)        0.3425               -                -         0.3425

รวมเงินงบประมาณ       5.1659        1.3401       1.2400      1.1716      1.4142

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบเงินอุดหนุน (ทัว่ไป)     10.1223        2.0245       3.0366      4.0366      1.0246

1. โครงการทุนอดุหนนุวิจัยและบริหารงานวิจัย      10.1223         2.0245        3.0366       4.0366       1.0246

รวมเงินงบประมาณ     10.1223        2.0245       3.0366      4.0366      1.0246

รวมทัง้สิน้ 337.4101 73.2302 80.9784 81.0289 102.1726

ร้อยละ 100% 22% 24% 24% 30%

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

1.3 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

2.  แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

2.1 ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-ม.ิย.)



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ

  1. งบด ำเนินงำน 85.2372 85% 16.0106       19% 69.2266 81%

  2. งบเงินอุดหนุน 15.5628 15% 7.7814         50% 7.7814 50%

รวม 100.8000 100% 23.7920 24% 77.0080 76%

แผนการใชจ้่ายเงินรายไดอ่ื้น จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วย: ล้ำนบำท

งบรายจ่าย
จัดสรร

แผนการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบด าเนินงาน    27.1093      5.3264    21.7829

1. ค่าสาธารณูปโภค     12.1000       3.0750       9.0250

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา     15.0093       2.2514     12.7579

รวมเงินงบประมาณ    27.1093      5.3264    21.7829

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้อ่ืน จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

1.  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.1  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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



หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบด าเนินงาน    58.1279    10.6842    47.4437

1. ค่าสาธารณูปโภค     13.1000       3.9300       9.1700

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา     45.0279       6.7542     38.2737

2. งบเงินอุดหนุน    15.5628      7.7814      7.7814

1. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการศึกษา     15.5628       7.7814       7.7814

รวมเงินงบประมาณ    73.6907    18.4656    55.2251

รวมทัง้สิน้ 100.8000 23.7920 77.0080

ร้อยละ 100.00% 23.60% 76.40%

ไตรมาส 4  (ก.ค.-ก.ย.)

1.2 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3  (เม.ย.-ม.ิย.)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
การจัดหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การจัดหาแหล่งงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรด้านการเงินหลักๆ จาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการศึกษา 
และเงินรายได้อ่ืน โดยมีแนวทางในการจัดหาดังนี้ 

   1.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยจะจัดท าค าขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอ่ืน เสนอไปยัง ส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่ กับการพิจารณาของส านัก
งบประมาณ (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 895,739,300 บาท 

   1.2) เงินบ ารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจะประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2 557 
และภาคเรียนที่ 1/2558 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. 2555 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 421,762,700 บาท 

 1.3) เป็นรายได้อ่ืน เป็นรายได้ที่มาจากการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า
ด้วยการบริหารจัดการโครงการพิเศษ พ.ศ. 2549 (ข้อ 14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อ่ืน (ร้อยละ 100) วงเงิน 126,000,000 บาท 

2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ คือ 



 

   2.1.1) หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับหลักสูตรตามจ านวนนักศึกษา ประกอบด้วย  
    (1) ค่าวัสดุการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามจ านวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับจัดสรรหัวละ 
6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 800 บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยฯ 
จะจัดสรรลงระดับหลักสูตร ร้อยละ 64 จัดสรรให้กับส านักงานคณะ / โรงเรียน / ศูนย์การศึกษา ร้อยละ 16 และจัดสรรส าหรับบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 
20 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     
    (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดสรรให้หลักสูตรตามจ านวนนักศึกษา หัวละ 200 บาท 
 
      2.1.2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายประจ าข้ันต่ า และรายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
        
     2.2) เงินบ ารุงการศึกษา การจัดสรรจะแบ่งออกเป็น  
     2.2.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ (วงเงิน 337,410,100 บาท) จะจัดสรรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุนทั่วไป  
     2.2.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 84,352,600 บาท) ของประมาณการรายรับจะเก็บเป็นเงินสะสมเพ่ือส ารองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
 
 
 2.3) เงินรายได้อื่น 
  2.3.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน (วงเงิน 100,800,000 บาท) จะจัดสรรเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย)      
  2.3.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 25,200,000 บาท) ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน จะเก็บเป็นเงินสะสมเพ่ือส ารองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
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 การจัดท าค าของบประมาณ 

นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายจัดท างบประมาณ 

กองแผนรวบรวมค าขอเพื่อส่งส านักงบประมาณ 

จัดท าข้อมูล/เอกสารชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ 

พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี ประกาศใช ้

สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 

แจ้งหน่วยงานจัดท างบประมาณ 

ส านักงบประมาณพิจารณาค าขอและปรับปรุงรายละเอียด 

จัดท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
เสนอส านักงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบ 

จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปี จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น พ.ย. – ธ.ค. 
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