
แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
(คณะครุศาสตร)

กองนโยบายและแผน
ส�นักงานอธิการบดี
18  ธันวาคม  2557

ประจำปงบประมาณ     พ.ศ. 2558

คงคลัง



หนา

แบบสรุปเงินรายได ประเภท บกศ.คงคลัง ประจําปงบประมาณ 2558
แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท บกศ.คงคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จํานวนกิจกรรมตามผลผลิต

จําแนกกิจกรรมตามกลยุทธ

โครงการงบประมาณเงินรายได ประเภท บกศ.คงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหนวยงานตา

คณะครุศาสตร 01

สารบัญ



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท บกศ. คงคลัง   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

 คณะครุศาสตร

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

 คณะครุศาสตร - - 16,519,200 - - - - - - - 16,519,200 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - 16,519,200 - - - - - - - 16,519,200 

ภาพรวมบกศ.คงคลัง 5.1

งบลงทุน

รวมหนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน



สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท บกศ. คงคลัง   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภาพรวมกลยุทธบกศ.คงคลัง 5.2 คณะ

จําแนกกิจกรรมตามกลยุทธ

กิจกรรม งบประมาณ

เปาหมายที่ 1 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 16,519,200                        

• กลยุทธหลักที่ 3  การพัฒนา  การผลิต และสงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

16,519,200                        

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและสงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ

* กิจกรรม -1. จัดระบบและกลไกในการผลิตและสงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพ 16,519,200                          

กิจกรรมพื้นฐาน -                                   

  - -                                      

รวม บกศ. คงคลัง 16,519,200                        



ความหมายของรหัสเบิกจายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ

BB ปงบประมาณ

CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต

DD รหัสหนวยงาน

EE ลําดับจํานวนผลผลิตของหนวยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ

11101 เงินแผนดิน

21101 เงิน บกศ.

21201 เงิน บกศ. คงคลัง

21301 เงิน บกศ. โครงการตอเนื่อง

21102 เงิน กศ.พ.

21202 เงิน กศ.พ. คงคลัง

21302 เงิน กศ.พ. โครงการตอเนื่อง

21104 เงิน กศ.บพ.

21204 เงิน กศ.บพ. คงคลัง

21304 เงิน กศ.บพ. โครงการตอเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

04001 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

04010 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

04002 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

04003 ผลงานการบริการวิชาการ

04005 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

04006 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

05004 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

91011 โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

89007 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

04009 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา

รหัสหนวยงาน

00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

01 สํานักงานอธิการบดี

02 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

03 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

04 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

05 สถาบันวิจัยและพัฒนา

06 คณะครุศาสตร

07 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

08 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

09 คณะวิทยาการจัดการ

10 สํานักโรงเรียนสาธิต

11 สํานักคอมพิวเตอร

12 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา

13 สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

14 บัณฑิตวิทยาลัย

15 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม

16 หนวยตรวจสอบภายใน

17 สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท บกศ.คงคลัง   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บกศ.คงคลัง กลยุทธ 5.2-คณะ

คณะครุศาสตร

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คณะครุศาสตร - - 16,519,200 - - - - - - - 16,519,200 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - 16,519,200 - - - - - - - 16,519,200 

หนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท บกศ.คงคลัง   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บกศ.คงคลัง-กลยุทธ 5.4คณะ

คณะครุศาสตร

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คณะครุศาสตร - - 16,519,200 - - - - - - - 16,519,200 

 เปาหมายที่ 1  : การสรับสนุน สงเสริมการ

พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนกา

ราสอนใหมีคุณภาพ

 กลยุทธหลักที่ 3 : การพัฒนา การผลิต และ

สงเสริมครู บุคลากรทางหารศึกษาและ

วิชาชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - - 16,519,200 - - - - - - - - 

หนวยงาน - กลยุทธหลัก

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



ครุศาสตร์.บกศ.คงคลังกลยุทธ-์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื�อรองรับเกณฑ์มาตรฐานว ( บกศ9-ข้อ 1-3 )

บกศ.คงคลัง.9กลยุทธ

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ครุศาสตร สาขาวิชา/ฝาย สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

        คณะครุศาสตรเปนหนวยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนในสายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูใหไดครูที่มีคุณภาพเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ซึ่งในปการศึกษา 2554 ที่ผานมานั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียนทุกคนไดเขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตน

สนใจ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่จะพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทําใหมีผูสนใจเขาศึกษาตอในคณะครุศาสตรเปน

จํานวนมาก ดวยเหตุดังกลาว ทําใหในปการศึกษา 2554 คณะครุศาสตรมีนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป จํานวนไมนอยกวา

4,000 คน เปนเหตุใหการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพครูและวิชาเอกไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

        โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภานี้ จะเปนโครงการที่มุงเนน

ในการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาในดานของการเพิ่มจํานวนผูสอนใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน

เพื่อรองรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ทั้งทางดานมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา

2. วัตถุประสงคของโครงการ

         เพื่อจัดจางอาจารยประจํา (โครงการพิเศษ ระยะเวลา 3 ป) ใน 8 สาขาวิชา ประกอบดวย (1) สาขาวิชาการปฐมศึกษาปฐมวัย

(2) สาขาวิชาสังคมศึกษา (3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4) สาขาวิชาภาษาไทย (5) สาขาวิทยาศาสตร (6) สาขาวิชาคณิตศาสตร (7) สาขา

วิชาศิลปกรรมศึกษา และ (8) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 1,200 1,200

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 9,508 6,574

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา รอยละ 95 95

12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ

3. เชิงเวลา

3.1 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะ รอยละ 95 95

เวลาที่กําหนด

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร บาท 16,519,200 17,511,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                          16,519,200

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21201 - 58 - 04002 - 06 - 01

บกศ.คงคลัง.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

         



ครุศาสตร.์บกศ.คงคลังกลยุทธ-์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื�อรองรับเกณฑ์มาตรฐานว ( บกศ9-ข้อ 4  )

  - ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ

เปาหมายที่ 1  : การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมึคุณภาพ

กลยุทธหลักที่ 3 : การพัฒนา การผลิต และสงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : จัดระบบและกลไกในการผลิตและสงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ

 - หลักการและเหตุผลของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

        โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภานี้ จะเปนโครงการที่มุงเนน

ในการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาในดานของการเพิ่มจํานวนผูสอนใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน

เพื่อรองรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ทั้งทางดานมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา

 - วัตถุประสงคของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

         เพื่อจัดจางอาจารยประจํา (โครงการพิเศษ ระยะเวลา 3 ป) ใน 8 สาขาวิชา ประกอบดวย (1) สาขาวิชาการปฐมศึกษาปฐมวัย

(2) สาขาวิชาสังคมศึกษา (3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4) สาขาวิชาภาษาไทย (5) สาขาวิทยาศาสตร (6) สาขาวิชาคณิตศาสตร (7) สาขา

วิชาศิลปกรรมศึกษา และ (8) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

 - เปาหมายของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด หนวย ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : จัดระบบและกลไกในการผลิตและสงเสริมครู

 บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ

1. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพตาม จํานวนคน  2,000  3,000  3,500  4,500

มาตรฐานวิชาชีพ

ความสอดคลองการประกันคุณภาพ(ระบุขอ)

ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กพ.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบํารุงการศึกษา)

4.ความสอดคลอง

กลยุทธที่1: พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและสงสริมครูบุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่น ๆ

เปาหมาย

ประกอบดวยกิจกรรมยอย  ดังนี้



4.1 เปาหมายกิจกรรมยอย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กพ.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบํารุงการศึกษา)

1. เชิงปริมาณ

1.1 …จํานวนอาจารย คน 55 55

2.เชิงเวลา

2.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 80 80

3.เชิงตนทุน

3.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 16,519,200 17,511,000

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



ครุศาสตร.์บกศ.คงคลังกลยุทธ-์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื�อรองรับเกณฑ์มาตรฐานว ( บกศ9-ข้อ 5-6 )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

1. นิสิตไดรับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. คณาจารยในสาขาวิชามีภาระงานสอนที่เหมาะสม และสามารถดําเนินงานดานอื่นๆ เพื่อพัฒนาความเปนปจจุบันทางวิชาการของตนได

อยางตอเนื่อง รวมทั้งเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป จํานวน 8 หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



ครุศาสตร์.บกศ.คงคลังกลยุทธ-์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื�อรองรับเกณฑ์มาตรฐานว ( บกศ9-ข้อ 7-8 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

A101 ดําเนินงานบริหารคณะครุศาสตร - 

กพ.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ - - 16,519,200 - - - - - - - 16,519,200 

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบํารุงการศึกษา)

- - 16,519,200 - - - - - - - 16,519,200 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

A101 ดําเนินงานบริหารคณะครุศาสตร 16,519,200 

กพ.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 16,519,200 

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบํารุงการศึกษา) - 

- 

1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 1,376,600 16,519,200 

 มี.ค. 58  เม.ย. 58  พ.ค. 58 ก.พ. 58

งบลงทุน
รวม

รวม

 ส.ค. 58  ก.ย. 58

ไตรมาส 3

 ก.ค. 58

ไตรมาส 1

รวม

ไตรมาส 4

4,129,800 

 ต.ค. 57  พ.ย. 57  ธ.ค. 57

4,129,800 

ไตรมาส 2

4,129,800 

 ม.ค. 58

4,129,800 

 มิ.ย. 58

รวม

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน



ครุศาสตร.์บกศ.คงคลังกลยุทธ-์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื�อรองรับเกณฑ์มาตรฐานว ( บกศ9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ครุศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 16,519,200 

1 งบดําเนินงาน 16,519,200 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 16,519,200 

 - คาตอบแทนอาจารยโครงการ 1,825,200 คาตอบแทนอาจารยวุฒิ ป.เอก (5 คน x 30,420 บาท x 12 เดือน )

 - 14,694,000 คาตอบแทนอาจารยวุฒิ ป.โท (50 คน x 24,490 บาท x 12 เดือน )

 -

 -

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

 -

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

 -

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ - 

 -

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก
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