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หนา

แบบสรุปงบประมาณเงินรายได ประเภท กศ.บพ.  ประจําปงบประมาณ 2557

สรุปงบประมาณรายจายเงินรายได ประเภท กศ.บพ. จําแนกตามหนวยงาน ผลผลิต และงบรายจาย 

ความหมายของรหัสเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการงบประมาณเงินรายได ประเภท กศ.บพ.  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหนวยงานตางๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 01

บัณฑิตวิทยาลัย 17

สารบัญ

* * * * * * * * * * 



แบบสรุปงบประมาณรายจาย  เงินรายไดประเภท กศ .บพ.   ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2557             กศ.บพ. 57 - 5

จําแนกตามหนวยงาน ผลผลิต และงบรายจาย

งบ งบ

เงินเดือน/คาจาง

ประจํา

คาจาง

ชั่วคราว
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา - - - - - 6,498,000 - - - 2,236,400 8,734,400 

 ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ - - - - - - - - - 100,000 100,000 

 ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - - - - 6,498,000 - - - 2,136,400 8,634,400 

 บัณฑิตวิทยาลัย - 1,914,000 18,115,920 11,175,360 3,602,320 130,000 - - - - 34,937,600 

 ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ - - 3,090,000 1,870,000 449,600 10,000 - - - - 5,419,600 

 ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - 1,914,000 14,725,920 9,005,360 3,002,720 120,000 - - - - 28,768,000 

 ผลผลิต:ผลงานการบริการวิชาการ - - 300,000 300,000 150,000 - - - - 750,000 

 รวม - 1,914,000 18,115,920 11,175,360 3,602,320 6,628,000 - - - 2,236,400 43,672,000 

รวมหนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน



ความหมายของรหัสเบิกจายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

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 สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการวิทยาเขตสระยายโสม

16 งานตรวจสอบภายใน

17 สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กศ.บพ.  5.1-สํานัก

ศูนย/สํานัก/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

ศูนย/สํานัก/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา - - - - - 6,498,000 - - - 2,236,400 8,734,400 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - - - - - 100,000 100,000 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - - - - 6,498,000 - - - 2,136,400 8,634,400 

หนวยงาน - ผลผลิต
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



กศ.บพ. 7

คณะ / ศูนย / สํานัก / สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

งบประมาณ 8,734,400                                          บาท

ก. แผนการใชจายในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

รหัส

1 ดานการเรียนการสอน 8,734,400 

 - ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี B001 บริหารมหาวิทยาลัย 100,000 21104 - 57 - 04001 - 00 - 01

 - ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร B001 บริหารมหาวิทยาลัย 8,634,400 21104 - 57 - 04002 - 00 - 01

2 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 

 - ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม B401 ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

3 ดานการวิจัย - 

 - ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู B501 ดําเนินงานดานการวิจัย

 - ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี B501 ดําเนินงานดานการวิจัย

4 ดานการบริการทางวิชาการ - 

 - ผลงานการใหบริการวิชาการ B601 การบริการวิชาการแกสังคม

5 ดาน………………………… - 

 -

6 ดาน………………………… - 

 -

8,734,400.00 

ข. การบริหารความเสี่ยง

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ กศ.บพ.  ภาพรวมของ คณะ / ศูนย / สํานัก / สถาบัน  ปงบประมาณ 57  โดยสรุป

ลําดับที่ พันธกิจ  - ผลผลิต(งบประมาณ)
กิจกรรม (ตนทุน)

งบประมาณ
รหัสเบิกจาย

ชื่อกิจกรรม (ประเภทงบ-ป-ผลผลิต-หนวยงานหลัก-ลําดับ/หนวยงานยอย)



กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

    มหาวิทยาลัยมีหนวยงานสนับสนุนดานการบริหารจัดการละสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองจัดงบประมาณเพื่อดําเนินงานดังกลาว

2. วัตถุประสงคของโครงการ

    1. เพื่อดําเนินงานประจําตามภารกิจ

    2. มีอาคารสถานที่ และอุปกรณอํานวยความสะดวกเพียงพอกับจํานวยผูใชบริการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. เชิงปริมาณ

1.1 ดําเนินงานประจํา เดือน 12 12 12

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท  100,000  100,000  100,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                       100,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 57 - 04001 - 00 - 01

กศ.บพ. 
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กย.1 .................................................................... (ระบุเลขขอ)

กย.2 .................................................................... (ระบุเลขขอ)

กย.3 .................................................................... (ระบุเลขขอ)

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบ)ุ



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนโครงการ โครงการ 1 1 1

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 งบประมาณ บาท 100,000 100,000 100,000

กพ.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กพ.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

นักศึกษาไดรับการบริการที่ดี

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร )

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - - - - - - - - 100,000 100,000 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา - - - - - - - - - 100,000 100,000 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กย.1 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - 

กย.2 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - 

กย.3 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 100,000 100,000 

งบลงทุน
รวม

งบบุคลากรรหัส

กิจกรรม

ตนทุน

งบดําเนินงาน

รวม

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย



8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
กิจกรรมตาม

ยุทธศาสตร
 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  มี.ค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  มิ.ย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - - - - 50,000 - - - - - 50,000 100,000 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา - - - - - 50,000 - - - 50,000 100,000 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - - - 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กย.1 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - 

กย.2 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - 

กย.3 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - 

- - - - - 50,000 - - - - - 50,000 100,000 รวม



ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 100,000 

1 งบดําเนินงาน - 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

 -

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

 -

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

 -

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ 100,000 

 - คาใชจายในการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา 100,000 กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ. 2557 มหาวิทยาลัย ( สังคมกศ.บพ. 9-ขอ 1-3 (2) )

กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

    มหาวิทยาลัยมีหนวยงานสนับสนุนดานการบริหารจัดการละสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองจัดงบประมาณเพื่อดําเนินงานดังกลาว

2. วัตถุประสงคของโครงการ

    1. เพื่อดําเนินงานประจําตามภารกิจ

     2. มีอาคารสถานที่ และอุปกรณอํานวยความสะดวกเพียงพอกับจํานวยผูใชบริการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. เชิงปริมาณ

1.1 ดําเนินงานประจํา เดือน 12 12 12

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท  8,634,400  8,634,400  8,634,400

                                   8,634,400

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

กศ.บพ. 

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

21104 - 57 - 04002 - 00 - 01

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

กพ.2 โครงการสมทบจายคาสาธารณูปโภค

กพ.3 โครงการสํารองบริหารจัดการสวนกลาง

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กย.1 .................................................................... (ระบุเลขขอ)

กย.2 .................................................................... (ระบุเลขขอ)

กย.3 .................................................................... (ระบุเลขขอ)

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนโครงการ โครงการ 1 1 1

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 งบประมาณ บาท 300,000 300,000 300,000

กพ.2  โครงการสมทบจายคาสาธารณูปโภค

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนโครงการ โครงการ 1 1 1

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 งบประมาณ บาท 6,498,000 6,498,000 6,498,000

กพ.3 โครงการสํารองบริหารจัดการสวนกลาง

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนโครงการ โครงการ 1 1 1

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 งบประมาณ บาท 1,836,400 1,836,400 1,836,400

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ. 2557 มหาวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 5-6 (2) )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

นักศึกษาไดรับการบริการที่ดี

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ. 2557 มหาวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 7 (2) )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - - - - 6,498,000 - - - 2,136,400 8,634,400 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา - - - - - - - - - 300,000 300,000 

กพ.2 โครงการสมทบจายคาสาธารณูปโภค - - - - - 6,498,000 - - - - 6,498,000 

กพ.3 โครงการสํารองบริหารจัดการสวนกลาง - - - - - - - - - 1,836,400 1,836,400 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย - 

กย.1 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - 

กย.2 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - 

กย.3 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - 

- - - - - 6,498,000 - - - 2,136,400 8,634,400 

รวม

รวม

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ. 2557 มหาวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 8 (2) )

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

กิจกรรม

ตาม

ยุทธศาสต

ร

 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  มี.ค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  มิ.ย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน 541,500 541,500 1,000,600 541,500 541,500 1,150,600 541,500 541,500 1,000,600 541,500 541,500 1,150,600 8,634,400 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา - - - - - 150,000 - - - - - 150,000 300,000 

กพ.2 โครงการสมทบจายคาสาธารณูปโภค 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 541,500 6,498,000 

กพ.3 โครงการสํารองบริหารจัดการสวนกลาง - - 459,100 - - 459,100 - - 459,100 - - 459,100 1,836,400 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - - - 

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กย.1 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - - - 

กย.2 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - - - 

กย.3 .................................................................... (ระบุเลขขอ) - - - - - - - - - - - - - 

541,500 541,500 1,000,600 541,500 541,500 1,150,600 541,500 541,500 1,000,600 541,500 541,500 1,150,600 8,634,400 รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ. 2557 มหาวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 10 (2) )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 8,634,400 

1 งบดําเนินงาน 6,498,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบุ) - 

 -

 -

 -

 -

1.2 คาใชสอย (ระบุ) - 

 -

 -

 -

 -

1.3 คาวัสดุ (ระบุ) - 

 -

 -

 -

 -

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบุ) 6,498,000 

 - คาสาธารณูปโภค 6,498,000 กพ.2 โครงการสมทบจายคาสาธารณูปโภค

 -

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) - 

 -

 -

3 รายจายอื่น (ระบุ) 2,136,400 

 - คาใชจายในการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา 300,000 กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

1,836,400 กพ.3 โครงการสํารองบริหารจัดการสวนกลาง

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

หนวย : บาท

ประเภท - รายการ



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท กศ .บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กศ.บพ.  5.1-สํานัก

ศูนย/สํานัก/สถาบัน :  บัณฑิตวิทยาลัย

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

ศูนย/สํานัก/สถาบัน :  บัณฑิตวิทยาลัย - 1,914,000 18,115,920 11,175,360 3,602,320 130,000 - - - - 34,937,600 

1. บัณฑิตวิทยาลัย - ปริญญาโท

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - 183,600 2,720,000 1,668,360 518,620 10,000 - - - - 5,100,580 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - 1,730,400 9,748,000 5,887,000 2,284,100 100,000 - - - - 19,749,500 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 850,000 320,000 249,600 - - - - - 1,419,600 

ผลผลิต:ผลงานการบริการวิชาการ - - 300,000 300,000 150,000 - - - - - 750,000 

2. บัณฑิตวิทยาลัย - ปริญญาเอก

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - 2,257,920 1,450,000 200,000 10,000 - - - - 3,917,920 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 2,240,000 1,550,000 200,000 10,000 - - - - 4,000,000 

งบลงทุน
รวมหนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน



กศ.บพ. 7

คณะ / ศูนย / สํานัก / สถาบัน : บัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณ 34,937,600                                               บาท

ก. แผนการใชจายในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

รหัส

1 ดานการเรียนการสอน 34,187,600 

 - ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (ป.โท) G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 5,100,580 21104 - 57 - 04002 - 14 - 01

 - ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 19,749,500 21104 - 57 - 04002 - 14 - 02

 - ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (ป.เอก) G261 3,917,920 21104 - 57 - 04002 - 14 - 03

 - ผุสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 1,419,600 21104 - 57 - 04001 - 14 - 01

 - ผุสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ป.เอก) G261 4,000,000 21104 - 57 - 04001 - 14 - 02

2 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 

 - ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม B401 ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

3 ดานการวิจัย - 

 - ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู B501 ดําเนินงานดานการวิจัย

 - ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี B501 ดําเนินงานดานการวิจัย

4 ดานการบริการทางวิชาการ 750,000 

 - ผลงานการใหบริการวิชาการ B601 การบริการวิชาการแกสังคม 750,000 21104 - 57 - 04003 - 14 - 01

5 ดาน………………………… - 

 -

6 ดาน………………………… - 

 -

34,937,600 

ข. การบริหารความเสี่ยง

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

รหัสเบิกจาย

ชื่อกิจกรรม (ประเภทงบ-ป-ผลผลิต-หนวยงานหลัก-ลําดับ/หนวยงานยอย)

การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลย(ีปริญญาเอก)-บัณฑิต

การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลย(ีปริญญาเอก)-บัณฑิต

รวมงบประมาณ

งบประมาณ กศ.บพ.  ภาพรวมของ คณะ / ศูนย / สํานัก / สถาบัน  ปงบประมาณ 57  โดยสรุป

ลําดับที่ พันธกิจ  - ผลผลิต(งบประมาณ)
กิจกรรม (ตนทุน)

งบประมาณ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( สังคมบัณฯกศ.บพ. 9-ขอ 1-3 )

กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,000 1,000 1,000 1,000

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 250 500 750 750

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 2,000 1,750 1,500 1,500

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจาก รอยละ 80 90 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 90 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 80 90 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 4,000,000 5,100,580 6,000,000 6,000,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                                      5,100,580

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 57 - 04002 - 14 - 01

กศ.บพ. 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

         ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของการดําเนินงานที่มุงผลิต

ผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากล

           4. มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

 และปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได 

และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

           3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

           1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

           2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

กพ.2 จางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงาน 1.1.1.4 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

 ทั้งภายในและตางประเทศ 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบ)ุ



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,000 1,000 1,000 1,000

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 250 500 750 750

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 2,000 1,750 1,500 1,500

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 80 90 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 90 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 80 90 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 4,000,000 3,707,800 6,000,000 6,000,000

กพ.2 จางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,000 1,000 1,000 1,000

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 250 500 750 750

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 2,000 1,750 1,500 1,500

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 80 90 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 90 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 80 90 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 192,780 192,780 192,780 192,780

กพ.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



4.2 เปาหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 250 250 250 250

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะ และประสบการณนําไปสูการปฏิบัติงานไดจริง รอยละ 80 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 100 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000

กย.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กย.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 5-6 )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

ทําใหนักศึกษามีความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได

ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับแกสังคม

ทําใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

จัดการฝกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 7 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - 183,600 2,720,000 468,360 518,620 10,000 - - - - 3,900,580 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย - 

กพ.1 กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 2,720,000 459,180 518,620 10,000 - - - - 3,707,800 

กพ.2 จางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา - 183,600 - 9,180 - - - - - - 192,780 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - 1,200,000 - - - - - - 1,200,000 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย - 

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - 1,200,000 - - - - - - 1,200,000 

- 183,600 2,720,000 1,668,360 518,620 10,000 - - - - 5,100,580 รวม

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบลงทุน

รวม
งบบุคลากรรหัส

กิจกรรม

ตนทุน

งบดําเนินงาน



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 8 )

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
กิจกรรม

ตาม

ยุทธศาสตร

 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  ม.ีค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  ม.ิย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 708,787 290,163 3,900,580 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 274,098 274,098 274,098 274,098 274,098 274,098 274,098 274,098 274,098 274,098 692,722 274,098 3,707,800 

กพ.2 จางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 16,065 192,780 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - 1,200,000 - 1,200,000 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - - - - - - - - 1,200,000 - 1,200,000 

290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 290,163 1,908,787 290,163 5,100,580 รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 9 )

9.งบบุคลากร ปงบประมาณ 2557

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน อัตราจาง จํานวนเงิน

(คน) (บาท) (12 เดือน)

พนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี 1 15,300 183,600 

1 183,600 

คําชี้แจง

รวมทั้งสิ้น

วุฒิ
ประเภท/ตําแหนง

อัตราที่ตั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2557



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 4,916,980 

1 งบดําเนินงาน 4,916,980 

1.1 คาตอบแทน (ระบุ) 2,720,000 

 - คาตอบแทนกรรมการดําเนินการตางๆ 500,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก รวม 500,000 บ.

400,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการออกขอสอบคัดเลือก รวม 400,000 บ. 

30,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการตรวจขอสอบคัดเลือก รวม 30,000 บ.

30,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ รวม 30,000 บ.

400,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการรับรายงานตัว รวม 400,000 บ.

400,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการสอบปลายภาคเรียน รวม 400,000 บ.

400,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู รวม 400,000 บ.

40,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการออกขอสอบประมวลความรู  รวม 40,000 บ.

100,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการสอบพื้นฐาน   รวม 100,000 บ.

100,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการออกขอสอบพื้นฐานรวม 100,000 บ. 

100,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนอาจารยปฏิบัติงานลวงเวลา รวม 100,000 บ.

200,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม 200,000 บ.

20,000       กพ.1 สําหรับประชุมกรรมการบริหารงานบัณฑิต รวม 20,000 บ.

1.2 คาใชสอย (ระบุ) 1,668,360 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 459,180     กพ.1 กิจกรรมสงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 - คาจางเหมาซอมครุภัณฑ

 - คาเบี้ยประกันรถพรอม พรบ.และปายวงกลม

 - คาประกันสังคม 9,180 กพ.2 สําหรับจายคาประกันสังคมฯ (สวนของนายจาง) รวม 9,180 บาท

 - คาใชจายในการไปราชการ 1,200,000   กย.1 สําหรับใชจายในการเดินทางไปราชการ,คาเบี้ยงเลี้ยง,คาที่พัก

คาจัดสัมมนา, คาเชารถ, คาน้ํามัน, คาศึกษาดูงาน และอื่นๆ รวม 1,200,000 บ.

1.3 คาวัสดุ (ระบุ) 518,620 

 - คาวัสดุ 518,620 กพ.1 สําหรับซื้อวัสดุในการจัดการศึกษา, อุปกรณสํานักงาน,

เอกสาร, ตํารา, จัดทําใบสมัคร, คูมือ, วัสดุคอมฯ, วัสดุเผยแพร,

เวชภัณฑ, เอกสารสรุปผลการดําเนินงานประจําป,และอื่นๆ รวม 518,616 บ.

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบุ) 10,000 

 - คาแสตมป คาสงจดหมาย คาโทรศัพท 10,000       กพ.1 สําหรับติดตอหนวยงานภายนอก รวม 10,000 บ.

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) -          

 -

3 รายจายอื่น (ระบุ)

 -

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( บัณฑิต3คณะกศ.บพ. 9-ขอ 1-3 )

กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิต 3 คณะ

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,000 1,000 1,000 1,000

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 250 500 750 750

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 2,000 1,750 1,500 1,500

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 80 90 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 90 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 80 90 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 20,000,000 19,749,500 28,000,000 30,000,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                                          19,749,500

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 57 - 04002 - 14 - 02

กศ.บพ. 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

               ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของการดําเนินงานที่มุงผลิต

ผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากล

               3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

               4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

 และปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได 

และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

               1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

               2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

กพ.2 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงาน 1.1.1.4 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

ทั้งภายในและตางประเทศ 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

กย.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 1.1.1.1 7.4,8.1

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,000 1,000 1,000 1,000

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 250 500 750 750

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 2,000 1,750 1,500 1,500

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจ รอยละ 80 90 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 90 100 100

3. เชิงเวลา

3.1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 80 90 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 15,000,000 11,532,100 16,500,000 18,000,000

กพ.2 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,000 1,000 1,000 1,000

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 250 500 750 750

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 2,000 1,750 1,500 1,500

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจ รอยละ 80 90 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 90 100 100

3. เชิงเวลา

3.1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 80 90 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 2,717,400 2,717,400 5,434,800 5,434,800

กพ.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



4.2 เปาหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

กย.1โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ
1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 250 250 250
2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะ และประสบการณนําไปสูการปฏิบัติงานไดจริง รอยละ 100 100 100
3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 100 100
4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 5,000,000 7,000,000 7,000,000

กย.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนหลักสูตรในปจจุบัน หลักสูตร 17 19 21
1.2 จํานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น หลักสูตร 2 2 2
2. เชิงคุณภาพ

2.1 หลักสูตรที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและ รอยละ 90 100 100
มีมาตรฐานสากล

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 100 100
4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 500,000 1,000,000 1,000,000

กย.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 5-6  )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

ทําใหนักศึกษามีความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได

ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับแกสังคม

ทําใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

จัดการฝกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 7  )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - 1,730,400 9,598,000 687,000 2,134,100 100,000 - - - - 14,249,500 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 8,698,000 600,000 2,134,100 100,000 - - - - 11,532,100 

กพ.2 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 1,730,400 900,000 87,000 - - - - - - 2,717,400 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - 150,000 5,200,000 150,000 - - - - - 5,500,000 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย - 

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - 5,000,000 - - - - - - 5,000,000 

กย.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 1.1.1.1 - - 150,000 200,000 150,000 - - - - - 500,000 

- 1,730,400 9,748,000 5,887,000 2,284,100 100,000 - - - - 19,749,500 รวม

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบลงทุน

รวม
งบบุคลากรรหัส

กิจกรรม

ตนทุน

งบดําเนินงาน



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 8  )

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
กิจกรรม

ตาม

ยุทธศาสตร

 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  ม.ีค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  ม.ิย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,550 1,187,450 14,249,500 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 961,000 961,000 961,000 961,000 961,000 961,000 961,000 961,000 961,000 961,000 961,100 961,000 11,532,100 

กพ.2 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 226,450 2,717,400 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - 5,500,000 5,500,000 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - - - - - - - - - 5,000,000 5,000,000 

กย.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 1.1.1.1 - - - - - - - - - - - 500,000 500,000 

1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,450 1,187,550 6,687,450 19,749,500 รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 9  )

9.งบบุคลากร ปงบประมาณ 2557

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิต 3 คณะ

จํานวน อัตราจาง จํานวนเงิน

(คน) (บาท) (12 เดือน)

ปริญญาเอก 4 28,690      1,377,120 อาจารยประจําหลักสูตรฯ

 - อาจารยพเศษ (เกษียณอาย)ุ ปริญญาเอก 2 14,720 353,280 

6 1,730,400 

คําชี้แจง

 - อาจารยพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

วุฒิ
ประเภท/ตําแหนง

อัตราที่ตั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2557



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 10  )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิต 3 คณะ

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 18,019,100 

1 งบดําเนินงาน 18,019,100 

1.1 คาตอบแทน (ระบุ) 9,748,000 

 - คาตอบแทนในการดําเนินงานโครงการตางๆ 8,698,000   กพ.1 สงเสริมสนับนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

900,000     กพ.2 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

150,000     กย.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

1.2 คาใชสอย (ระบุ) 5,887,000 

 - คาใชสอยในการดําเนินงานโครงการตางๆ 600,000     กพ.1 สงเสริมสนับนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

87,000       กพ.2 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

5,000,000   กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ

200,000     กย.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

1.3 คาวัสดุ (ระบุ) 2,284,100 

 - คาวัสดุ 2,134,100   กพ.1 สงเสริมสนับนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

150,000     กย.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบุ) 100,000 

 - คาแสตมป คาสงจดหมาย 100,000     กพ.1 สงเสริมสนับนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คาโทรศัพท สําหรับติดตอหนวยงานภายนอก 15 สาขา = 100,000

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) -           

 -

3 รายจายอื่น (ระบุ) -           

 - คาอื่น ๆ 

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( บัณฑิตคณะวิทยกศ.บพ. 9-ขอ 1-3 )

กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาศาสตร

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 15 15 15 15

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 15 30 30 30

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 15 45 45 45

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 80 100 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 100 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 50 60 70 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  200,000  1,419,600  400,000  500,000

           4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

 และปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได 

และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

           3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

           1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

           2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                                           1,419,600

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 57 - 04001 - 14 - 01

กศ.บพ. 
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

          ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของการดําเนินงานที่มุงผลิต

ผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากล

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยง 1.1.1.4 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

ทั้งภายในและตางประเทศ 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1   สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 10 10 20 30

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 20 30 30 30

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 20 60 70 70

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจ รอยละ 80 100 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 100 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 50 60 70 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  200,000  1,119,600  400,000  500,000

กพ.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 … ………………………………………………………

1.2 … ………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 … ………………………………………………………

2.2 … ………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 … ………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 … ………………………………………………………

กพ.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 … ………………………………………………………

1.2 … ………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 … ………………………………………………………

2.2 … ………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 … ………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 … ………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



4.2 เปาหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 30 30 30 30

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะ และประสบการณนําไปสูการปฏิบัติงานไดจริง รอยละ 80 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 100 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  200,000  300,000  400,000  500,000

กพ.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กพ.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 5-6 (2) )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

ทําใหนักศึกษามีความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได

ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับแกสังคม

ทําใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

จัดการฝกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 7 (2) )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - 850,000 20,000 249,600 - - - - - 1,119,600 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 850,000 20,000 249,600 - - - - - 1,119,600 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - 300,000 - - - - - - 300,000 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1โครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - 300,000 - - - - - - 300,000 

- - 850,000 320,000 249,600 - - - - - 1,419,600 รวม

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบลงทุน

รวม
งบบุคลากรรหัส

กิจกรรม

ตนทุน

งบดําเนินงาน



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 8 (2) )

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

กิจกรรม

ตาม

ยุทธศาสตร

 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  มี.ค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  มิ.ย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 322,100 72,500 1,119,600 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 322,100 72,500 1,119,600 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - 300,000 300,000 

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1โครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - - - - - - - - - 300,000 300,000 

72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 322,100 372,500 1,419,600 รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 10 (2) )

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาศาสตร

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 1,419,600 

1 งบดําเนินงาน 1,419,600 

1.1 คาตอบแทน (ระบุ) 850,000 

 - คาตอบแทนการสอน 350,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนการสอนของอาจารยผูสอน 4 สาขา 

 - คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร 120,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร 4 สาขา x 30,000

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมภาคนิพนธและวิทยานิพนธ 150,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมภาคนิพนธและวิทยานิพนธ 4สาขา=150,000  

 - คาตอบแทนกรรมการสอบภาคนิพนธและวิทยานิพนธ 150,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการสอบภาคนิพนธ4 สาขา = 150,000 

 - คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู 40,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบประมวลความรู4 สาขาx 10,000 = 40,00

 - คาตอบแทนกรรมการสอบวัดพื้นฐาน 40,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการสอบพื้นฐาน 4 สาขา x 10,000 = 40,000 

1.2 คาใชสอย (ระบุ) 320,000 

 - คาใชจายในการไปราชการ 300,000     กย.1 สําหรับพัฒนาอาจารย และเจาหนาที่, จัดอบรม, ศึกษาดูงาน,เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, 

คาเชารถโดยสารและอื่นๆ4 สาขา  = 300,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20,000       กพ.1 สําหรับการประชุมของโปรแกรมตางๆ  4 สาขา  = 20,000

1.3 คาวัสดุ (ระบุ) 249,600 

 - คาวัสดุ 249,600     กพ.1 สําหรับซื้อวัสดุในการจัดการศึกษา , อุปกรณสํานักงาน,เอกสาร, ตํารา, จัดทําใบสมัคร

, คูมือ, วัสดุคอมฯ,วัสดุเผยแพร,เวชภัณฑ, บัตรนักศึกษา,เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําปและอื่น ๆ4 สาขา  = 249,600

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบุ) - 

 -

 -

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) - 

 -

3 รายจายอื่น (ระบุ) - 

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( วิชาการกศ.บพ. 9-ขอ 1-3 )

กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผลงานการบริการวิชาการ

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 100 200 300

1.2 จํานวนผลงานวิจัยทีสงเขาประกวด เรื่อง 100 200 300

1.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร เรื่อง 20 30 40

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ รอยละ 80 90 100

3. เชิงเวลา

3.1 โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 90 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  750,000  750,000  750,000

 และปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได 

และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

     เพื่อเผยแพรความรูและบริการวิชาการ

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

        ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของการดําเนินงานที่มุงผลิต

ผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากล

                             750,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 57 - 04003 - 14 - 01

กศ.บพ. 

ผลงานการบริการวิชาการ

เผยแพรความรูและบริการวิชาการ

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

AXXX จัดการเรียนการสอนดาน

กพ.1 ...................................................................

กพ.2 ....................................................................

กพ.3 ....................................................................

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

B601 การบริการวิชาการแกสังคม

กย.1 โครงการจัดประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ และจัดทําวารสารเผยแพรงานวิจัย 2.1.4.3 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

7.4,8.1

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบ)ุ



4.2 เปาหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

กย.1  โครงการจัดประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ และจัดทําวารสารเผยแพรงานวิจัย

1. เชิงปริมาณ

1.1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 100 200 300

1.2.จํานวนผลงานวิจัยทีสงเขาประกวด เรื่อง 100 200 300

1.3. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร เรื่อง 20 30 40

2. เชิงคุณภาพ

2.1.ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ รอยละ 80 90 100

3. เชิงเวลา

3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 90 100

4. เชิงตนทุน

4.1. งบประมาณ บาท  750,000  750,000  750,000

กย.2 ................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1

1.2

1.3

2. เชิงคุณภาพ

2.1

3. เชิงเวลา

3.1 ..............................................

4. เชิงตนทุน

4.1 ...................................................

กย.3 ................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1

1.2

1.3

2. เชิงคุณภาพ

2.1

3. เชิงเวลา

3.1 ..............................................

4. เชิงตนทุน

4.1

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 5-6 (3) )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับแกสังคม

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 7 (3) )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจาง
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - - - - - - - - - - 

AXXX จัดการเรียนการสอนดาน - 

กพ.1 ................................................................... - - - - - - - - - - - 

กพ.2 .................................................................... - - - - - - - - - - - 

กพ.3 .................................................................... - - - - - - - - - - - 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - 300,000 300,000 150,000 - - - - - 750,000 

B601 การบริการวิชาการแกสังคม - 

กย.1 โครงการจัดประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ และจัดทําวารสารเผยแพรงานวิจั 2.1.4.3 - - 300,000 300,000 150,000 - - - - - 750,000 

- - 300,000 300,000 150,000 - - - - - 750,000 รวม

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบลงทุน

รวม
งบบุคลากรรหัส

กิจกรรม

ตนทุน

งบดําเนินงาน



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 8 (3) )

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

กิจกรรม

ตาม

ยุทธศาสต

ร

 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  ม.ีค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  ม.ิย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - - - - - - - - - - - - 

AXXX จัดการเรียนการสอนดาน

กพ.1 ................................................................... - - - - - - - - - - - - - 

กพ.2 .................................................................... - - - - - - - - - - - - - 

กพ.3 .................................................................... - - - - - - - - - - - - - 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - 750,000 750,000 

B601 การบริการวิชาการแกสังคม

กย.1 โครงการจัดประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ และจัดทําวารสารเผยแพรงานวิจัย 2.1.4.3 - - - - - - - - - - - 750,000 750,000 

- - - - - - - - - - - 750,000 750,000 รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 10 (3) )

ผลงานการบริการวิชาการ คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

เผยแพรความรูและบริการวิชาการ สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 750,000 

1 งบดําเนินงาน 750,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 300,000 

 - คาตอบแทนกรรมการตางๆ และเงินรางวัลผลงาน 300,000      กย.1 โครงการจัดประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ และจัดทําวารสาร

ที่สงประกวดชนะ เผยแพร

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 300,000 

 - คาใชจายในการจัดงานประกวดและคาจางตางๆ 300,000      กย.1 โครงการจัดประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ และจัดทําวารสาร

เผยแพร

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ 150,000 

 - คาวัสดุในการดําเนินงานโครงการตางๆ 150,000      กย.1 โครงการจัดประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ และจัดทําวารสาร

เผยแพร

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ - 

 -

 -

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ - 

 -

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( ป.เอกสังคมกศ.บพ. 9-ขอ 1-3 )

กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย ป.เอกสายสังคม

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 20 20 20 20

1.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน - 20 20 20

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 80 80 80 80

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 80 100 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 100 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด รอยละ 50 60 80 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  3,000,000  3,917,920  4,500,000  5,000,000

          4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

 และปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได 

และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

          3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

          1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

          2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําดุษฎีนิพนธ

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                                               3,917,920

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 57 - 04002 - 14 - 03

กศ.บพ. 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

         ในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของการดําเนินงานที่มุงผลิต

ผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากล

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยง 1.1.1.4 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

ทั้งภายในและตางประเทศ 7.4,8.1

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 20 20 20 20

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน - 20 20 20

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 80 80 80 80

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจ รอยละ 80 100 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 100 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด รอยละ 50 60 70 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  3,000,000  2,917,920  4,500,000  5,000,000

กพ.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กพ.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



4.2 เปาหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 30 30 30

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะ และประสบการณนําไปสูการปฏิบัติงานไดจริง รอยละ 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  1,000,000  1,000,000  1,000,000

กย.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กย.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 5-6 (4) )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

ทําใหนักศึกษามีความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได

ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับแกสังคม

ทําใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

จัดการฝกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 7 (4) )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - 2,257,920 450,000 200,000 10,000 - - - - 2,917,920 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลย(ีปริญญาเอก)-บัณฑิต - 

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต - - 2,257,920 450,000 200,000 10,000 - - - - 2,917,920 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลย(ีปริญญาเอก)-บัณฑิต - 

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 

- - 2,257,920 1,450,000 200,000 10,000 - - - - 3,917,920 รวม

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบลงทุน

รวม
งบบุคลากรรหัส

กิจกรรม

ตนทุน

งบดําเนินงาน



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 8 (4) )

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
กิจกรรม

ตาม

ยุทธศาสตร

 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  ม.ีค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  ม.ิย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 2,917,920 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 2,917,920 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - 1,000,000 - - 1,000,000 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - - - - - - - 1,000,000 - - 1,000,000 

243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 243,160 1,243,160 243,160 243,160 3,917,920 รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 10 (4) )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย ป.เอกสายสังคม

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 3,917,920 

1 งบดําเนินงาน 3,917,920 

1.1 คาตอบแทน (ระบุ) 2,257,920 

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ 1,217,920   กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบฯ2 สาขา จํานวน 1,217,920บาท

 - คาตอบแทนการสอน 700,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนอาจารยผูสอน 5 สาขา จํานวน 700,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการบริหารฯเหมาจาย 50,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร5 สาขา จํานวน 50,000 บาท

 - คาเบี้ยประชุม 60,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนการประชุมกรรมการบริหาร5 สาขา จํานวน 60,000 บาท

 - คาตอบแทนเจาหนาที่ลวงเวลา 230,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 5 สาขา จํานวน 230,000บาท 

1.2 คาใชสอย (ระบุ) 1,450,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50,000       กพ.1 สําหรับการจัดประชุมตาง ๆ 5 สาขา จํานวน 50,000บาท

 - คารับรอง 400,000     กพสําหรับคาใชจายในการเดินทาง คาที่พักคณาจารยที่มาสอน 5 สาขา จํานวน 400,000บาท 

 - คาศึกษาอบรมตางประเทศ 500,000     กย.1  สําหรับคาศึกษาอบรมตางประเทศ 5 สาขา จํานวน 500,000บาท

 - คาใชจายในการไปราชการ 500,000     กย.1 สําหรับคาใชจายในการพัฒนาคณาจารย,จัดสัมมนา,ศึกษาดูงาน

5 สาขา จํานวน 500,000บาท

1.3 คาวัสดุ (ระบุ) 200,000 

 - วัสดุสํานักงาน 200,000     กพ.1 สําหรับบริการคณาจารย,จัดทําเอกสารบริการนักศึกษา 5 สาขา จํานวน 200,000บาท

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบุ) 10,000 

 - คาแสตมป คาสงจดหมาย 10,000       กพ.1 สําหรับติดตอหนวยงานภายนอก 5 สาขา จํานวน 10,000บาท

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) -            

 -

3 รายจายอื่น (ระบุ) -            

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( ป.เอกวิทยกศ.บพ. 9-ขอ 1-3 )

กศ.บพ. 9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย ป.เอกสายวิทยฯ

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 20 20 20 20

1.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน - 20 20 20

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 60 60 60 60

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจา รอยละ 80 100 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 100 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 50 60 70 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  3,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                                      4,000,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 57 - 04001 - 14 - 02

กศ.บพ. 
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

          ในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของการดําเนินงานที่มุงผลิต

ผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากล

           4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

 และปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได 

และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

           3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

           1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

           2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําดุษฎีนิพนธ

         



รหัส กิจกรรมตาม

กิจกรรมตนทุน ยุทธศาสตร ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงาน 1.1.1.4 97.1 2.10, 2.11, 1.1,3.1,3.2,

         ทั้งภายในและตางประเทศ 2.12, 7.5 7.1,7.2,7.3,

7.4,8.1

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบ)ุ



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กย.1สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 20 20 20

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 20 20 20

1.3 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 60 60 60

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 100 100 100

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 60 70 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  3,000,000  4,000,000  4,000,000

กพ.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กพ.3 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



4.2 เปาหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามยุทธศาสตร

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 30 30 30

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะ และประสบการณนําไปสูการปฏิบัติงานไดจริง รอยละ 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด รอยละ 100 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  1,000,000  1,000,000  1,000,000

กย.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กย.2 ....................................................................

1. เชิงปริมาณ

1.1 …………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………

3. เชิงเวลา

3.1 …………………………………………………………

4. เชิงตนทุน

4.1 …………………………………………………………

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 5-6 (5) )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

ทําใหนักศึกษามีความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได

ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับแกสังคม

ทําใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

จัดการฝกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 7 (5) )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2557

กิจกรรมตาม งบ งบ

ยุทธศาสตร
เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน - - 2,240,000 550,000 200,000 10,000 - - - - 3,000,000 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 2,240,000 550,000 200,000 10,000 - - - - 3,000,000 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงาน 1.1.1.4 - - - 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 

- - 2,240,000 1,550,000 200,000 10,000 - - - - 4,000,000 รวม

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบลงทุน

รวม
งบบุคลากรรหัส

กิจกรรม

ตนทุน

งบดําเนินงาน



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 8 (5) )

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2557

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
กิจกรรม

ตาม

ยุทธศาสตร

 ต.ค. 56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  ม.ีค. 57  เม.ย. 57  พ.ค. 57  ม.ิย. 57  ก.ค. 57  ส.ค. 57  ก.ย. 57 รวม

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 433,337 233,333 3,000,000 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กพ.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 433,337 233,333 3,000,000 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปริญญาเอก)-บัณฑิต

กย.1 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานฯ 1.1.1.4 - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 

233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 433,337 1,233,333 4,000,000 รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.บพ . 57 บัณฑิตวิทยาลัย ( กศ.บพ. 9-ขอ 10 (5) )

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ/สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา/ฝาย ป.เอกสายวิทยฯ

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 4,000,000 

1 งบดําเนินงาน 4,000,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบุ) 2,240,000 

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ 1,200,000   กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบฯ2 สาขา จํานวน 1,200,000 บาท

 - คาตอบแทนการสอน 700,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนอาจารยผูสอน 2 สาขา จํานวน 700,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการบริหารฯเหมาจาย 50,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร2 สาขา จํานวน 50,000 บาท

 - คาเบี้ยประชุม 60,000       กพ.1 สําหรับตอบแทนการประชุมกรรมการบริหาร 2 สาขา จํานวน 60,000 บาท

 - คาตอบแทนเจาหนาที่ลวงเวลา 230,000     กพ.1 สําหรับตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 2 สาขา จํานวน 230,000บาท 

1.2 คาใชสอย (ระบุ) 1,550,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50,000       กพ.1 สําหรับการจัดประชุมตาง ๆ 2 สาขา จํานวน 50,000บาท

 - คารับรอง 500,000     กพ.1 สําหรับคาใชจายในการเดินทาง คาที่พักคณาจารยที่มาสอน 

2 สาขา จํานวน 500,000บาท

 - คาใชจายในการไปราชการ 500,000     กย.1 สําหรับคาใชจายในการพัฒนาคณาจารย,จัดสัมมนา,ศึกษาดูงาน

2 สาขา จํานวน 500,000บาท

 - คาศึกษาอบรมตางประเทศ 500,000     กย.1 สําหรับคาศึกษาอบรมตางประเทศ 2 สาขา จํานวน 500,000บาท

1.3 คาวัสดุ (ระบุ) 200,000 

 - วัสดุสํานักงาน 200,000     กพ.1 สําหรับบริการคณาจารย,จัดทําเอกสารบริการนักศึกษา (กพ.1)

2 สาขา จํานวน 200,000บาท

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบุ) 10,000 

 - คาแสตมป คาสงจดหมาย 10,000       กพ.1 สําหรับติดตอหนวยงานภายนอก 2 สาขา จํานวน 10,000บาท

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) -           

 -

3 รายจายอื่น (ระบุ) -           

 -

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2557
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก
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