
แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจาย

บัณฑิตวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน
ส�นักงานอธิการบดี
18  ธันวาคม  2557

ประจำปงบประมาณ     พ.ศ. 2558

กศ.บพ.



หนา

แบบสรุปงบประมาณเงินรายได ประเภท กศ.บพ.  ประจําปงบประมาณ 2558

−แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท กศ.บพ.  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จําแนกตามหนวยงาน ผลผลิต และงบรายจาย

 - แบบสรุปงบประมาณภาพรวมรายจายเงินรายได ประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จําแนกกิจกรรมตามกลยุทธและกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

ความหมายของรหัสเบิกจายงบประมาณ

โครงการงบประมาณเงินรายได ประเภท กศ.บพ.  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหนวยงานตางๆ

 - แบบสรุปงบประมาณรายจายเงินรายได ประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 01

จําแนกกิจกรรมตามภารภิจพื้นฐาน - ผลผลิต บัณฑิตวิทยาลัย

 - แบบสรุปงบประมาณรายจายเงินรายได ประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 02

จําแนกกิจกรรมตามกลยุทธ - ผลผลิต  บัณฑิตวิทยาลัย

 - แบบสรุปงบประมาณรายจายเงินรายได ประเภท กศ.บพ.  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 03

จําแนกกิจกรรมตามกลยุทธหลัก  บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย 04

สารบัญ

* * * * * * * * * * 



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภาพรวม กศ.บพ 5.1

บัณฑิตวิทยาลัย
จําแนกตามหนวยงาน ผลลิต และงบรายจาย

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

บัณฑิตวิทยาลัย - - 26,351,400 15,477,500 3,520,000 100,000 - - - 100,000 45,548,900 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 7,619,100 2,320,000 1,000,000 - - - - 50,000 10,989,100 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - 18,732,300 13,157,500 2,520,000 100,000 - - - 50,000 34,559,800 

งบลงทุน

รวมหนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน



จําแนกตามกิจกรรมตามกลยุทธและกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม งบประมาณ

เปาหมายที่ 1 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 8,000,000                      

• กลยุทธหลักที่ 1  การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ

8,000,000                      

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่สนองมาตรฐาน และความโดดเดนทางวิชาการ

* กิจกรรม -3. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะความรวมมือกับหนวยงาน ทั้งภายในและตางประเทศ 8,000,000                      

กิจกรรมพื้นฐาน 37,548,900                    

จัดการเรียนการสอน 37,548,900                      

ภาพรวมมหาวิทยาลัย (กศ.บพ.) 45,548,900                    

สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558                                 ภาพรวมกลยุทธและภารกิจพื้นฐาน 



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 กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กศ.บพ.(ภารกิจพื้นฐาน) 5.2-สํานัก

บัณฑิตวิทยาลัย

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

บัณฑิตวิทยาลัย - - 26,351,400 7,477,500 3,520,000 100,000 - - - 100,000 37,548,900 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 7,619,100 2,320,000 1,000,000 - - - - 50,000 10,989,100 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - 18,732,300 5,157,500 2,520,000 100,000 - - - 50,000 26,559,800 

หนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กศ.บพ.กลยุทธ 5.2-สํานัก

บัณฑิตวิทยาลัย
จําแนกตามหนวยงาน ผลผลิต และงบรายจาย

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 8,000,000 - - - - - - 8,000,000 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - - 8,000,000 - - - - - - 8,000,000 

หนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



แบบสรุปงบประมาณรายจาย เงินรายไดประเภท กศ.บพ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กศ.บพ.-กลยุทธ 5.2-สํานัก

บัณฑิตวิทยาลัย
จําแกตามหนวยงานยอย

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 8,000,000 - - - - - - 8,000,000 

เปาหมายที่ 1 : การสนับสนุนสงเสริม การพัฒนาหลัก

สูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

กลยุทธหลักที1่:การสนนับสนุน สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร - - - 8,000,000 - - - - - - 8,000,000 

และระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ - 

คุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ

- 

หนวยงาน - กลยุทธหลัก

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



1วิทย์พื�นฐาน  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 1-3 )

กศ.บพ.(ภารกิจพื้นฐาน)9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย 

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 45 60 60 60

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 60 105 120 120

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 80 85 90

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 80 85 90

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 80 85 90

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

               3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

               4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

เชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลและปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถระบบงาน

อื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

               1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

               2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                      2,779,100

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 58 - 04001 - 14 - 01

กศ.บพ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

                บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญา

ของการดําเนินงานที่มุงผลิตผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได  โดยสามารถ

         



1วิทย์พื�นฐาน  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 4 )

รหัส

กิจกรรมตนทุน ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.11, 2.12 2.1,2.6

2.2,2.4

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2558

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย



เปาหมายกิจกรรมยอย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 60 60 60

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 105 120 120

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 85 90

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 85 90

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 85 90

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท  2,779,100  3,000,000  3,000,000

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



1วิทย์พื�นฐาน  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 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
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1วิทย์พื�นฐาน  ok ( บกศ9-ข้อ 7-8 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 1,409,100 820,000 500,000 - - - - 50,000 2,779,100 

- - 1,409,100 820,000 500,000 - - - - 50,000 2,779,100 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2,779,100 

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ - - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - - - 779,100 2,779,100 

- - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - - - 779,100 2,779,100 

 พ.ค. 58

ไตรมาส 3

 ก.ค. 58
รวม

 ต.ค. 57  พ.ย. 57  ธ.ค. 57  ม.ค. 58

ไตรมาส 4

 มี.ค. 58  เม.ย. 58

รวม

รวม

- 1,000,000 1,000,000 779,100 

 ก.ย. 58

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน
 ส.ค. 58

ไตรมาส 1

รวม

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน

 มิ.ย. 58
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

 ก.พ. 58

งบลงทุน

ไตรมาส 2



1วิทย์พื�นฐาน  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย 

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 2,779,100 

1 งบดําเนินงาน 2,729,100 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 1,409,100 

 - คาตอบแทนการสอน 604,800       - สําหรับตอบแทนการสอนของอาจารยผูสอน (กพ.1)

3 สาขา X 4 วิชา X 3 หนวย X 4 ชม.X 3 ภาค X 700 บ. X 2 หมูเรียน

 = 604,800 บาท 

 - คาตอบแทนกรรมการบริหาร 153,000       - สําหรับตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร  (กพ.1)

หลักสูตร ประธาน 3 คน X 5,000 บ. X 3 ภาค   = 45,000 บาท

กรรมการ 3 สาขา X 4 คน X 3,000 บ. X 3 ภาค = 108,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 375,000       - สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  (กพ.1)

ประธาน 4,500 บ. X 50 คน = 225,000 บาท

กรรมการ  3,000 บ. X 50 คน = 150,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 225,000       - สําหรับตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ (กพ.1)

ประธาน 1,500 บ. X 50 คน =75,000 บาท

กรรมการ  2 คน X 1,500 บ. X 50 คน = 150,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู 51,300 สําหรับคาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู (กพ.1)

กรรมการออกขอสอบ3 สาขา X 1,000 บ.X 4 คน X 3ครั้ง=36,000 บ.

กรรมการอํานวยการ 3 สาขา X 300 x 5 คน X 3 ครั้ง  = 13,500 บ.

เจาหนาที่ 1 คน X 3 สาขา X 200 บ. X 3 ครั้ง =1,800 บ.

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 820,000 

 - คาใชจายในการไปราชการ 820,000       - สําหรับพัฒนาอาจารย และเจาหนาที,่ จัดอบรม, ศึกษา

ดูงาน,เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, คาเชารถโดยสาร และอื่นๆ  (กพ1) 

3 สาขา  = 820,000 บ.

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ 500,000 

 - คาวัสดุ 500,000       - สําหรับซื้อวัสดุในการจัดการศึกษา, อุปกรณสํานักงาน,

เอกสาร, ตํารา, จัดทําใบสมัคร, คูมือ, วัสดุคอมฯ,

 วัสดุเผยแพร,เวชภัณฑ, บัตรนักศึกษา, 

เอกสารสรุปผลการดําเนินงานประจําปและอื่น ๆ  (กพ.1) 

3 สาขา =500,000 บาท

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ - 

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ 50,000 

 - จายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา 50,000 

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



2สังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 1-3 )

กศ.บพ.9(ภารกิจพื้นฐาน)

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย 

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 450 500 500

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 1500 1200 900

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 85 90

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 85 90

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 85 90

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 22,019,800 23,000,000 23,000,000

               3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

               4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

เชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลและปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบ

งานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

               1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

               2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                           22,019,800

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 58 - 04002 - 14 - 01

กศ.บพ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

                บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของ

การดําเนินงานที่มุงผลิตผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได  โดยสามารถ

         



2สังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 4 )

รหัส

กิจกรรมตนทุน ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กพ.1 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 2.2,2.4

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - 2.11, 2.12 2.1,2.6

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2558

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย



เปาหมายกิจกรรมยอย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 300 300 300

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 1500 1200 900

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 85 90

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ  

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 85 90

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 85 90

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 756,000 1,000,000 1,000,000

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 450 500 500

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 1500 1200 900

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 85 90

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 85 90

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 85 90

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 21,263,800 23,000,000 23,000,000

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



2สังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 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
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7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

 กพ.1 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน - - 756,000 - - - - - - - 756,000 

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 13,656,300 4,957,500 2,500,000 100,000 - - - 50,000 21,263,800 

- - 14,412,300 4,957,500 2,500,000 100,000 - - - 50,000 22,019,800 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 22,019,800 

กพ.1 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 756,000 

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - - - - 10,000,000 - - - - - 11,263,800 21,263,800 

 

63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 10,063,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 11,326,800 22,019,800 

รวม

ไตรมาส 4

รวม
 ต.ค. 57

ไตรมาส 3

 ก.พ. 58  มี.ค. 58  ส.ค. 58 มิ.ย. 58 ม.ค. 58

รวม

รวม

 ก.ย. 58
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

งบลงทุน

ไตรมาส 2

189,000 10,189,000 189,000 11,452,800 

 พ.ค. 58

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน
 ก.ค. 58

ไตรมาส 1

 ธ.ค. 57 พ.ย. 57  เม.ย. 58



2สังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย 

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 22,019,800 

1 งบดําเนินงาน 21,969,800 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 14,412,300 

 - คาตอบแทนการสอน 3,024,000     - สําหรับตอบแทนการสอนของอาจารยผูสอน (กพ.1)

15 สาขา X 4 วิชา X 3 หนวย X 4 ชม. X 3 ภาค X 700 บ. X 2 หมูเรียน

 = 3,024,000 บาท 

 - คาตอบแทนกรรมการบริหาร 765,000       - สําหรับตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร  (กพ.1)

หลักสูตร ประธาน 15 คน X 5,000 บ. X 3 ภาค   = 225,000 บาท

กรรมการ 15 สาขา X 4 คน X 3,000 บ. X 3 ภาค = 540,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ 3,750,000     - สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ  (กพ.1)

ประธาน 3,000 บ. X 50 คน X 15 สาขา = 2,250,000 บาท

กรรมการ  2,000 บ. X 50 คน X 15 สาขา = 1,500,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการสอบสารนิพนธ 1,950,000     - สําหรับตอบแทนกรรมการสอบสารนิพนธ (กพ.1)

ประธาน 1,000 บ. X 50 คน X 15 สาขา = 750,000 บาท

กรรมการ  2 คน X 800 บ. X 50 คน X 15 สาขา =1,200,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 1,500,000     - สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  (กพ.1)

ประธาน 4,500 บ. X 200 คน = 900,000 บาท

กรรมการ  3,000 บ. X 200 คน = 600,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 900,000       - สําหรับตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ (กพ.1)

ประธาน 1,500 บ. X 200 คน =300,000 บาท

กรรมการ  2 คน X 1,500 บ. X 200 คน =600,000 บาท

 - คาตอบแทนกรรมการสอบพื้นฐานตาง ๆ 328,500       - สําหรับตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบพื้นฐานตางๆ (กพ.1)

ประธาน 1 คน X 500 บ X 3 ครั้ง X 15 สาขา = 22,500 บ.

กรรมการกลางสาขาละ 5 คน X 400 บ.X 3ครั้ง X 15 สาขา = 90,000 บ.

กรรมการออกขอสอบ 4 วิชา X 1,000บ. X 3 ครั้ง X 15 สาขา = 180,000 บ.

กรรมการคุมสอบ 2 คน X 400 บ. X 3 ครั้ง X 15 สาขา = 36,000 บ.

 - คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 921,600       - สําหรับตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กพ.1)

นอกเวลาราชการ 12 คน X 400 X 4 วัน X4 สัปดาห X 12 เดือน = 921,600 บาท

 - คาเบี้ยประชุมกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 160,800       - สําหรับตอบแทนการประชุมบัณฑิตวิทยาลัยฯ (กพ.1)

ประธาน 2,000 X 12 ครั้ง = 24,000 บ.

รองประธาน 1,800 X 4 คน X 12 ครั้ง = 86,400 บ.

กรรมการ 1,300 X 2 คน X 12 ครั้ง = 31,200 บ.

เจาหนาที่ 200 X 8 คน X 12 ครั้ง =19,200 บ.

 - คาตอบแทนประจําตําแหนงทางวิชาการ 356,400  -  คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง  (กพ.1)

 3 คน X 9,900 X 12 เดือน = 356,400 บาท

756,000 อาจารย วุฒิปริญญาเอก 2 คน คนละ 31,500

2 x 31,500 x 12 = 756,000

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 4,957,500 

 - คาจางซอมครุภัณฑ 800,000       - สําหรับซอมครุภัณฑ (กพ.1)

รวม 800,000 บาท

 - คาอาหาร / อาหารวางและเครื่องดื่ม 157,500       - สําหรับการประชุมของโปรแกรมตางๆ (กพ.1)

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



2สังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย 

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

คาอาหาร / อาหารวางและเครื่องดื้ม 700 * 5 คน * 15 สาขา * 3 ครั้ง = 

157,500 บ.

 - คาใชจายในการไปราชการ 4,000,000     - สําหรับพัฒนาอาจารย และเจาหนาที,่ จัดอบรม, ศึกษา

ดูงาน,เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, คาเชารถโดยสาร และอื่นๆ  (กพ.1) 

15 สาขา  = 4,000,000

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ 2,500,000 

 - คาวัสดุ 2,500,000     - สําหรับซื้อวัสดุในการจัดการศึกษา, อุปกรณสํานักงาน,

เอกสาร, ตํารา, จัดทําใบสมัคร, คูมือ, วัสดุคอมฯ,

 วัสดุเผยแพร,เวชภัณฑ, บัตรนักศึกษา, 

เอกสารสรุปผลการดําเนินงานประจําปและอื่น ๆ  (กพ.1) 

15 สาขา =2,500,000 บาท

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ 100,000 

 - คาแสตมป คาสงจดหมาย 100,000       - สําหรับติดตอหนวยงานภายนอก  (กพ.1)

คาโทรศัพท 15 สาขา = 100,000

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ 50,000 

 - รายจายอื่นๆ 50,000 กพ.2 จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

 -



5กลยุทธ์บัณฑิต  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 1-3 )

กศ.บพ.9-กลยุทธ

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

                            บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาทักษะการเรียนรูจากผูมีประสบการณตรงทั้งในและนอก

สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิชาชีพในแตศาสตรตางๆ แกนักศึกษา จึงจําเปนตองจัดโครงการศึกษาดูงานและเปลี่ยน

เรียนรูทั้งในและตางประเทศเพื่อใหคณาจารยและนักศึกษามีประสบการณตรงในดานตางๆที่นักศึกษาสนใจและเสริมสรางระบบการจัด

การเรียนการสอนใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสากล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

2.1 สงเสริมศักยภาพการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.2 สรางเครือขายวิชาการกับสถาบันภายนอกทั้งในและตางประเทศเพื่อการจัดการศึกษารวมกัน

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 450 500 500

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 1500 1200 900

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 85 90

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 85 90

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 85 90

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 8,000,000 8,000,000 8,000,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                              8,000,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21101 - 58 - 04002 - 14 - 01

กศ.บพ.(กลยุทธ)

 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

 จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

         



5กลยุทธ์บัณฑิต  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 4  )

 - ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ

เปาหมายที่ 1 : การสนับสนุนสงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

กลยุทธหลักที่ 1 :การสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในรูปแบบตางๆที่สนองมาตรฐานและความโดเดนทางวิชาการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ

 - หลักการและเหตุผลของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

                    บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่สงเสริม พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมทักษะการเรียนรูจากผูมีประสบการณตรงทั้งในและนอกสถาบัน

เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิชาชีพในศาสตรตางๆใหแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณจริงในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

เพื่อใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาสูงสุด และมีมาตรฐานตรงตามที่สังคมตองการ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศแกคณาจารยและนักศึกษา

 - วัตถุประสงคของโครงการของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

2.1 สงเสริมศักยภาพการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.2 สรางเครือขายวิชาการกับสถาบันภายนอกทั้งในและตางประเทศเพื่อการจัดการศึกษารวมกัน

 - เปาหมายของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด หนวย ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรในลักษณะความรวมมือ

กับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ

1 . ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการ ระดับ 3 4 4 5

ความสอดคลองการประกันคุณภาพ(ระบุขอ)

ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงาน 3.1

ทั้งภายในและตางประเทศ

เปาหมาย

4.ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ประกอบดวยกิจกรรมยอย  ดังนี้



เปาหมายกิจกรรมยอย

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กย.1  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะ

ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 450 500 500

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 1500 1200 900

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 85 90

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 85 90

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 85 90

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 8,000,000 8,000,000 8,000,000

กิจกรรมยอย

เปาหมาย



5กลยุทธ์บัณฑิต  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 5-6 )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

คณาจารยและนักศึกษามีศักยภาพการเรียนรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

สรางเครือขายวิชาการกับสถาบันภายนอกเพื่อการจัดการศึกษารวมกัน

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

ปรับแผนพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการหรือความจําเปนของนักศึกษาและบุคลากร

กํากับ ติดตามและประเมินผลเปนระยะเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



5กลยุทธ์บัณฑิต  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 7-8 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงาน - - - 8,000,000 - - - - - - 8,000,000 

ทั้งภายในและตางประเทศ

- - - 8,000,000 - - - - - - 8,000,000 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

G101 ดําเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 8,000,000 

กย.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานในลักษณะความรวมมือกับ - - - - - - - - - - - 8,000,000 8,000,000 

หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ

- - - - - - - - - - - 8,000,000 8,000,000 

 พ.ค. 58 ก.พ. 58

รวม

รวม

ไตรมาส 4

รวม
 ต.ค. 57

ไตรมาส 3

 ก.ย. 58 มี.ค. 58  เม.ย. 58 พ.ย. 57

- - - 8,000,000 

งบลงทุน

 ก.ค. 58  ส.ค. 58 ธ.ค. 57  ม.ค. 58  มิ.ย. 58

รวม

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



5กลยุทธ์บัณฑิต  ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 10. )

 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย

 จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย บัณฑิตวิทยาลัย

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 8,000,000.00 

1 งบดําเนินงาน 8,000,000.00 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ - 

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 8,000,000 

 - คาใชจายในการไปราชการ 8,000,000      - สําหรับพัฒนาอาจารย และเจาหนาที,่ จัดอบรม, ศึกษา

ดูงาน,เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, คาเชารถโดยสาร และอื่นๆ  (กย1) 

ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 18 สาขา  = 8,000,000 บ.

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



3ป.เอกวิทย์พื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 1-3 )

กศ.บพ.(ภารกิจพื้นฐาน)9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

หนวยงาน 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 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 46

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 8,210,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                              8,210,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 58 - 04001 - 14 - 02

 

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

                บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของ

การดําเนินงานที่มุงผลิตผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได  โดยสามารถ

               3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

               4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

เชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลและปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนา

ระบบบงานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

               1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

               2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ

         



3ป.เอกวิทย์พื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 4 )

รหัส

กิจกรรมตนทุน ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)−บัณฑิต

กพ.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.11, 2.12 2.1,2.6

2.2,2.4

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2558

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย



เปาหมายกิจกรรมยอย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 0 0 0 0

1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 55 46 0 0

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 80 0 0

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 80 0 0

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 80 0 0

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 3,900,000 8,210,000 0 0

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



3ป.เอกวิทย์พื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 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



 6

3ป.เอกวิทย์พื�นฐาน   ok ( บกศ9-ข้อ 7-8 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)−บัณฑิต

กพ.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 6,210,000 1,500,000 500,000 - - - - - 8,210,000 

- - 6,210,000 1,500,000 500,000 - - - - - 8,210,000 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)−บัณฑิต 8,210,000 

กพ.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - - - - - - - - - - 8,210,000 8,210,000 

- - - - - - - - - - - 8,210,000 8,210,000 รวม

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งบลงทุน

 ก.ค. 58  ส.ค. 58 ธ.ค. 57  ม.ค. 58  มิ.ย. 58 เม.ย. 58 พ.ย. 57

- - - 8,210,000 

 พ.ค. 58 ก.พ. 58

รวม

รวม

ไตรมาส 4

รวม
 ต.ค. 57

ไตรมาส 3

 ก.ย. 58 มี.ค. 58



3ป.เอกวิทย์พื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา/ฝาย ป.เอกสายวิทยฯ

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 8,210,000 

1 งบดําเนินงาน 8,210,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 6,210,000 

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ 3,220,000     - สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ  (กพ.1)

ประธาน 30,000 บ. X 46 คน = 1,380,000 บาท

กรรมการ  20,000 บ.X2 คน X 46 คน  = 1,840,000บาท

 - คาตอบแทนกรรมการสอบดุษฏีนิพนธ 2,990,000     - สําหรับตอบแทนกรรมการสอบสารนิพนธ (กพ.1)

ประธาน 5,000 บ. X 46 คน =230,000 บาท

กรรมการ  15 คน X 4,000 บ. X 46 คน =2,760,000บาท

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 1,500,000 

 - คาใชจายในการไปราชการสัมมนาศึกษาดูงาน 1,500,000     - สําหรับพัฒนาอาจารย และเจาหนาที,่ จัดอบรม, ศึกษา

ดูงาน,เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, คาเชารถโดยสาร และอื่นๆ  (กพ.1) 

 2 ครั้ง = 1,500,000

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ 500,000 

 - คาวัสดุ 500,000       - สําหรับซื้อวัสดุในสัมมนา อบรม เอกสาร ตําราและอื่นๆ (กพ.1) 

 2 ครั้ง = 500,000

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ - 

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ - 

 -

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



4ป.เอกสังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 1-3 )

กศ.บพ.(ภารกิจพื้นฐาน)9

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา/ฝาย ป.เอกสายสังคมฯ

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 32

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 4,540,000

               3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการติดตามนักศึกษา

               4.มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

เชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลและปรับประยุกต มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคกรหรือทองถิ่น และสามารถพัฒนาระบบ

งานอื่น ๆ ใหดียิ่งขึ้นได และตองเปนที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ดาน กาวสูระบบสากลไดอยางยั่งยืน

               1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่จากอาจารยและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

               2. อํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                               4,540,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21104 - 58 - 04002 - 14 - 03

กศ.บพ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

               บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาของ

การดําเนินงานที่มุงผลิตผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการองคกรหรือทองถิ่นได  โดยสามารถ

         



4ป.เอกสังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 4 )

รหัส

กิจกรรมตนทุน ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลย(ีปริญญาเอก)−บัณฑิต

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  - 2.11, 2.12 2.1,2.6

2.2,2.4

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2558

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย



เปาหมายกิจกรรมยอย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 32 32 32

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 80 80

    ภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 80 80 80

หลักสูตร

3. เชิงเวลา

3.1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสุตรกําหนด รอยละ 80 80 80

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจาการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 4,540,000 4,540,000 4,540,000

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



4ป.เอกสังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 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



 6

4ป.เอกสังคมพื�นฐาน   ok ( บกศ9-ข้อ 7-8 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลย(ีปริญญาเอก)−บัณฑิต

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - 4,320,000 200,000 20,000 - - - - - 4,540,000 

- - 4,320,000 200,000 20,000 - - - - - 4,540,000 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

G261 การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเทคโนโลย(ีปริญญาเอก)−บัณฑิต 4,540,000 

กพ.2 สงเสริม สนุบสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ - - - - - - - - - - - 4,540,000 4,540,000 

- - - - - - - - - - - 4,540,000 4,540,000 

 ก.ค. 58
รวม

 ต.ค. 57  พ.ย. 57  ธ.ค. 57  ม.ค. 58

- - - 4,540,000 

 ก.ย. 58

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน
 ส.ค. 58

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 มี.ค. 58  เม.ย. 58  พ.ค. 58  มิ.ย. 58
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

 ก.พ. 58

งบลงทุน

รวม

รวม

รวม

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน



4ป.เอกสังคมพื�นฐาน   ok ( กศ.บพ.9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร หนวยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย ป.เอกสายสังคมฯ

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 4,540,000 

1 งบดําเนินงาน 4,540,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 4,320,000 

 - คาตอบแทนกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ 2,240,000     - สําหรับตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ  (กพ.1)

ประธาน 30,000 บ. X 32 คน = 960,000 บาท

กรรมการ  20,000 บ.X2 คน X 32 คน  = 1,280,000บาท

 - คาตอบแทนกรรมการสอบดุษฏีนิพนธ 2,080,000     - สําหรับตอบแทนกรรมการสอบสารนิพนธ (กพ.1)

ประธาน 5,000 บ. X 32 คน =160,000 บาท

กรรมการ  15 คน X 4,000 บ. * 32 คน =1,920,000 บาท

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 200,000 

 - คาใชจายในการไปราชการสัมมนาศึกษาดูงาน 200,000       - สําหรับพัฒนาอาจารย และเจาหนาที,่ จัดอบรม, ศึกษา

ดูงาน,เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, คาเชารถโดยสาร และอื่นๆ  (กพ1) 

 2 ครั้ง = 200,000

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ 20,000 

 - คาวัสดุ 20,000         - สําหรับซื้อวัสดุในสัมมนา อบรม เอกสาร ตําราและอื่นๆ (กพ.1) 

 2 ครั้ง = 20,000

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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