
แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
(สถาบัน,ส�นัก)

กองนโยบายและแผน
ส�นักงานอธิการบดี
18  ธันวาคม  2557

ประจำปงบประมาณ     พ.ศ. 2558

กศพ.



หนา

แบบสรุปงบประมาณเงินรายได ประเภท กศ.พ.  ประจําปงบประมาณ 2558

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

จําแนกตามหนวยงาน ผลผลิต และงบรายจาย

ความหมายของรหัสเบิกจายงบประมาณ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 01

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 14

สารบัญ

* * * * * * * * * * 



แบบสรุปงบประมาณรายจาย  เงินรายไดประเภท กศ.พ.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จําแนกตามหนวยงาน ผลผลิต และงบรายจาย

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา - - 35,000,000 700,000 4,500,000 5,000,000 - - - 10,450,000 55,650,000 

 ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21102-58-04001-00-01 - - 6,000,000 200,000 1,500,000 5,000,000 - - - 150,000 12,850,000 

 ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 21102-58-04002-00-01 - - 29,000,000 500,000 3,000,000 - - - - 10,300,000 42,800,000 

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม - - 260,000 - - - - - - - 260,000 

 ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21102-58-04001-15-01 - - 260,000 - - - - - - - 260,000 

 รวม - - 35,260,000 700,000 4,500,000 5,000,000 - - - 10,450,000 55,910,000 

      ภาพรวม กศ.พ. 5.1

หนวยงาน - ผลผลิต รหัสเบิกจาย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



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



 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 



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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา - - 35,000,000 700,000 4,500,000 5,000,000 - 10,000,000 - 450,000 55,650,000 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 6,000,000 200,000 1,500,000 5,000,000 - - - 150,000 12,850,000 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - 29,000,000 500,000 3,000,000 - - 10,000,000 - 300,000 42,800,000 

หนวยงาน - ผลผลิต
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( วิทย์กศ.พ. 9-ข้อ 1-3 )

กศ.พ. 9(ภารกิจพื้นฐาน)

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยมีหนวยงานสนับสนุนดานการบริหารจัดการและใหสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหการ

ดําเนินงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  คลองตัว  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด   จึงมีความจําเปน

ตองจัดงบประมาณเพื่อดําเนินงานดังกลาว

2. วัตถุประสงคของโครงการ

     เพื่อดําเนินงานประจําตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

ผลผลิต:ผุสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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 12,850,000 12,850,000 12,850,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                                   12,850,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21102 - 58 - 04001 - 00 - 01

กศ.พ.(ภารกิจพื้นฐาน) 

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

         



รหัส กิจกรรมตาม

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

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานวิทยาศาสตร

กพ.3 โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2558

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

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 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 150,000  100,000  100,000

กพ.2 โ  โครงการจัดการเรียนการสอน กศพ.ดานวิทยาศาสตร

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 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 7,700,000 7,700,000 7,700,000

กพ.3 โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค

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 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 5,000,000 5,000,000 5,000,000

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( วิทย์กศ.พ. 9-ข้อ 5-6  )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

นักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่ มีมาตรฐานและคุณภาพ

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัว และเปนไปดวยความเรียบรอย

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( บกศ9-ข้อ 7-8 (2) )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

B001 บริหารมหาวิทยาลัย - 

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

กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานวิทยาศาสตร - - 6,000,000 200,000 1,500,000 - - - - - 7,700,000 

กพ.3 โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค - - - - - 5,000,000 - - - - 5,000,000 

- - 6,000,000 200,000 1,500,000 5,000,000 - - - 150,000 12,850,000 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

B001 บริหารมหาวิทยาลัย 12,850,000 

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา - - - - - 75,000 - - - - - 75,000 150,000 

กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานวิทยาศาสตร 641,600 641,600 641,600 641,600 641,600 641,600 641,600 641,600 641,600 641,600 641,600 642,400 7,700,000 

กพ.3 โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,674 5,000,000 

1,058,266 1,058,266 1,058,266 1,058,266 1,058,266 1,133,266 1,058,266 1,058,266 1,058,266 1,058,266 1,058,266 1,134,074 12,850,000 รวม

ไตรมาส 4

รวม
 ต.ค. 57  พ.ย. 57  ธ.ค. 57  ม.ค. 58

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

ไตรมาส 1

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

 ก.พ. 58  มี.ค. 58

รวม

3,174,798 3,249,798 3,174,798 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

3,250,606 

รวม

 มิ.ย. 58  ส.ค. 58  ก.ย. 58 เม.ย. 58  พ.ค. 58  ก.ค. 58



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( กศ.พ. 9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 12,850,000 

1 งบดําเนินงาน 12,700,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 6,000,000 

 - คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน 6,000,000 กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานวิทยาศาสตร

 - 

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 200,000 

 - คาใชสอยในการดําเนินงานโครงการตางๆ 200,000 กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานวิทยาศาสตร

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ 1,500,000 

 - วัสดุสําหรับการจัดการเรียนการสอน 1,500,000 กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานวิทยาศาสตร

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ 5,000,000.00 

 - คาสาธารณูปโภคในการดําเนินงานตางๆ 5,000,000.00 กพ.3 โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค

 -

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ 150,000 

 - คาใชจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา 150,000 กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( สังคมกศ.พ. 9-ข้อ1-3 )

กศ.พ. 9(ภารกิจพื้นฐาน)

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

     มหาวิทยาลัยมีหนวยงานสนับสนุนดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองจัดงบประมาณเพื่อดําเนินงาน

ดังกลาว

2. วัตถุประสงคของโครงการ

     เพื่อดําเนินงานประจําตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

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 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 คาใชจายตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร บาท 42,800,000 40,000,000 40,000,000

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                      42,800,000

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21102 - 58 - 04002 - 00 - 01

กศ.พ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

         



รหัส กิจกรรมตาม

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

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

B001 บริหารมหาวิทยาลัย

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานสังคมศาสตร

กพ.3 คาดําเนินงานนอกเวลาราชการ

กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2558

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)



4.1 เปาหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนโครงการ โครงการ 1 1 1 1

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 200,000 300,000 300,000 300,000

กพ.2  โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานสังคมศาสตร

1. เชิงปริมาณ

1.1 จํานวนโครงการ โครงการ 1 1 1 1

2. เชิงคุณภาพ

2.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 ดําเนินงานแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 85 85 85

4. เชิงตนทุน

4.1 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 32,884,000 23,500,000 23,134,000 23,134,000

กพ.3 คาดําเนินงานนอกเวลาราชการ

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 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 9,000,000 10,000,000 10,000,000

กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป

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 คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 10,000,000 10,000,000 10,000,000

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( สังคมกศ.พ. 9-ข้อ 5-6 )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา

นักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่ มีมาตรฐานและคุณภาพ

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัว และเปนไปดวยความเรียบรอย

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( บกศ9-ข้อ 7-8 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

B001 บริหารมหาวิทยาลัย - 

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

กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานสังคมศาสตร - - 20,000,000 500,000 3,000,000 - - - - - 23,500,000 

กพ.3 คาดําเนินงานนอกเวลาราชการ - - 9,000,000 - - - - - - - 9,000,000 

กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป - - - - - - - - - 10,000,000 10,000,000 

- - 29,000,000 500,000 3,000,000 - - - - 10,300,000 42,800,000 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

B001 บริหารมหาวิทยาลัย 42,800,000 

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

กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานสังคมศาสตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 23,500,000 

กพ.3 คาดําเนินงานนอกเวลาราชการ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 200,000 9,000,000 

กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป - - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,200,000 10,000,000 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 3,900,000 3,900,000 4,050,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,050,000 42,800,000 รวม

ไตรมาส 4

รวม
 ต.ค. 57  พ.ย. 57  ธ.ค. 57  ม.ค. 58

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย

ไตรมาส 1

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

 ก.พ. 58  มี.ค. 58

รวม

8,400,000 11,850,000 11,700,000 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

10,850,000 

รวม

 มิ.ย. 58  ส.ค. 58  ก.ย. 58 เม.ย. 58  พ.ค. 58  ก.ค. 58



แผนปฏิบัติงาน กศ.พ. 58 มหาวิทยาลัย ( กศ.พ. 9-ข้อ.10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย มหาวิทยาลัย

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2557

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 42,800,000 

1 งบดําเนินงาน 32,500,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 29,000,000 

 - คาตอบแทนในการจัดการเรียนการสอน 20,000,000 กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานสังคมศาสตร

 - คาตอบแทนดําเนินงานลวงเวลา 9,000,000 กพ.3 คาดําเนินงานนอกเวลาราชการ

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ 500,000 

 - คาใชสอยอื่น 500,000 

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ 3,000,000 

 - คาวัสดุสําหรับการจัดการเรียนการสอน 3,000,000 กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ดานสังคมศาสตร

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ - 

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ - 

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ 10,300,000 

 - คาใชจายในการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา 300,000 กพ.1 โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

 - รายจายอื่นๆ 10,000,000 กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก



 

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 



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

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
จําแนกตามหนวยงานยอย ผลผลิต และงบรายจาย

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม - - 260,000 - - - - - - - 260,000 

ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - 260,000 - - - - - - - 260,000 

รวมหนวยงาน - ผลผลิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน



แผนปฏิบัติงานกศ.พ. 58 สระยายโสม ( กศ.พ.9-ข้อ 1-3 )

กศ.พ.9(ภารกิจพื้นฐาน)

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม สาขาวิชา/ฝาย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม

งบประมาณ บาท

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ

               งานใหม          งานเดิม                     ดําเนินงานปกติ      งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงคของโครงการ

     2. เพื่อใหนิสิตไดรับความรูจากอาจารยผูสอนที่มีคุณภาพ

     4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วิทยาเขตสระยายโสม เปนที่รูจักแกชุมชน  ทองถิ่น

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 การเรียนการสอน คน 40 20 0

2. เชิงคุณภาพ

2.1 การบริหารจัดการดานการเรียนการสอน รอยละ 85 85 85

3. เชิงเวลา

3.1 นิสิตจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รอยละ 90 90 90

4. เชิงตนทุน  -   

4.1 การใชจายเงินงบประมาณตามแผน บาท  260,000  300,000  300,000

             วิทยาเขตสระยายโสม เปนวิทยาเขตที่ตั้งอยูใกลทองถิ่น เปดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับดานสังคมศาสตรสวนเปนคนในพื้นที่ 

ดังนั้นการเปดการเรียนการสอนดานนี้จะชวยให นิสิตที่จบไปสามารถเขาไปพัฒนาทองถิ่นของเขาใหมีโดยนิสิตความเจริญรุงเรือง และยังเปน

การกระจายการศึกษาจากเมืองสูทองถิ่น

       

สมเด็จเจาพระยา

     3. อํานวยความสะดวกใหบุคลากรสายสนับสนุนในดานการเรียนการสอน

ผลผลิต - ตัวชี้วัด

                          260,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

21101 - 58 - 04002 - 15 - 01

กศ.พ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

      



แผนปฏิบัติงานกศ.พ. 58 สระยายโสม ( กศ.พ.9-ข้อ 4 )

รหัส

กิจกรรมตนทุน ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

A601 ดําเนินงานบริหารสระยายโสม

กพ.1 คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร 8.1

กพ.2 คาตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน 8.1

4. กิจกรรมยอยที่จะดําเนินการ  ปงบประมาณ 2558

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ (ระบุ)
กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย



4.1 เปาหมายกิจกรรมยอย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หนวยนับ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผน/ผล แผน แผน แผน

กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กพ.1 คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร

1. เชิงปริมาณ

1.1 …จํานวนนักศึกษา คน 40 40 40

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …การเรียนการสอนนักศึกษา รอยละ 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1 …นักศึกษาเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 …คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 236,000    150,000    100,000    

กพ.2 คาตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน

1. เชิงปริมาณ

1.1 …จํานวนนักศึกษา คน 40 60 30

2. เชิงคุณภาพ

2.1 …การเรียนการสอนนักศึกษา รอยละ 100 100 100

3. เชิงเวลา

3.1 …นักศึกษาเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 100 100

4. เชิงตนทุน

4.1 …คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 24,000      30,000      30,000      

กิจกรรม - ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติงานกศ.พ. 58 สระยายโสม ( กศ.พ.9-ข้อ 5-6 )

   5.1 ประโยชนตอนักศึกษา  ู ุ

การเรียนรูและสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร

2. นิสิตไดรับพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในรูปแบบตาง ที่สนองมาตรฐานและความโดดเดนทางวิชาการ

3. นิสิตไดรับการเสริมสรางประสบการณ คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิต

4. นิสิตไดรับความสะดวกในการเอื้ออํานวยดานสภาพแวดลอมของสถานที่ อุปกรณเครื่องมือการเรียนการสอน 

5. นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานวิชาการ การใชชีวิต การเปนคนดีของสังคม ตามที่ตลาดแรงงานตองการ

   5.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย ุ    ู  

มหาวิทยาลัย

2. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีการพัฒนาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและสังคมโลก

4. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนมหาลัยธรรมาภิบาลที่มีความแข็งแกรงดานความเปนผูนําและการบริหาร

   5.3 อื่นๆ (ระบ)ุ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถาโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการที่คาดไว จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร)

คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจะดําเนินการนําแผนการดําเนินงานมาพิจารณาเทียบกับผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแกไขตอไป

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



แผนปฏิบัติงานกศ.พ. 58 สระยายโสม ( กศ.พ.9-ข้อ 7-8 )

7. งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

งบ งบ

เงินเดือน/

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

A601 ดําเนินงานบริหารสระยายโสม - 

กพ.1 คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร - - 236,000 - - - - - - - 236,000 

กพ.2 คาตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน - - 24,000 - - - - - - - 24,000 

- - 260,000 - - - - - - - 260,000 

8. แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558

A601 ดําเนินงานบริหารสระยายโสม 260,000 

กพ.1 คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร - - - 120,000 - - - 70,000 - - 46,000 - 236,000 

กพ.2 คาตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

2,000 2,000 2,000 122,000 2,000 2,000 2,000 72,000 2,000 2,000 48,000 2,000 260,000 

 ส.ค. 58  ก.ย. 58

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 ต.ค. 57  พ.ย. 57  ธ.ค. 57  ม.ค. 58

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

 มิ.ย. 58

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

 ก.พ. 58  มี.ค. 58  เม.ย. 58  พ.ค. 58

รวม

รหัส

กิจกรรม

ตนทุน

กิจกรรมตนทุน - กิจกรรมยอย รวม
 ก.ค. 58

6,000 126,000 76,000 52,000 

รวม



แผนปฏิบัติงานกศ.พ. 58 สระยายโสม ( กศ.พ.9-ข้อ 10 )

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สาขาวิชา/ฝาย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม

ลํา ขอตั้ง

ดับ งบประมาณป สรุปคําชี้แจง

ที่ 2558

รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 260,000 

1 งบดําเนินงาน 260,000 

1.1 คาตอบแทน (ระบ)ุ 260,000 

 - คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษ หรือวิทยากร 236,000 ก.พ 1 คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษ หรือวิทยากร

คาสอนแบบเหมาจาย

สาขารัฐประสานศาสตร รหัส52,53 = 203,000 บาท

สาขาคอมพิวเตอร รหัส52,53 = 33,000 บาท

 - คาตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน 24,000 กพ.2 คาตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน

คาประสานงานการเรียนการสอนของเจาหนาที่ 1 คน 100วัน x 240 บาท

= 24,000 บาท

1.2 คาใชสอย (ระบ)ุ

 -

 - - 

 -

 -

1.3 คาวัสดุ (ระบ)ุ

 -

 - - 

 -

 -

1.4 คาสาธารณูปโภค (ระบ)ุ

 - - 

 -

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบ)ุ

 - - 

 -

3 รายจายอื่น (ระบ)ุ

 -

 -

ประเภท - รายการ

หนวย : บาท

10.รายละเอียด  งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ปงบประมาณ 2558
ผลผลิต

กิจกรรมหลัก
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