
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน 
  วันที่ 1 กันยายน 2564
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  อนุมัติวันที่ 16 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
(โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ

ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย)



            สภามหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา ได้อนุมัติการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการฉบับนี้ เมื่อวันที่ 16 กนัยายน 2564 

ค ำน ำ

       กองนโยบายและะแผน ส านักงานอธิการบดี จดัท าแผนปฏบิัติการงบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

บ้านสมเด็จเจา้พระยา และการบริหารจดัการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยทุธศาสตร์  กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด  ผลผลิต โครงการ 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกดัมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา ใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั

และกจิกรรมของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด ผลผลิต โครงการ 
กจิกรรม  และวงเงินงบประมาณ  ซ่ึงมีความเชือ่มโยงสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ซ่ึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี
วันที่ 16 กนัยายน 2564



หน้า

เงินรายได ้ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนอธกิำรบดี (มหำวทิยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ) 01

 - ควำมหมำยของรหัสเบิกจ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

สารบญั

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได ้ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - แบบสรุปภำพรวมงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จ ำแนกตำมหน่วยงำน ผลผลิต และงบรำยจ่ำย

 - แบบสรุปภำพรวมงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จ ำแนกตำม ยุทธศำสตร์ และงบรำยจ่ำย

 - แบบสรุปภำพรวมงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จ ำแนกตำม ผลผลิต และงบรำยจ่ำย



แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จ าแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

งบ งบ

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค ครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

ส านักงานอธกิารบดี - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 
ผลผลิต : ผลงานการบริการวชิาการ 21201 - 65 - 04003 - 01 - 01 - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต รหัสเบกิจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

รวม



งบ งบ

เงนิเดอืน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใชส้อย วัสดุ สาธารณปูโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

รวม มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

 ผลผลิต : ผลงานการบรกิารวิชาการ - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

แบบสรปุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท คงคลัง-บกศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จ าแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

รวม

ภาพรวม คงคลัง-บกศ.ผลผลิต



งบ งบ

เงินเดอืน/
ค่าจา้งประจ า

จา้งชั่วคราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ สาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจา่ยอ่ืน

รวม มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

 ยทุธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลติบัณฑิตที่มีอัตลกัษณ์โดดเดน่บนพ้ืนฐาน
ของมหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิ

- - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

 กลยทุธ์ที่ 1 ยกระดบัการจดัการศึกษาและพัฒนาหลกัสตูรที่มีคุณภาพ
ไดม้าตรฐาน ตอบสนองตอ่การพัฒนาท้องถ่ินและสงัคมที่ยั่งยนื 
(Sustainable)

- - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

หน่วยงาน - ยทุธศาสตร์

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

รวม

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดนิ
         เงินรายได ้  ประเภท คงคลงั-บกศ.
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา
จ าแนกตาม ยทุธศาสตร์ และงบรายจา่ย

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ยุทธศาสตร์



AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ
BB ปีงบประมาณ

CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต
DD รหัสหน่วยงาน
EE ล าดับจ านวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ
11101 งบประมาณแผ่นดิน
21101 เงินรายได้ ประเภท บกศ.
21201 เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง
21301 เงินรายได้ ประเภท บกศ. โครงการต่อเนือ่ง
21102 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.
21202 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. คงคลัง
21302 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. โครงการต่อเนือ่ง
21104 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.
21204 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. คงคลัง
21304 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. โครงการต่อเนือ่ง
รหัสโครงการ/ผลผลิต
04001 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04010 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ
04002 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
04003 ผลงานการบริการวชิาการ
04004 โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
04008 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
05004 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
63002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิน่
รหัสหน่วยงาน

00 มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
01 ส านักงานอธกิารบดี
02 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
03 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04 ส านักศิลปะและวฒันธรรม
05 สถาบันวจิัยและพัฒนา
06 คณะครุศาสตร์
07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09 คณะวทิยาการจัดการ
10 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11 ส านักคอมพิวเตอร์
12 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา
13 ส านักวเิทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียน
14 บัณฑิตวทิยาลัย
15 ศูนย์การศึกษาอูท่องทวารวดี
16 หน่วยตรวจสอบภายใน
17 ส านักประชาสัมพันธแ์ละสารสนเทศ
18 วทิยาลัยการดนตรี
19 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย
20 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE
ความหมายของรหัสเบกิจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



งบ งบ

เงินเดอืน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใชส้อย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

 รวม - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

 ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ - - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 
 โครงการัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ (พฒันา
ศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

- - - 400,000 170,000 190,575 - - - - 1,895,000 2,655,575 

จ าแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงินรายได้   ประเภท   คงคลัง-บกศ.
หน่วยงาน ส านักงานอธกิารบดี (พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน - ผลผลิต

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

รวม

ส่วนที่ 2.1

00ส่วนที ่2 พฒันาศูนย์ความเป็นเลิศฯ - สรุปผลผลิต (ส่วนที ่2.1)

1



งบ งบ

เงินเดอืน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใชส้อย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

 รวม - - - 400,000 170,000 - 190,575 - - - 1,895,000 2,655,575 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบณัฑิตทีม่ีอัตลักษณ์โดดเดน่บนพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยสูค่วามเปน็เลิศ

- - - 400,000 170,000 - 190,575 - - - 1,895,000 2,655,575 

 กลยุทธ์ที ่1 ยกระดบัการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ
ไดม้าตรฐาน ตอบสนองตอ่การพัฒนาทอ้งถ่ินและสังคมทีย่ัง่ยืน 
(Sustainable)

- - - 400,000 170,000 - 190,575 - - - 1,895,000 2,655,575 

 โครงการัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ (พฒันา
ศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

- - - 400,000 170,000 190,575 - - - 1,895,000 2,655,575 

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงินรายได้  ประเภท คงคลัง-บกศ.
หน่วยงาน ส านักงานอธกิารบดี (พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)
จ าแนกตาม หน่วยงาน และยทุธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

รวม

ส่วนที่ 2.2

00ส่วนที ่2 พฒันาศูนย์ความเป็นเลิศฯ - สรุปยุทธศาสตร์ (ส่วนที ่2.2)

2



 

รวม 2,655,575 

 ผลผลิต : ผลงานการบรกิารวิชาการ - 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 
 โครงการัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ (พฒันา
ศูนย์ความเปน็เลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัย)

- 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 

รวม - 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

 พ.ค. 65  ม.ิย. 65 ธ.ค. 64  ม.ค. 65  ก.พ. 65  ม.ีค. 65

222,120                                            267,700                                            

 ก.ย. 65 ส.ค. 65 ก.ค. 65

2,017,575                                         148,180                                            

 เม.ย. 65

แบบสรปุแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท  คงคลัง-บกศ. 
หน่วยงาน ส านักงานอธกิารบดี (พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศตามอัตลักษณท์ี่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)
จ าแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

ไตรมาส 4

รวม
ต.ค 64  พ.ย. 64

หน่วยงาน - ผลผลิต

ส่วนที่ 2.3

00ส่วนที่ 2 พฒันาศนูย์ความเป็นเลิศฯ ( สรุปแผนการใช้จา่ย (ส่วนที่ 2.3) )
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รวม 2,655,575 

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบณัฑิตทีม่อัีตลักษณโ์ดดเดน่บนพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ

- 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 

 กลยุทธ์ที ่1 ยกระดบัการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทีม่คุีณภาพ
ไดม้าตรฐาน ตอบสนองตอ่การพัฒนา
ทอ้งถ่ินและสังคมทีย่ั่งยืน (Sustainable)

- 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 

 โครงการัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ (พฒันา
ศูนย์ความเปน็เลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัย)

- 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 

รวม - 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ต.ค 64  พ.ย. 64  ธ.ค. 64  ม.ค. 65  ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  พ.ค. 65  ม.ิย. 65  ส.ค. 65 ก.ค. 65  ก.ย. 65

2,017,575                                         148,180                                            222,120                                            267,700                                            

แบบสรปุแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท คงคลัง-บกศ. 
หน่วยงาน   ส านักงานอธกิารบดี (พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศตามอัตลักษณท์ี่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)
จ าแนกตาม หน่วยงาน และยทุธศาสตร์

ส่วนที่ 2.4

00ส่วนที่ 2 พฒันาศนูย์ความเป็นเลิศฯ ( สรุปแผนการใช้จา่ย (ส่วนที่ 2.4) )
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2,655,575 

กิจกรรม
ต้นทุน

โครงการัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
(พัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศตามอัตลักษณท์ี่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

- 122,575 1,895,000 - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 2,655,575 

B601 การบริการวิชาการแก่สังคม
    งบด าเนินงาน - 122,575 - - 74,180 74,000 57,120 100,000 65,000 89,000 95,700 83,000 760,575 

− ตอบแทน - 52,575 - - 46,180 70,000 28,000 24,000 10,000 50,000 56,245 63,000 400,000 
− ใช้สอย - 3,000 - - 3,000 4,000 29,120 32,000 425 39,000 39,455 20,000 170,000 
− วสัดุ - 67,000 - - 25,000 - 44,000 54,575 - - 190,575 
− สาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - - 

    งบรายจ่ายอ่ืน - - 1,895,000 - - - - - - - - - 1,895,000 
− งบรายจา่ยอืน่ - - 1,895,000 - - - - - - - - - 1,895,000 

รวม

รวม
 ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  ก.ย. 65

2,017,575                                        148,180                                          222,120                                          

ไตรมาส 3

267,700                                          รวม

 ก.ค. 65  ส.ค. 65ต.ค 64  พ.ย. 64  ธ.ค. 64  ม.ค. 65  ม.ิย. 65

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท  คงคลัง-บกศ
หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี (พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของมหาวิทยาลัย)
จ าแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย 
 พ.ค. 65

ไตรมาส 4

ส่วนที่ 2.5

00สว่นที ่2 พฒันาศนูย์ความเป็นเลศิฯ ( สรุปแผนการใช้จ่าย (สว่นที ่2.5) )
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ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

รหสั
คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบนั สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยทุธศำสตร์

*** กลยทุธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยทุธ์   ประเภทของโครงกำร
           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพฒันา

1. หลักกำรและเหตผุล
      ตามที่มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ได้ด าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ระยะ
5 ป ีพ.ศ. 2564 – 2568 โดยก าหนดวสัิยทัศน์ของมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา “มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเปน็สถาบนัชั้นน า
แหง่การเรียนรู้ในการผลิตพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การดนตรี อตุสาหกรรมบริการ และวทิยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ”
มีพนัธกจิในการด าเนินงาน 5 ประการ ได้แก ่1) พฒันาหลักสูตรที่สอดคล้องกบัวสัิยทัศน์ใหม้ีการบรูณาการ ความเชี่ยวชาญของสาขาวชิาต่างๆ
ใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลง 2) พฒันาองค์ความรู้บนพืน้ฐานของการวจิยั เพือ่สร้างนวตักรรมการท างานและการผลิตบณัฑิต
3) เปน็ศูนยก์ลางการบริการวชิาการและองค์ความรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนในท้องถิน่ และชุมชน 4) อนุรักษ ์ส่งเสริม 
และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาไทยสู่สากล และ 5) บริหารจดัการมหาวทิยาลัยด้วยหลักธรรมาภบิาล และก าหนด อตัลักษณ์ของบณัฑิต
มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา คือ “บณัฑิตของมหาวทิยาลัยราชภฏั บา้นสมเด็จเจา้พระยามีจติสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และเขา้ใจหลักสากล ”
มหาวทิยาลัยได้ก าหนดยทุธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการผลิตบณัฑิตที่มีอตัลักษณ์โดดเด่นบนพืน้ฐานของมหาวทิยาลัย

จงึได้มีมติใหจ้ดัท าโครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวตักรรม งานวจิยั งานสร้างสรรค์และผลงานอืน่ๆ (พฒันาศูนยค์วามเปน็เลิศตามอตัลักษณ์
ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัย ) ขึน้ โดยใหค้รอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงเปน็ด้านที่มหาวทิยาลัยมีความโดดเด่นอยา่งยาวนานและ
ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพและอตุสาหกรรมบริการซ่ึงมหาวทิยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพที่โดดเด่นในปจัจบุนั โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เปน็หน่วยงานกลาง
ของมหาวทิยาลัยที่ท าหน้าที่เปน็ตัวกลางการเชื่อมโยง ประสานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรวบรวมองค์ความรู้ของคณาจารยแ์ละนักศึกษาของมหาวทิยาลัย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่นักศึกษาในสาขาวชิาที่เปน็อตัลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัยเพือ่เปน็การบริการวชิาการแกสั่งคมใหส้มกบัการเปน็สถาบนัอดุมศึกษ
ตลอดจนเพือ่เสริมสร้างศักยภาพการแขง่ขนั และเพิม่ประสิทธภิาพในการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยใหส้อดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศ
บนพืน้ฐานความเชี่ยวชาญของมหาวทิยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของกลยทุธ์

2 .เพือ่เปน็ศูนยก์ลางการท ากจิกรรมทางวชิาการ การวจิยั การประชุมทางวชิาการ และการใหบ้ริการวชิาการที่มีคุณภาพแกป่ระชาชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. เพือ่พฒันาศูนยค์วามเปน็เลิศตามอตัลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัย

แผนปฏบิตักิำรงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ

21201-65-04003-01-01

แหลง่งบประมำณ คงคลงั-บกศ.

ผลงานการบริการวชิาการ
เผยแพร่ความรู้และบริการวชิาการ

3. เพือ่สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติ
4. เพือ่พฒันาฐานขอ้มูลความเปน็เลิศตามอตัลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัยและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศทางวชิาการของมหาวทิยาลัยใหแ้กสั่งคม
ผ่านทางเวบ็ไซต์

สู่ความเปน็เลิศ และได้ตระหนักถงึความส าคัญของการพฒันาอตัลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัยตามที่ได้ก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2564 – 2568 กอปรกบัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของสภามหาวทิยาลัย ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวทิยาลัย

ส านักงานอธกิารบดี ฝายวชิาการ

                                         2,655,575

 ยทุธศำสตร์ที ่3 กำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบณัฑิตทีม่อัีตลักษณโ์ดดเดน่
บนพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเปน็เลิศ

 กลยทุธท์ี ่1 ยกระดบักำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรทีม่คุีณภำพไดม้ำตรฐำน ตอบสนองตอ่กำรพัฒนำ
ทอ้งถ่ินและสังคมทีย่ัง่ยนื (Sustainable)

00ยทุธศาสตร์ที ่3_กลยทุธ์ที ่1พฒันาศนูย์ความเป็นเลศิฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 1-2 )
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ตวัชีว้ัดมำตรฐำน

1. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนในรูปแบบบรูณาการกบัการวจิยั บริการวชิาการเพือ่พฒันาท้องถิน่และ
สังคมในศตวรรษที่ 21

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคอตุสาหกรรม ภาคธรุกจิ 
ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ

3. จ านวนหลักสูตรในรูปแบบพหวุทิยาการ หรือสหวทิยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกจิศึกษา หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ที่สอดคล้องกบั
การพฒันาท้องถิน่ สังคม และสากลในศตวรรษที่ ๒๑

4. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรม หรือโครงการพฒันาท้องถิน่

5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning  โดยใช้ส่ือดิจทิัลเปน็ฐาน 
(Digital Based Education)

6. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่หรือได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ

7. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบตัรผ่านการอบรมเพิม่เติมเพือ่ยกระดับคุณภาพของนักศึกษา

8. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน (Reskill / Upskill / Newskill) และหลักสูตรประกาศนียบตัร (Non degree) เพือ่
พฒันาทักษะของนักศึกษา สู่การมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต

ตวัชีว้ัดควำมเปน็เลิศ (หลักสูตรตำมอัตลักษณท์ีโ่ดดเดน่ )

1. จ านวนหลักสูตรความเปน็เลิศตามอตัลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัย

2. ร้อยละของอาจารยใ์นหลักสูตรความเปน็เลิศที่มีนวตักรรม งานวจิยั งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่หรือ
ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรความเปน็เลิศที่มีการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานหรือได้รับรางวลัในระดับชาติและนานาชาติ

4. จ านวนศูนยค์วามเปน็เลิศเฉพาะด้าน

ตวัชีว้ัด

3. ตวัชีว้ัดของกลยทุธ์

ตวัชีว้ัดทีเ่ลือกใช้

00ยทุธศาสตร์ที ่3_กลยทุธ์ที ่1พฒันาศนูย์ความเป็นเลศิฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 3 )
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   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.1.1 นักศึกษา อาจารย ์และบคุลากรได้รับการฝึกทักษะเพือ่ความเปน็เลิศเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในสาขาที่เปน็อตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

4.1.2 นักศึกษามีแหล่งฝึกประสบการณ์ที่ตรงกบัความเชี่ยวชาญ

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย

4.2.1 มหาวทิยาลัยมีศูนยค์วามเปน็เลิศตามอตัลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัย

4.2.2 มหาวทิยาลัยมีการบริการวชิาการที่ตอบโจทยค์วามต้องการของสังคม

4.2.3 มหาวทิยาลัยมีผลงานวชิาการเผยแพร่ใหแ้กชุ่มชนทั้งภายในและภายนอกได้อยา่งทั่วถงึและตามความสนใจ

   4.3 อืน่ๆ (ระบุ)

4.3.1 ชุมชน/สังคมสามารถเขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศทางวชิาการของมหาวทิยาลัยได้อยา่งทั่วถงึและตามความสนใจ

4.3.2 ชุมชน/สังคมมีศูนยก์ลางในการประสานงานด้านวชิาการกบัมหาวทิยาลัย

5. กำรประกันควำมเสี่ยง

1. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการด าเนินงาน

2. ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานก าหนดแผนการด าเนินงานในแต่ละภาคเรียน

3. ก าหนดใหส้าขาที่เปน็จดุเน้นต้องคัดเลือกนิสิตมาเขา้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ สาขาละ 60 คน และ

4. ใหม้ีการจดักจิกรรมเสริมไม่น้อยกวา่ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง

5. ก าหนดใหม้ีการประเมินความพงึพอใจและประโยชน์ที่ได้รับทุกคร้ัง เพือ่น าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการ

6. ก าหนดใหม้ีการประเมินการปฏบิติงานของวทิยากร /นักวชิาการ 

7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป

4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้ับ

00ยทุธศาสตร์ที ่3_กลยทุธ์ที ่1พฒันาศนูย์ความเป็นเลศิฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 4-5 )
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7. รำยละเอียดหมวดรำยจ่ำย : งบด ำเนินงำน, งบเงนิอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ปงีบประมำณ 2565

ล ำ ขอตัง้
ดบั งบประมำณปี สรุปค ำชีแ้จง
ที่ 2565

รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 2,655,575 
1 งบด าเนินงาน 2,655,575 

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ) 400,000 
 - ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม

200,000 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
23 ราย คร้ังละ 37,800 บาท ประชุม 3 คร้ังต่อปี

 - ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 100,000 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 100,000 

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ) 170,000 
 - ค่าอาหาร 100,000 
- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 70,000 

1.3 ค่าวสัดุ (ระบุ) 190,575 
 - วสัดุส านักงาน 190,575 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)

2 งบเงินอดุหนุน(ระบุ) - 
 -

3 รายจา่ยอืน่ (ระบุ) 1,895,000 
 - ค่าสนับสนุนเงินรางวลัระดับคณะ หรือหน่วยงาน

เทียบเท่าคณะ ในการด าเนิน  โครงการหรือ
กจิกรรมที่โดดเด่น

630,000 

210,000   1.1 รางวลัจ านวนผลงานที่เกดิจากนวตักรรม งานวจิยั งานสร้างสรรค์
 และผลงาน
ที่โดดเด่น จ านวน 3 รางวลั (รางวลัที่ 1 รางวลัละ 90,000 บาท 
รางวลัที่ 2 รางวลัละ 70,000 บาท และรางวลัที่ 3 รางวลัละ 50,000 
บาท)

210,000 1.2 รางวลัจ านวนผลงานที่เกดิจากการพฒันาระบบในการใหบ้ริการ /
ด้านการ   สนับสนุนการด าเนินงานที่โดดเด่นเชิงประจกัษ ์จ านวน 3 
รางวลั (รางวลัที่ 1 รางวลัละ 90,000 บาท รางวลัที่ 2 รางวลัละ 
70,000 บาท และรางวลัที่ 3 รางวลัละ 50,000 บาท)

210,000 1.3  รางวลัจ านวนผลรวมทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการ
ตีพมิพใ์นระดับ ชาติและนานาชาติ ที่อยูใ่นฐานขอ้มูล Google 
Scholar จ านวน 3 รางวลั (รางวลัที่ 1 รางวลัละ 90,000 บาท รางวลัที่
 2 รางวลัละ 70,000 บาท 
และรางวลัที่ 3 รางวลัละ 50,000 บาท)    

 - ค่าสนับสนุนเงินรางวลัระดับบคุคล (คณาจารย์/
นักวชิาการที่มีผลงานโดดเด่น )

105,000 

ประเภท - รำยกำร

หน่วย : บำท

กลยทุธ์ที ่1 ยกระดบักำรจดักำรศึกษำและพัฒนำหลกัสตูรทีม่คุีณภำพไดม้ำตรฐำน ตอบสนองตอ่กำรพัฒนำทอ้งถ่ินและสงัคม
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable)

00ยทุธศาสตร์ที ่3_กลยทุธ์ที ่1พฒันาศนูย์ความเป็นเลศิฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )
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7. รำยละเอียดหมวดรำยจ่ำย : งบด ำเนินงำน, งบเงนิอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ปงีบประมำณ 2565

ล ำ ขอตัง้
ดบั งบประมำณปี สรุปค ำชีแ้จง
ที่ 2565

ประเภท - รำยกำร

หน่วย : บำท

กลยทุธ์ที ่1 ยกระดบักำรจดักำรศึกษำและพัฒนำหลกัสตูรทีม่คุีณภำพไดม้ำตรฐำน ตอบสนองตอ่กำรพัฒนำทอ้งถ่ินและสงัคม
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable)

45,000 2.1 รางวลัจ านวนการอา้งองิผลงานของอาจารยป์ระจ าที่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล Google Scholar ที่ได้รับการอา้งองิ (Citation) ภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี(วดัด้วย Google Scholar Citation) มากที่สุด 3 
อนัดับแรกของมหาวทิยาลัย จ านวน 3 รางวลั (รางวลัที่ 1 รางวลัละ 
20,000 บาท รางวลัที่ 2 รางวลัละ 15,000 บาท และรางวลัที่ 3 
รางวลัละ 10,000 บาท)    

60,000 2.2 รางวลัจ านวนการอา้งองิผลงานของอาจารยป์ระจ าที่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล Google Scholar ที่ได้รับการอา้งองิ (Citation) ภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี(วดัด้วย Google Scholar Citation) มากที่สุดแต่ละ
คณะ (6 คณะ) ซ่ึงผู้ที่ได้รับรางวลัต้องไม่ซ้ ากบัขอ้ 2.1 รางวลัละ  
10,000  บาท รวม 6 รางวลั

- ค่าสนับสนุนทุนการศึกษาใหน้ักศึกษาหลักสูตร
ทั่วไปทุกหลักสูตรที่ได้รับรางวลัจากการประกวด
แขง่ขนักจิกรรมทางวชิาการ ไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ต่อปกีารศึกษา ต่อสาขาวชิา

600,000 ค่าสนับสนุนทุนการศึกษาใหน้ักศึกษาหลักสูตรทั่วไปทุกหลักสูตรที่
ได้รับรางวลัจากการประกวดแขง่ขนักจิกรรมทางวชิาการ ไม่เกนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปกีารศึกษา ต่อสาขาวชิา

- ค่าสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเขม้เพือ่การ
แขง่ขนัทางวชิาการ (เฉพาะหลักสูตรความเปน็เลิศ ) 
ไม่เกนิหลักสูตรละ 40,000 บาท ต่อปกีารศึกษา

560,000 ค่าสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเขม้เพือ่การแขง่ขนัทางวชิาการ 
(เฉพาะหลักสูตรความเปน็เลิศ ) ไม่เกนิหลักสูตรละ 40,000 บาท ต่อปี
การศึกษา

00ยทุธศาสตร์ที ่3_กลยทุธ์ที ่1พฒันาศนูย์ความเป็นเลศิฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )
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