




 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพื#อพฒันาทอ้งถิ#น ที#เป็นศูนยก์ลางการพฒันา

   ทรพัยากรมนุษย ์เพื#อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

   1. ผลติบณัฑติที#มคุีณภาพและคุณธรรม   

   2. วจิยั พฒันาองคค์วามรู ้และถ่ายทอดสู่การพฒันาทอ้งถิ#น   

   3. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ#งแวดลอ้ม    

   4. พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรู ้  

   5. บรหิารจดัการใหม้คุีณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

445,935,300               
564,986,500               



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงิน 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชี(วดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทั(งสิ(น ลา้นบาท 526.9455        688.8317        1,474.7671     1,301.1427     1,439.7304     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 445.9353        564.9865        1,380.4989     1,220.2625     1,358.8502     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 81.0102         123.8452        94.2682         80.8802         80.8802         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 81.0102         123.8452       94.2682         80.8802         80.8802         

1. มคัคุเทศกแ์ละหรอือาสาสมคัรนําเที-ยวมี
คุณภาพรองรบัการพฒันาการท่องเที-ยวเพิ-มขึ(น

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบัการอบรมสอบ

ผ่านการอบรมตามมาตราฐาน ไดไ้มน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รบัการอบรมท ั�งหมด

รอ้ยละ 80 80 80 -              -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.8550       1.5000       3.0000       -              -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. นักเรยีน นักศึกษา บคุลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั -วไป ไดร้บัการเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธ ์และพฒันาความรว่มมือกบักลุม่
ประเทศอาเซียน

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีน นกัศึกษา 

บคุลากรทางการศึกษา และประชาชน  มคีวาม

ตระหนกัรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 70 70 -              -              -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.6050       2.3050       -              -              -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. เพื-อขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี และสาขาที-ขาดแคลน เพื-อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาที#ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที#มต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี�วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา

ที#ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 173.5231     253.8173     732.4417     547.1634     582.5702     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 29.4952         54.2452         42.8832         29.4952         29.4952         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 29.4952         54.2452         42.8832         29.4952         29.4952         

4. เพื-อผลติกาํลงัคนที-มีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี(วดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชี(วดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี(วดั

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาที#ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที#มต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี�วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา

ที#ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 247.8927     281.3335     552.2272     579.7691     682.9500     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 48.0050         65.9900         48.2750         48.2750         48.2750         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 48.0050         65.9900         48.2750         48.2750         48.2750         

5. เพื-อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถใน
การพฒันาตนเอง เพื-อเพิ-มศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที#รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.8713       9.6713       52.7800      52.7800      52.7800      
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          

6. นักเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขั(นพื(นฐานตามสทิธิที-กาํหนดไว ้

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายที#ผูป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามตามรายการที#ไดร้บั

การสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 -              -              -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5225       0.5890       -              -              -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          -                 -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          -                 -                 -                 

7.  ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และชมุชน
ในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิ-น และอนุรกัษ์
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กจิกรรมที#

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 36 37 38 39 40

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม รอ้ยละ 85 85 85 85 85
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชี(วดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี(วดั

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.8375       2.8375       8.0000       8.0000       8.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          

8. เพื-อวิจยัและพฒันารวมทั(งถา่ยทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที-นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ-นประเทศ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวน/รอ้ยละของ

งานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี#ตพีมิพเ์ผยแพร่ใน

วารสารระดบัชาตแิละนานาชาติ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที#นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 17 18 19 20 21

- ตวัชี�วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที#นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที#กาํหนด

โครงการ 15 16 17 18 19

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.8282       12.9329      32.0500      32.5500      32.5500      
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.7000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.7000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2 77.6925    235.6975   122.1000   -             38.0100    

2. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 75.8273    46.8951    -             -             17.9513    

รวม 4 153.5198   282.5926   122.1000   -             55.9613     

เหตผุลความจาํเป็นในการต ั(งงบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที#ตอ้งดาํเนินการต่อเนื#อง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  92,469,800  บาท

2. เป็นรายการที#ดาํเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  61,050,000  บาท

6. แผนงานส่งเสริมการวจิยัและพฒันา

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 544,822,100                 

จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ

12,932,900                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ั�นพื�นฐาน 589,000                      

เงนินอก 
งบประมาณ

ผลผลติ / โครงการ

1. แผนงานพฒันาและเพิ#มรายไดจ้ากการท่องเที#ยวและบริการ 1,500,000                    

2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 2,305,000                    

5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,837,500                    
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม

รวมทั(งสิ(น 92.6421      40.2268      195.7657     225.3367     11.0152      564.9865     
1. แผนงาน :  พฒันาและเพิ-มรายไดจ้าก
การท่องเที-ยวและบรกิาร

-              -              -              1.5000       -              1.5000       

โครงการที# 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรดา้นการท่องเที#ยว

            -               -               -          1.5000             -          1.5000

2. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้
โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-              -              -              2.3050       -              2.3050       

โครงการที# 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

            -               -               -          2.3050             -          2.3050

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

92.6421      40.0644      195.7657     205.3347     11.0152      544.8221     

ผลผลติที# 1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

      39.2504       25.3395     109.2235       78.2468        1.7571     253.8173

ผลผลติที# 2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

      53.3917       14.7249       86.5422     119.3966        7.2781     281.3335

ผลผลติที# 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ             -               -               -          7.6913        1.9800        9.6713

4. แผนงาน :  สนับสนุนการจดัการศึกษา
ขั(นพื(นฐาน

-              -              -              0.5890       -              0.5890       

โครงการที# 1 : โครงการรสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาต ั�งแต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ั�นพื�นฐาน

            -               -               -          0.5890             -          0.5890

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-              -              -              2.8375       -              2.8375       

ผลผลติที# 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

            -               -               -          2.8375             -          2.8375

6. แผนงาน :  สง่เสรมิการวิจยัและพฒันา -              0.1624       -              12.7705      -              12.9329      
ผลผลติที# 1 : ผลงานวจิยัเพื#อสรา้งองค์

ความรู ้

            -          0.1083             -          9.1494             -          9.2577

ผลผลติที# 2 : ผลงานวจิยัเพื#อถ่ายทอด

เทคโนโลยี

            -          0.0541             -          3.6211             -          3.6752

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1  โครงการที- 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที-ยว บาท
7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที-ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2560)
7.1.1.4   วงเงนิท ั(งสิ(นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
-            -             -           1.5000     -            1.5000     
-              -                -              1.5000       -              1.5000       

7.1.1.6  เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ-มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 200 300 300  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 2.7550         1.5000       3.0000        -               -               
ลา้นบาท 2.7550         1.5000       3.0000        -               -               
ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.7550         1.5000       3.0000       -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : บคุลากร ประชาชน นกัศึกษาที#เขา้ร่วม

โครงการมคีวามพรอ้มรองรบัการท่องเที#ยว

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากร ประชาชน นกัศึกษาที#

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพื#อสนบัสนุนการท่องเที#ยว

                    7,255,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทั(งสิ(น
1. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที#ยว

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ-มรายไดจ้ากการท่องเที-ยวและบรกิาร                    1,500,000
                   1,500,000

 - เพื#อเพิ#มจาํนวนมคัคุเทศกแ์ละหรอือาสาสมคัรนาํเที#ยวที#มคุีณภาพของจงัหวดัสกลนคร 

 - เพื#อพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเที#ยวใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถบรกิารนกัท่องเที#ยวที#

   มาเยอืนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเพื#อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

                    7,255,000
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1,500,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 1,500,000              บาท
1) เงนิอุดหนุนในการพฒันาศกัยภาพมคัคุเทศกท์ี#มคุีณภาพ 1,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที-ยว
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บาท
7.2.1  โครงการที- 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท
7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที-ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2559)
7.2.1.4   วงเงนิท ั(งสิ(นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
-            -             -           2.3050     -            2.3050     
-              -                -              2.3050       -              2.3050       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ-มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 200 300  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80  -  -  -

 ( - )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์บคุลากรทางการ

ศึกษาและประชาชน เขา้รบัการพฒันาทกัษะดา้น

ภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพื#อนบา้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกี#ยวกบัอาเซยีน และมทีกัษะดา้นภาษาเพิ#มขึ�น

1. โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   10,515,000
                   10,515,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทั(งสิ(น

7.2 แผนงาน : สง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    2,305,000
                   2,305,000

 - เพื#อเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศึกษา บคุลากร และประชาชนท ั #วไปในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

 - เพื#อสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูอ้าเซยีนกบัองคก์รท ั�งภายในและต่างประเทศ

 - เพื#อพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพื#อนบา้นใหก้บันกัศึกษา บคุลากร 

   และประชาชนท ั #วไป

 - วจิยัและพฒันาเพื#อสรา้งองคค์วามรูแ้ละความเขม้แขง็ทางวชิาการ จดัประชมุ อบรมสมันา

   ทางวชิาการ การจดัค่ายการเรยีนรู ้เพื#อนาํไปสู่การแลกเปลี#ยนขอ้คดิเหน็ดา้นต่างๆ

   ท ั�งดา้นเศรษฐกจิสงัคม สิ#งแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม

 - พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน กระบวนเรยีนรู ้การถ่ายโอนหน่วยกติการจดัทาํ

   มาตรฐานการศึกษา การประเมนิผลที#รองรบัการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษาในภูมภิาคอาเซยีน

 - พฒันาและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ เครื#องอปุกรณ์มาสนบัสนุนพฒันากระบวนการเรยีนการสอน

   เพื#อการศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
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เริ-มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 8.2100         2.3050       -               -               -               
ลา้นบาท 8.2100         2.3050       -               -               -               
ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 8.2100         2.3050       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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2,305,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,305,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 2,305,000              บาท
1) เงนิอุดหนุนโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 2,305,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
7.3.1  ผลผลติที- 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
39.2504   25.3395     109.2235 78.2468   1.7571     253.8173  
39.2504      25.3395       109.2235    78.2468      1.7571       253.8173     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 907 757 935 1262 1383

 ( 643 )

คน 1,500 1,343 1,383 1,383 1,383

 ( 1,131 )

คน 4,734 3,907 4,533 4,681 5,102

 ( 3,207 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 118.1931 144.5938 261.9717 271.0634 280.1977

 ( 27.0169 )

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาที#จบ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที#กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที#

ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที#เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที#คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทั(งสิ(น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                 544,822,100
                253,817,300

เพื#อผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ดา้นเกษตรศาสตร ์

และดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ใหม้คีวามรู ้คู่ความด ี มคุีณลกัษณะเอื�อใหส้งัคมไทย  

พฒันาสู่การพึ#งพาตนเองทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สนองความตอ้งการกาํลงัคน

ทางวทิยาศาสตร ์ ในดา้นปรมิาณและคุณภาพใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของสงัคม

และการพฒันาประเทศ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 203.0183      308.0625    775.3249     576.6586     612.0654     
ลา้นบาท 173.5231      253.8173    732.4417     547.1634     582.5702     
ลา้นบาท 40.5891       39.2504     44.8895      47.8069      50.0467      

ลา้นบาท 25.5926       25.3395     51.9822      53.1565      55.0510      

ลา้นบาท 55.3300       109.2235    470.4700     276.1000     302.3725     

ลา้นบาท 50.2542       78.2468     161.1000     166.1000     171.1000     

ลา้นบาท 1.7572         1.7571       4.0000       4.0000       4.0000       

ลา้นบาท 29.4952        54.2452     42.8832      29.4952      29.4952      
ลา้นบาท 29.4952       54.2452     42.8832      29.4952      29.4952      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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253,817,300 บาท
1. งบบคุลากร 39,250,400            บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 36,326,600            บาท
1.1.1 เงนิเดือน 34,681,700            บาท
1.1.2 คา่จา้งประจาํ 1,644,900              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 2,923,800              บาท
2. งบดําเนินงาน 25,339,500            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,896,600            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 90,500                 บาท

(2) ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 116,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที#ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ั�น 39,300                 บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารที#มวีาระ 5,329,200              บาท

(5) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษเพื#อการสูร้บ 8,300                   บาท

(7) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที#พกัและค่าพาหนะ 91,500                 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 82,000                 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 38,000                 บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 96,600                 บาท

(11) ค่าใชส้อยในการประชุมวชิาการ 38,000                 บาท

(12) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 71,000                 บาท

(13) ค่าจา้งเหมาบาํรุงลฟิต์ 106,000                บาท

(14) วสัดุสาํนกังาน 304,300                บาท

(15) วสัดุการศึกษา 13,371,000             บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 209,100                บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 3,442,900              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 3,162,900              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 280,000                บาท

3. งบลงทนุ 109,223,500           บาท
3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที-ดินและสิ-งก่อสรา้ง 109,223,500           บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 21,661,000            บาท
3.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 21,661,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาที#มรีาคาต่อหน่วยตํ #ากวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,292,200              บาท

(2) ชุดครุภณัฑป์ระกอบอาคารพลศึกษาเอนกประสงคแ์ละศูนยก์ีฬาในร่ม 

    ถนนสกลนคร - อุดรธานี จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 4,022,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(3) ชุดครุภณัฑป์ฏบิตักิารวศิวกรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

    ถนนสกลนคร - อุดรธานี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 12,486,000             บาท

(4) ชุดครุภณัฑป์ระกอบการเรยีนการสอนและปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์

    สิ#งแวดลอ้ม ถนนสกลนคร - อุดรธานี จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 2,700,000              บาท

(5) ชุดครุภณัฑป์ฏบิตักิารเวชกรรมไทยและผดุงครรภไ์ทย สาขาวชิา

    วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ถนนสกลนคร - อุดรธานี จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,160,000              บาท

3.1.2 คา่ที-ดินและสิ-งก่อสรา้ง 87,562,500            บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที#พกัอาศยัและสิ#งก่อสรา้งประกอบ 61,050,000             บาท

(1) กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษาและบคุลากร พรอ้มรายการประกอบ 

    ถนนสกลนคร - อุดรธานี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั 61,050,000             บาท

งบประมาณท ั�งสิ�น 330,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 24,750,000             บาท

เงนิงบประมาณ 305,250,000           บาท

ปี 2559 ต ั�งงบประมาณ 61,050,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 122,100,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 122,100,000           บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ#งก่อสรา้งประกอบ 16,642,500             บาท

(1) อาคารเอนกประสงค ์

    ถนนสกลนคร - อุดรธานี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั 16,642,500             บาท

งบประมาณท ั�งสิ�น 176,800,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,260,000             บาท

เงนิงบประมาณ 163,540,000           บาท

ปี 2558 ต ั�งงบประมาณ 33,300,000             บาท

ปี 2559 ต ั�งงบประมาณ 16,642,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 113,597,500           บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิ#งก่อสรา้งอื#น 9,870,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิ#งก่อสรา้งอื#นที#มรีาคาต่อหน่วยตํ #ากวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 9,870,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 78,246,800            บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 78,246,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 77,808,000             บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนที#มุง่เนน้หลกัคุณธรรมนาํความรู ้ 116,300                บาท

3) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาสื#อการสอนและสื#อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 322,500                บาท

5. งบรายจา่ยอื-น 1,757,100              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 214,800                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศกึษา 688,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 354,300                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์จิยัเพื#อพฒันาทอ้งถิ#นอสีานตอนบน 500,000                บาท
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7.3.2  ผลผลติที- 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
53.3917   14.7249     86.5422  119.3966  7.2781     281.3335  

-              -                -              0.4323       -              0.4323       

-              -                -              2.0000       -              2.0000       

-              -                -              1.0000       -              1.0000       

53.3917      14.7249       86.5422     115.9643     7.2781       277.9012     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,883 2,243 1,654 2,063 2,163

 ( 1,334 )

คน 2,255 2,190 2,185 1,955 1,965

 ( 1,987 )

คน 9,030 8,324 8,211 8,602 8,504

 ( 7,504 )

หลกัสูตร 15 15 15 15 15

 ( - )

คน 150 150 150 150 150

 ( - )

คน 13,764 12,231 12,744 13,283 13,606

 ( 13,764 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากรทางการศึกษาที#ไดร้บัการ

พฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา/บคุลากรที#ไดร้บัประโยชน์

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที#เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที#คงอยู่

เชงิปรมิาณ : หลกัสูตรที#ไดร้บัการพฒันา

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

รวมทั(งสิ(น
1. ปฏรูิปหลกัสูตร สื#อและการจดัการเรยีนการสอนเพื#อ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา

2. ผลติ พฒันาเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารยแ์ละ

บคุลากรทางการศึกษา

3. สนบัสนุนส่งเสรมิพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

4. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

                281,333,500

เพื#อใหก้ารศึกษาระดบัสูงในกลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ กลุม่สาขาวทิยาการจดัการ  

และกลุม่สาขาครุศาสตร ์ โดยผลติบณัฑติที#มคุีณภาพตามมาตรฐานที#กาํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 192.7767 194.7913 382.5870 399.7691 417.9500

 ( 48.4842 )

ลา้นบาท 295.8977      347.3235    600.5022     628.0441     731.2250     
ลา้นบาท 247.8927      281.3335    552.2272     579.7691     682.9500     
ลา้นบาท 51.5415       53.3917     62.4277      65.5509      68.2188      

ลา้นบาท 14.7851       14.7249     39.4078      39.2509      39.8374      

ลา้นบาท 55.1160       86.5422     169.6402     180.0000     265.0000     

ลา้นบาท 119.1721      119.3966    256.7515     270.9673     285.8938     

ลา้นบาท 7.2780         7.2781       24.0000      24.0000      24.0000      

ลา้นบาท 48.0050        65.9900     48.2750      48.2750      48.2750      
ลา้นบาท 48.0050       65.9900     48.2750      48.2750      48.2750      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาที#จบ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที#กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที#

ไดร้บัจดัสรร

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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281,333,500 บาท
1. งบบคุลากร 53,391,700            บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 42,932,200            บาท
1.1.1 เงนิเดือน 40,412,800            บาท
1.1.2 คา่จา้งประจาํ 2,519,400              บาท

1.2 คา่จา้งชั -วคราว 5,457,900              บาท
1.3 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 5,001,600              บาท

2. งบดําเนินงาน 14,724,900            บาท
2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,523,200            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 288,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 113,100                บาท

(3) ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 99,000                 บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที#ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ั�น 98,800                 บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารที#มวีาระ 3,216,000              บาท

(6) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที#พกัและค่าพาหนะ 58,500                 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 118,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 62,000                 บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 164,400                บาท

(10) ค่าประกนัภยั 20,000                 บาท

(11) ค่าใชส้อยในการประชุมวชิาการ 62,000                 บาท

(12) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 29,000                 บาท

(13) ค่าจา้งเหมาบาํรุงลฟิต์ 94,000                 บาท

(14) วสัดุสาํนกังาน 426,000                บาท

(15) วสัดุการศึกษา 6,517,600              บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 156,800                บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 3,201,700              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 2,919,700              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 282,000                บาท

3. งบลงทนุ 86,542,200            บาท
3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที-ดินและสิ-งก่อสรา้ง 86,542,200            บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 3,585,000              บาท
3.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,585,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาที#มรีาคาต่อหน่วยตํ #ากวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 3,585,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

492



3.1.2 คา่ที-ดินและสิ-งก่อสรา้ง 82,957,200            บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ#งก่อสรา้งประกอบ 75,827,300             บาท

(1) อาคารเรยีนรวม  1 หลงั 48,416,800             บาท

งบประมาณท ั�งสิ�น 149,550,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,216,300             บาท

เงนิงบประมาณ 138,333,700           บาท

ปี 2557 ต ั�งงบประมาณ 20,812,500             บาท

ปี 2558 ต ั�งงบประมาณ 22,209,300             บาท

ปี 2559 ต ั�งงบประมาณ 48,416,800             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 46,895,100             บาท

(2) ศูนยก์ีฬาพรอ้มสิ#งก่อสรา้งประกอบ  1 รายการ 27,410,500             บาท

งบประมาณท ั�งสิ�น 89,800,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,735,000              บาท

เงนิงบประมาณ 83,065,000             บาท

ปี 2556 ต ั�งงบประมาณ 16,650,000             บาท

ปี 2557 ต ั�งงบประมาณ 18,719,900             บาท

ปี 2558 ต ั�งงบประมาณ 20,284,600             บาท

ปี 2559 ต ั�งงบประมาณ 27,410,500             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิ#งก่อสรา้งประกอบ 7,129,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิ#งก่อสรา้งประกอบที#มรีาคาต่อหน่วย

    ตํ #ากวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,129,900              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 119,396,600           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 119,396,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 115,274,500           บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนที#มุง่เนน้หลกัคุณธรรมนาํความรู ้ 116,300                บาท

3) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาสื#อการสอนและสื#อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 573,500                บาท

4) เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการปฏรูิปหลกัสูตร สื#อและการจดัการเรยีนการสอน

   เพื#อยกระดบัคุณภาพการศกึษา 432,300                บาท

5) เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

   เพื#อยกระดบัคุณภาพการศกึษา 1,000,000              บาท

6) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพและพฒันาคุณภาพชีวติอาจารย์

   และบคุลากรการศึกษา 500,000                บาท

7) เงนิอุดหนุนโครงการผลติและพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 1,500,000              บาท
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5. งบรายจา่ยอื-น 7,278,100              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,933,700              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศกึษา 912,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,729,800              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความร่วมมอืทางดา้นวชิาการ 1,702,600              บาท
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7.3.3  ผลผลติที- 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
-            -             -           7.6913     1.9800     9.6713     
-              -                -              7.6913       1.9800       9.6713       

7.3.3.2  เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 55 60 65 70 75

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 8.8713 9.6713 52.7800 52.7800 52.7800

 ( .2818 )

ลา้นบาท 9.4313         10.2313     53.3400      53.3400      53.3400      
ลา้นบาท 8.8713         9.6713       52.7800      52.7800      52.7800      
ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 6.8913         7.6913       50.8000      50.8000      50.8000      

ลา้นบาท 1.9800         1.9800       1.9800       1.9800       1.9800       

ลา้นบาท 0.5600         0.5600       0.5600        0.5600        0.5600        
ลา้นบาท 0.5600         0.5600       0.5600       0.5600       0.5600       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที#

ไดร้บัจดัสรร

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาที#กาํหนด

รวมทั(งสิ(น
1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

                   9,671,300

 - ใหบ้รกิารวชิาการอย่างมคุีณภาพ เพื#อสรา้งโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนในชมุชน 

 - เพื#อใหป้ระชาชนไดร้บัความรูท้างวชิาการทางการศึกษาไวใ้ชป้ระโยชนใ์นการดาํรงชวีติ

   ใหม้คีวามสุข

# #

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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9,671,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,691,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 7,691,300              บาท
1) เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน

   โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน 300,000                บาท

2) เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการบรกิารวชิาการ 4,791,300              บาท

3) เงนิอุดหนุนโครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

   และเทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ½พระบรมราชินีนาถ

   และเทดิพระคุณแมเ่นื#องในวนัแมแ่หง่ชาติ 300,000                บาท

4) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 500,000                บาท

5) เงนิอุดหนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื#องมาจากพระราชดาํร ิ

   โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 1,500,000              บาท

6) เงนิอุดหนุนการป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 300,000                บาท

2. งบรายจา่ยอื-น 1,980,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพื#อพฒันาวชิาชีพครู 1,980,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ
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บาท
7.4.1  โครงการที- 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตั(งแต่ระดบัอนุบาล

      จนจบการศึกษาขั(นพื(นฐาน บาท
7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที-ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)
7.4.1.4   วงเงนิท ั(งสิ(นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
-            -             -           0.5890     -            0.5890     
-              -                -              0.5890       -              0.5890       

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ-มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 164 176  -  -  -

 ( 127 )

รอ้ยละ 80 80  -  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 1.6892         1.0890       -               -               -               
ลา้นบาท 1.1892         0.5890       -               -               -               
ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.1892         0.5890       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         0.5000       -               -               -               
ลา้นบาท 0.5000         0.5000       -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน

การศึกษาข ั�นพื�นฐาน

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที#ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที#ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ั�นพื�นฐาน

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                    2,778,200
                    1,778,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทั(งสิ(น

                    1,000,000

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐาน                      589,000

                     589,000

เพื#อใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ั�นพื�นฐานที#มคุีณภาพและมาตราฐาน

โรงเรยีนวธิธีรรมแห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
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589,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 589,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 589,000                บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ั�นพื�นฐาน 589,000                บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 319,200                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 76,100                 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรยีน 54,200                 บาท

1.4) ค่าเครื#องแบบนกัเรยีน 58,800                 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 80,700                 บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการรสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตั(งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ            
            การศึกษาขั(นพื(นฐาน
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บาท
7.5.1  ผลผลติที- 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
-            -             -           2.8375     -            2.8375     
-              -                -              1.0000       -              1.0000       

-              -                -              1.8375       -              1.8375       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 52 55 60 65 70

 ( - )

คน/ปี 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 2.8375 2.8375 8.0000 8.0000 8.0000

 ( - )

เชงิตน้ทนุ :  ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที#

ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที#บรรลผุลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมที#แลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาที#กาํหนด)

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทั(งสิ(น
1. สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม

2. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    2,837,500
                   2,837,500

 - เพื#อปลูกศรทัธาในศาสนธรรมใหก้บันกัศึกษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั 

 - เพื#อพฒันาองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม 

 - เพื#อส่งเสรมิสบืสานวนัสาํคญัทางศาสนาและประเพณีที#ดงีามของจงัหวดั 

 - สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืและแลกเปลี#ยนทางวฒันธรรมกบัประเทศเพื#อนบา้น
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 3.5875         3.5875       8.7500        8.7500        8.7500        
ลา้นบาท 2.8375         2.8375       8.0000        8.0000        8.0000        
ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.8375         2.8375       8.0000       8.0000       8.0000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.7500         0.7500       0.7500        0.7500        0.7500        
ลา้นบาท 0.7500         0.7500       0.7500       0.7500       0.7500       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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2,837,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,837,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 2,837,500              บาท
1) เงนิอุดหนุนการสบืสานศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท

2) เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการการอนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิ#นและ

   โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,837,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม
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บาท
7.6.1  ผลผลติที- 1 :  ผลงานวิจยัเพื-อสรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
-            0.1083      -           9.1494     -            9.2577     
-              0.1083         -              9.1494       -              9.2577       

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 19 17 46 51 56

 ( - )

โครงการ 13 10 36 41 46

 ( - )

ผลงาน 15 14 46 51 56

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 6.3843 9.2577 23.7000 23.7000 23.7000

 ( - )

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที#แลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาที#กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที#แลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ :  จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที#

กาํหนด

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทั(งสิ(น
1. ดาํเนินการวจิยัเพื#อพฒันาองคค์วามรู ้

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิการวิจยัและพฒันา                  12,932,900
                   9,257,700

 - ดาํเนินการวจิยัเพื#อสรา้งองคค์วามรูท้ ั�งในส่วนของการเรยีนการสอนและการวจิยั

   เพื#อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ#น

 - เพื#อกระตุน้และส่งเสรมิใหบ้คุลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัทาํวจิยั

   และผลติงานสรา้งสรรค ์

 - เพื#อเป็นศูนยก์ลางในการนาํเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องบคุลากร

ึ

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 7.8843         10.7577     25.2000      25.2000      25.2000      
ลา้นบาท 6.3843         9.2577       23.7000      23.7000      23.7000      
ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.1083         0.1083       0.6000       0.6000       0.6000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 6.2760         9.1494       23.1000      23.1000      23.1000      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         1.5000       1.5000        1.5000        1.5000        
ลา้นบาท 1.5000         1.5000       1.5000       1.5000       1.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั(งสิ(น
เงนิงบประมาณ

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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9,257,700 บาท
1. งบดําเนินงาน 108,300                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 108,300                บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 11,300                 บาท

(2) วสัดุสาํนกังาน 30,500                 บาท

(3) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 66,500                 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 9,149,400              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 9,149,400              บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการวจิยัเพื#อพฒันาองคค์วามรู ้ 8,449,400              บาท

2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายวจิยัเพื#อพฒันาชุมชนและทอ้งถิ#น 700,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื-อสรา้งองคค์วามรู ้
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7.6.2  ผลผลติที- 2 :  ผลงานวิจยัเพื-อถา่ยทอดเทคโนโลยี บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.6.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื-น รวม
-            0.0541      -           3.6211     -            3.6752     
-              0.0541         -              3.6211       -              3.6752       

7.6.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 8 5 17 18 19

 ( - )

โครการ 6 3 14 15 16

 ( - )

รอ้ยละ 8 3 17 18 19

 ( - )

ผลงาน 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 2.4439 3.6752 8.3500 8.8500 8.8500

 ( 2.3898 )

ลา้นบาท 2.6439         3.9752       8.6500        9.1500        9.1500        
ลา้นบาท 2.4439         3.6752       8.3500        8.8500        8.8500        
ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.0541         0.0541       0.3500       0.3500       0.3500       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.3898         3.6211       8.0000       8.5000       8.5000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 0.2000         0.3000       0.3000        0.3000        0.3000        
ลา้นบาท 0.2000         0.3000       0.3000       0.3000       0.3000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที#ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2559 ที#จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื#องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื#น

เชงิเวลา : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที#

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ :  ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

รวมทั(งสิ(น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที#แลว้เสร็จ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที#แลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาที#กาํหนด

รวมทั(งสิ(น
1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัชี(วดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

                   3,675,200

 - เพื#อส่งเสรมิใหน้าํผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาหรอืพฒันาการดา้นต่างๆ 

   ของมหาวทิยาลยัตลอดจนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิ#น

 - เพื#อใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ทอ้งถิ#นและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

505



3,675,200 บาท
1. งบดําเนินงาน 54,100                 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,100                 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 11,300                 บาท

(2) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 42,800                 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,621,100              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทั -วไป 3,621,100              บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการวจิยัเพื#อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,621,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื-อถา่ยทอดเทคโนโลยี
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ







