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ค ำน ำ 

คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดท างบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการน าเสนอแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน/โครงการ
ต่อคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ืออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน/โครงการในการด าเนินการของหน่วยงาน ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บรรลุตามพันธกิจและตัวชี้วัดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกหน่วยงานในการจัดท างบประมาณ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนงาน งาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หากหน่วยงานใดต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ โปรดติดต่อสอบถาม
บุคลากรที่รับผิดชอบของกองนโยบายและแผน โทรศัพท์ภายใน 1201-1203 และ 1110 ซึ่งบุคลากรทุกคนพร้อม
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 

       กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
              25 กรกฎาคม 2562 
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สำรบัญ 

 เรื่อง หน้ำ 

 ค าน า ก 

 สารบัญ ข 

 ปฏิทินการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค 

 กรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 

 
นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณกลยุทธ์สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2 

 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 4 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
                                ด้วยศาสตร์พระราชา  

6 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ      
                                สรา้งสรรค์สังคม 

12 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน        
                                มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

15 

 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 

 ผู้รับผิดชอบของกองนโยบายและแผนในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 19 

       การเขียนโครงการ 20 

    ตอนที่ 1 แนวทางการเขียนโครงการ  20 

    ตอนที่ 2 โครงสร้างของโครงการและแนวทางด าเนินการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  24 

 ภำคผนวก ก. แบบฟอร์ม 31 

     สรุปงาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 32 

     สรุปงาน / โครงการ และงบประมาณตามไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 33 

     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 34 

     แบบฟอร์มค าชี้แจง ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 48 

 ภำคผนวก ข. ตัวอย่ำงกำรเขียนโครงกำร 39 

     ตัวอย่างการเขียนโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40 

 ภำคผนวก ค. หลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบประมำณ 44 

     ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  45 

     หมวดรายจ่าย 48 
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ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดท ำงบประมำณ 

1 14-15 
พฤษภาคม 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
กิจกรรมที่ 1 

กองนโยบายและแผน 

2 23-25 
พฤษภาคม 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
กิจกรรมที่ 2 

กองนโยบายและแผน 

 3 21  มิถุนายน 62 ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2563 

คณะอนุกรรมการ 
 

 4 22  มิถุนายน 62 กองนโยบายและแผน จัดท า (รา่ง) นโยบายและแนวทางหลักเกณฑ์
การจัดท างบประมาณ การประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ า 
และคู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กองนโยบายและแผน   
 

 5 9 กรกฎาคม 62 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนว
ทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

กองนโยบายและแผน   
คณะกรรมการบริหาร 

6 18 กรกฎาคม 62 น าเสนอ (รา่ง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 

อธิการบดี 

 7 23 กรกฎาคม 62 คณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) พิจารณาการประมาณการรายรับ 
การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

8 25 กรกฎาคม 62 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณาการประมาณการรายรบั  
การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กองนโยบายและแผน  
คณะกรรมการบริหาร 

ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 

9 25- กรกฎาคม 
- 16 สิงหาคม 62 

(15 วัน) 

หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัตงิาน /โครงการในโปรแกรมระบบบญัชี 
3 มิต ิส่งกองนโยบายและแผน เป็นเอกสาร 1 ชุด และ File 
โครงการ  (เพื่อน าเสนอโครงการ) 

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
ศูนย์ 

10 19-20 สิงหาคม 
62 (2 วัน) 

กองนโยบายและแผน วิเคราะห์แผนปฏบิัติงาน /โครงการต่างๆ  
ของหน่วยงานเสนอมา พร้อมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานในการ
ปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) 

กองนโยบายและแผน 

11 22-23 สิงหาคม 
62 (2 วัน) 

หน่วยงานน าเสนอแผนปฏิบัตงิาน /โครงการ ต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของหน่วยงาน 

12 23-27 สิงหาคม 
62 (5 วัน) 

หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ต่อ)  

ที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนอนุมัติงบประมำณ 

13 28 สิงหาคม 
-  8 กันยายน 62 

(12 วัน) 

กองนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) ค าขอตั้งงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

14 10 กันยายน 62 
(1 วัน) 

น าเสนอ (รา่ง) ค าขอตั้งงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหาร (กบ.) กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร 

15 19 กันยายน 62 
(1 วัน) 

น าเสนอ (รา่ง) ค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อ
สภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมติ 

อธิการบดี 

16 1 ตลุาคม 62 กองนโยบายและแผนแจ้งรหัสงบประมาณกองนโยบายและแผนแจ้ง
รหัสงบประมาณ เริ่มบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ทุกหน่วยงาน 

17 2 ตลุาคม 62 กองนโยบายและแผนจัดท าแผนปฏิบัตงิาน /โครงการและคู่มือรหัส
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กองนโยบายและแผน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน /โครงการของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ
มาตรการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

ก) กรอบกำรจัดท ำเงินงบประมำณ 
    กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการก าหนดกรอบรายจ่าย ดังนี้ 
 1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ า เช่น ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว ค่าตอบแทนการสอน  /สอบภาคพิเศษ ค่าประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเหมาบริการพ้ืนฐานต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคฯ เป็นต้น มหาวิทยาลัย
จะควบคุมรายจ่ายไม่ให้เพ่ิมข้ึน 
 2. รายจ่ายตามภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
              2.1 คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด จัดสรรให้โปรแกรมวิชา /สาขาวิชา โดยจัดสรรเป็น
งบบริหารจัดการ งบพัฒนาบุคลากร งบกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรตามจ านวนนักศึกษาหัวจริง ค่าวัสดุการศึกษา
จัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและค่าพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจัดสรรให้
ตามจ านวนนักศึกษา 
              2.2 ส านัก /สถาบัน /ศูนย์ จัดสรรให้ตามวงเงินตามความจ าเป็นหรือตามรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริง   
ในปีงบประมาณปัจจุบัน และจัดสรรให้ส านัก /สถาบัน /ศูนย์ โดยมีโครงการรองรับ 
 3. รายจ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จัดสรรตาม
ความจ าเป็นและความส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบกลาง เพ่ือส ารองกรณีความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 
 4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน จัดสรรตามความจ าเป็นและ
ส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 5. รายจ่ายตามภารกิจอ่ืนๆ ส าหรับการแก้ปัญหา ตามนโยบายและความร่วมมือระดับประเทศ กระทรวง 
สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น 

ข) แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย     
        1. การด าเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยและได้มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2562 เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-15
พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 เป็นการสังเคราะห์ผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2562 ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ า 2561 – 2565 ซึ่งจะน าไปสู่การถ่ายทอดและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณางาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ตอบสนอง

 

กรอบและแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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ต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง  โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความจ าเป็นและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้  
   2. จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting) โดย 
       2.1 มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

   2.2 เน้นบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ /ส านัก /สถาบัน สู่โปรแกรมวิชา /งาน 
   2.3 เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
   2.4 เน้นหลักธรรมาภิบาล (ข้ันตอนชัดเจน โปร่งใส คุ้มค่า ประโยชน์ ประหยัด) 

  3. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ของมหาวิทยาลัย คณะ /ส านัก /สถาบัน และโปรแกรมวิชา /งาน 
          4. ให้สอดคล้องและให้ความส าคัญกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
   5. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
   6. ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 
   7. ให้ทุกคณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
   8. ให้ทุกหลักสูตรจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ตอบผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning outcome) 
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 9. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   10. ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่ำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
     มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (KPRU)  

    K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
    P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี   
    R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร       

11. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นด้านบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

12. ตอบสนองโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และโครงการตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

13. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญา  
  ของแผ่นดินให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)   : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
พันธกิจ (Missions) : 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ   

การสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล   

มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) : 
 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม 
เป้ำประสงค์ (Goals) : 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ : การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น  
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (KPRU)  
 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 
 

นโยบำยและแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ  
กลยุทธ์สูก่ำรปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การพฒันาท้องถิ่น   
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกับ 
สังคมท้องถิ่น 
ด้วยศาสตร์พระราชา 

1. เพิ่มขีดความสามารถ 
สร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และลดความ
เหล่ือมล้ าทางสังคม 
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของท้องถิ่น
โดยการ บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
ท้องถิ่น 

  1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้  
  1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา
ท้องถิ่น 
  1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์
งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
  1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

2. ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    
 

2. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 

  2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็น 
ผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance 
Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 
  2.3 สร้างนวัตกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3. การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์
สังคม 

3. บัณฑิตมีคุณภาพ 
ท่ีสร้างสรรค์สังคม 

  3.1 พัฒนานักศกึษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรม       
ท่ีน าไปใช้พัฒนาชุมชน 
  3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท้ังด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง            
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความ
เป็นพลเมืองดี มีวินัย  
  3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้    
บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก   
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

 
 
 

ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน   
มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

4. การบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยตามหลักธรรมา 
ภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

  4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ท่ีเป็นรูปธรรม 
  4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากร 
  4.3 พัฒนาองค์การให้มรีะบบบริหารจัดการท่ีดี 
  4.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการ   
น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีเอื้อต่อการรักษาคนดี 
คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
  4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ   
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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เป้ำประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดควำมสำมำรถ สร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภำยใต้บริบทของท้องถิ่นโดยกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับศักยภำพชุมชนให้พึ่งพำตนเองได้ 

ตัวช้ีวัด มำตรกำร 
  1 จ านวนชุมชนหรือ
ประเด็นที่ได้รับการชี้น า 
แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ข้ึน  
 
  2 จ านวนก าลังแรงงาน
และผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 

  1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและ 
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ          
ตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  1.1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายและก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University 
Engagement)  
  1.1.3 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีศักยภาพเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกได้ และเผยแพร่
ในช่องทางที่หลากหลาย  
  1.1.4 ก าหนดนโยบายให้กับบุคลากร/หน่วยงานน าผลการพัฒนานวัตกรรม
ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1.1.5 จัดท าช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพ่ิมรายได้  
  1.1.6 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ  
  1.1.7 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความ
ต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตส าหรับ
การศึกษาในระดับปริญญา  
  1.1.8 พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
  1.1.9 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแรงงานและผู้สูงวัย         
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart Person) ในการประกอบอาชีพ  
  1.1.10 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิ่น 
ด้วยศำสตร์พระรำชำ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด มำตรกำร 
  3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
  4 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

  1.2.1 จัดสรรทุนวิจัยให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่ท าวิจัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  1.2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์วิจัย
และเขียนโครงร่างวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การขอรับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก และโจทย์วิจัยของชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก  
  1.2.3 ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพื่อให้เอ้ือต่อ
การบริหารงานวิจัย 
  1.2.4 จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนต้นแบบ 
  1.2.5 จัดสรรทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานก่อนการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยให้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง
องค์ความรู้ 1 ข้อ น าองค์ความรู้ไปพัฒนานวัตกรรม 1 ข้อ น าองค์
ความรู้/นวัตกรรมไปถ่ายทอดหรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 1 ข้อ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับกำรตีพิมพ์เผยแพร่และกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  5 จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับ ชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่
ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
  6 จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร  
  7 จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  1.3.1 ร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการท าวิจัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.3.2 ก าหนดชุมชนเป้าหมายหรือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
  1.3.3 จัดสรรทุนวิจัยให้กับงานวิจัยที่จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ได้ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 
  1.3.4 พัฒนาสมรรถนะด้านการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการให้สามารถเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus, ACI 
(ASEAN Citation Index), ISI (International Scientific 
Indexing) หรือฐานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญำ 
         ของแผ่นดิน  

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  8 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐาน  
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
  9 ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

  1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเฝ้าระวังทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
  1.4.2 สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
ก าแพงเพชร 
  1.4.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย 
กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก  
  1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
  1.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
  1.4.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1.4.7 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
  1.4.8 มีระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความ
คุ้มค่าในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
  1.4.9 ก าหนดชุมชนเป้าหมายเดียวกันในการปฏิบัติพันธกิจ 
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เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรยกระดับคุณภำพ 
       กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  10 จ านวนอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ  
  11 จ านวนอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ)  
  12 จ านวนอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่มีผลงานวิชาการ/งานวิจัย
ตีพิมพ์หรือน าเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
  13 จ านวนอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่ได้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 

  2.1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะในการผลิตผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  2.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา/ 1 หลักสูตร (บางส่วนหรือทั้งหมด     
และต้องปรากฏรายละเอียดกิจกรรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3) 
  2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีผลงานวิจัย
เผยแพร่   ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 
  2.1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับอาจารย์
และฝึกท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ และส่งผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานทุกๆ 6 เดือน (กรณีผลการทดสอบยังไม่
ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)  
  2.1.5 ก าหนดให้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เช่น E-learning , การเรียนแบบ online เป็นต้น 
  2.1.6 สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีประสบการณ์
การสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่  2.2 พัฒนำบัณฑิตครูให้มีคุณภำพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ 
        ประเทศที่ยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  14 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปี
สุดท้ายผ่านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้ภาษา อังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR (Common 
European Framework of 
Reference for Languages)  
หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 
  15 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและโครงการพิเศษ 
  16 ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ ชาติ
หรือนานาชาติ   

  2.2.1 จัดท าฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ และพัฒนาฐานข้อมูลการติดตามการมีงานท าของบัณฑิต
คร ู
  2.2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  2.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ
น าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร 
  2.2.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อน
ส าเร็จการศึกษา และฝึกท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ 
  2.2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน  
(กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
  2.2.6 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดยการทบทวนด้านเนื้อหาและฝึก       
ท าข้อสอบเพ่ือการสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูอย่างเข้มข้น 
  2.2.7 ก าหนดให้มีการสอดแทรกจิตวิญญาณความเป็นครูในทุกรายวิชา 
และ มีการประเมินผลให้ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.5 
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กลยุทธ์ที่  2.3 สร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำกำรให้มีสมรรถนะสอดคล้อง 
        กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  17 จ านวนงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมในการผลิตและ
พัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
  18 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพ่ี
เลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาครูและสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ 
  2.3.2 พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองความต้องการของครู   
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิจัย    
ในวิชาชีพครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  2.3.3 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ 
  2.3.4 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
  2.3.5 จัดท าหรือเผยแพร่สื่อออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัย    
ด้านมาตรฐานวิชาชีพครูและการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา  
  2.3.6 ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครู  
ที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   
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เป้ำประสงค์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตคุณภำพที่สร้ำงสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะกำรวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้พัฒนำชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  19 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
งานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือมี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา 

  3.1.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning) เพ่ือผลิตหรือพัฒนานวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน 
  3.1.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจัยหรือ   
การบริการวิชาการ  
  3.1.3 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  3.1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับนักศึกษา 
  3.1.5 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
  3.1.6 จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศึกษา    
ที่น างานวิจัยไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

  
กลยุทธ์ที ่3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะบัณฑิต 

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง       
เข้มแข็ง มีอำชีพ มีงำนท ำ และมีควำมเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  20 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตใน
ระดับดี (คะแนนไม่น้อยกว่า 4.0    
จากระดับคะแนน 5) 
  21 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51  
จากระดับคะแนน 5 
  22 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน

  3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่สามารถสอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
  3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคมตามอัตลักษณ์ 
  3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตอาสา 
  3.2.4 ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา 
  3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม
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ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ
สาขา 
  23 ร้อยละของนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านใน
ระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
  24 อัตราการได้งานท า/ท างานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใน
ระยะเวลา1 ปี 

  3.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ 
เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
  3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรม 
ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
  3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และต่อต้านยา
เสพติด 
  3.2.10 ยกย่องและให้รางวัลแก่นักศึกษาที่เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตอาสา 

 
กลยุทธ์ที ่3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนอง 

       กำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  25 ร้อยละของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับดี 
  26 จ านวนหลักสูตรที่ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 
  27 อัตราการศึกษาต่อใน
พ้ืนที่ของประชากรวัย
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

  3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการ 
  3.3.2 ก าหนดให้ทุกคณะวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้มีการควบรวมหลักสูตรในสาขาวิชาที่มี
ความใกล้เคียงกัน ทั้งหลักสูตรภายในคณะหรือต่างคณะ 
  3.3.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น  
  3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 
  3.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้น าเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ  
  3.3.6 จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  3.3.7 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 ปริญญา  
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กลยุทธ์ที ่3.4 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  28 จ านวนหลักสูตรที่มี 
การจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการท างาน  
 
 

  3.4.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ     
กับการท างาน  
  3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
ผู้ใช้บัณฑิต  
  3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต  
  3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
  3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning : WIL)  
  3.4.6 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับการท างาน 
  3.4.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ 
กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน (Thai MOOC) 
เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที ่3.5 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  29 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

  3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น    
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
  3.5.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ให้สามารถสอนเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
  3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  3.5.6 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับที่
สามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  3.5.7 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรม
ส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 
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เป้ำประสงค์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรจัดหำรำยได้ที่เป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  30 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 
/การให้บริการที่ก่อให้เกิด
รายได้ 

  4.1.1 จัดท าและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
  4.1.2 ทบทวนแนวทาง ช่องทาง แหล่งสร้างรายได้ ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  4.1.3 ก าหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
  4.1.4 ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในการ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
  4.1.5 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
  4.1.6 สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม (link gate) เพ่ือน าไปสู่งาน
บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
  4.1.7 จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ 
reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน 
  4.1.8 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ 
  4.1.9 จัดให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน 
  4.1.10 จัดให้มีระบบการเทียบโอนหลักสูตรระยะสั้นเข้าสู่ระบบปกติ 
  4.1.11 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้าส าหรับหลักสูตร
ระยะสั้น 
  4.1.12 มีระบบก ากับติดตามการด าเนินงานการให้บริการหลักสูตรระยะสั้น        
  4.1.13 สร้างความร่วมมือของเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่งานบริการวิชาการท่ี
ก่อให้เกิดรายได้  
  4.1.14 สร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้ 
ด้วยการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับหน่วยงาน  
  4.1.15 ก าหนดภาระงาน (Work load) เพ่ิมเติมจากภาระงานสอนปกติ 
ส าหรับอาจารย์ที่ท าการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและด าเนินการจัดอบรม/มี
บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 

 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน  
มีธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำและบุคลำกร 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  31 ระดับความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

  4.2.1 ก าหนดลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคตของแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน 
  4.2.2 ส ารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจัดโครงการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
  4.2.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับมหาวิทยาลัย 
และจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
  4.2.4 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

  
กลยุทธ์ที ่4.3 พัฒนำองค์กำรให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  32 ร้อยละของหน่วยงาน    
ที่มีระบบการบริหารจัดการ    
ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

  4.3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 
  4.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราก าลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 
การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคตและโครงสร้างองค์กรที่
เปลี่ยนแปลง 
  4.3.4 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  4.3.5 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย 
  4.3.6 พัฒนาหน่วยงานให้ท างานอย่างบูรณาการ 
  4.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรอง         
สู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
  4.3.8 น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ์ที ่4.4 พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพโดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกำรเป็น 

       มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  33 ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การบริหารจัดการที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

  4.4.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  4.4.2 ผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
  4.4.3 เผยแพร่และน าเสนอนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  4.4.4 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้/องค์กรผลิตนวัตกรรม  
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กลยุทธ์ที ่4.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอื้อต่อกำรรักษำคนดี คนเก่ง และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
       ให้เป็นมืออำชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  34 ร้อยละบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  4.5.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอ้ือต่อการรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ 
  4.5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
  4.5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  4.5.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  4.5.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information and Communication Technology : ICT) ระดับชาติ  
และนานาชาติ 
  4.5.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
  4.5.7 สร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับบุคลากร (จัดตั้งกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยส าหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน) 
  4.5.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสาย
วิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 
  4.5.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง  

  
กลยุทธ์ที ่4.6 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผล 

       ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

ตัวช้ีวัดที่ มำตรกำร 
  35 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กร 

  4.6.1 ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
  4.6.2 ทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการด าเนินการ
ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย 
  4.6.3 ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ)  
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                แหล่งงบ      
    เวลำ 

งบประมำณแผ่นดิน 
งบประมำณเงินรำยได้ 

(ร้อยละ) รำยจ่ำยประจ ำ 
(ร้อยละ) 

รำยจ่ำยงบลงทุน 
(ร้อยละ) 

ไตรมำสที่ 1 
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค.62) 

32 
20 

36 20 

ไตรมำสที่ 2 
(1 ม.ค. - 31 มี.ค.63) 

54 
20 

57 45 

ไตรมำสที่ 3 
(1 เม.ย. - 30 มิ.ย.63) 

77 
25 

80 65 

ไตรมำสที่ 4 
(1 ก.ค. - 30 ก.ย.63 

100 
25 

100 100 

รวม 100 % 90 % 

 

หมำยเหตุ  งบประมาณแผ่นดิน ตามเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายตามไตรมาส (สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2563)  
     ยกเว้น งบผลผลิตการบริการวิชาการ ขอให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานทุกโครงการให้แล้วเสร็จ 
     ภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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ผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนและวิเครำะห์แผนปฏิบัติงำน/โครงกำร 
งบประมำณแผ่นดิน /งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบประสำนงำนและวิเครำะห์ ฯ 

 1. คณะครุศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

 3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 4. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 5. กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 6. คณะวิทยาการจัดการ นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

 8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

10. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

12. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

13. กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

14. สถาบันวิจัยและพัฒนา นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

15. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

16. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

17. หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 

18. สภาคณาจารย์และข้าราชการ นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 

19. ศูนย์ภาษา นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 

20. บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวศริิกัญญา  เจนเขตกิจ 

21. คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 

ภำพรวมมหำวิทยำลัยน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย 
นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณี 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ  ขวัญอ่อน 
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ตอนที่ 1 
แนวทำงกำรเขียนโครงกำร 

 ในที่นี้จะน าเสนอแนวทางการเขียนโครงการแบบดังเดิมในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งมีแนวทางการเขียน ดังนี้  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2555 : 22-32) 

1. ชื่อโครงกำร 
การเขียนชื่อโครงการ ให้ระบุว่าจะท าอะไร แก่ใคร ที่ไหน โดยเขียนให้กะทักรัด มีความชัดเจนและ

สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการที่จะแก้ไขหรือพัฒนา ดังตัวอย่างในตาราง ที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 การก าหนดชื่อโครงการจากสภาพปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไข 
สภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะแก้ไข ตัวอย่างชื่อโครงการ 
1. ผู้เรียน คิดไม่เป็น เล่นมากกว่าเรียน เตือนแล้วย้อน 
สอนไม่ฟัง สั่งไม่ท า จ าแต่เรื่องไร้สาระ มักจะเป็นชาวเกาะ 
(คนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ไม่ช่วยงานกลุ่ม) 

1 .  โ ค ร งก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า งนิ สั ย ก า ร เ รี ย น รู้ สู่
ความก้าวหน้าส าหรับนักเรียน โรงเรียน........ 

2. ผู้เรียน ไม่เสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ความรู้เดิมมี
น้อย คอยแต่ลอกงานเพ่ือน แชเชือนเลื่อนไหล 

2. โครงการตามล่าหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างนิสัย
รักการอ่านของนักเรียน....... 

3. ผู้เรียน ไร้วินัย ใจไม่สู้ เรียนรู้ไม่เป็น เขม่นเล่นกัน
รุนแรง ไม่แบ่งปัน สัมพันธภาพไม่ดี ไม่มีความสุข 

3.1 โครงการ “รู้รักสามัคคี มีวินัย ใจเป็นสุข” 
ส าหรับนักเรียน โรงเรียน..... หรือ 

3.2 โครงการสร้างนักเรียน “เก่ง ดี มีสุข” 
โรงเรียน..... หรือ 

3.3 โครงการ “โรงเรียน ศรีต าบล” 
4. ผู้เรียน ไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรและไม่รู้จักน าสมุนไพร
มาใช้ประโยชน์ 

4. โครงการสมุนไพรประยุกต์ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมี
นโยบายส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และครูใน
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 

5. โครงการพัฒนาครูนักวิจัยในโรงเรียน..... 

6. หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนได้น้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นนโยบายและแนวทาง
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 

6.  โครงการส่ ง เสริมการ เรี ยนรู้ เ พ่ือ พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน การทรวงศึกษาธิการ ,2550) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
หัวข้อหลักการและเหตุผลนี้ บางครั้งอาจใช้ชื่อว่า ที่มาและความส าคัญของโครงการเป็นการอธิบายพื้นฐาน

ความเป็นมาของแนวคิดและเหตุผลในการจัดท าโครงการ โดยแสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นที่มุ่งตอบค าถามว่า 
“ท าไมจึงต้องท าโครงการนี้” โครงการที่จะจัดท ามีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ประชาชน องค์การ 
สังคมและ/หรือประเทศในอนาคตอย่างไร โดยให้น าเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้ง
อาจระบุถึงความเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องจัดท าโครงการดังกล่าวและความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืนๆ เพ่ือแสดงให้ผู้

การเขียนโครงการ 
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พิจารณาอนุมัติโครงการเห็นความส าคัญของโครงการและจ าเป็นต้องตัดสินใจอนุมัติให้จัดท าและด าเนินโครงการ
ดังกล่าว การเขียนหลักการและเหตุผลมีแนวปฏิบัติในการเขียน ดังนี้ 

1. ก ำหนดโครงร่ำง  (Outline) ที่จะเขียนให้ครอบคลุมประเด็นที่จะเขียน ซึ่งอาจก าหนดโครงร่าง
ประเด็นที่จะเขียนดังนี้ 

    1.1 สภาพที่คาดหวัง เป้าหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็นที่ต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาในเรื่องนั้น ซึ่งอาจ
ใช้ข้อมูลจากนโยบาย แผนงาน หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากองค์การระดับบนประกอบการเขียน 

    1.2 สภาพที่เป็นจริง ซึ่งอาจเป็นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาขององค์การ ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลผลการประเมินโครงการที่เก่ียวข้อง 

    1.3 ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างสภาพคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงท าให้เห็นระดับของปัญหาหรือความต้องการที่จ าเป็นต้องแก้ไขหรือ
พัฒนาโดยการจัดท าโครงการ 

    1.4 ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่ตามมาของปัญหาว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากไม่มีการจัดท าโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางาน ซึ่งจะสะท้อนถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ 

    1.5 เสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในรูปโครงการ 
    1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
2. จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการเขียนในแต่ละประเด็นตามร่างที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 เพ่ือช่วยให้การเขียน

ในแต่ละประเด็นมีความคล่องตัวและลื่นไหลได้ดี 
3. ลงมือเขียนตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้ โดยสอดแทรกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนการเขียนให้

สมเหตุสมผล 
4. ทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงสำระที่เขียน ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

อย่างสมเหตุสมผล 
ตัวอย่ำงกำรเขียนหลักกำรและเหตุผลของโครงกำร 
จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ.2550 : 8) เขียนหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักกำรและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนว
ทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ และเม่ือภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงม่ันคง 
และยั่งยืน ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆจำกควำมมุ่งหมำยและหลักกำรของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มำตรำ 6 ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ ต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมไทยในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และจำกปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศ ให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง เพื่อให้ก้ำว
ทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์ ซึ่งในปัจจุบันปัญหำด้ำนในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตที่เกิดขึ้นอันเป็นผลกระทบจำกกำรเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งส ำคัญของไทยเมื่อปี 
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2540 และท่ำมกลำงกระแสโลกำภิวัติน์ หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ได้หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวอย่ำงหลำกหลำย และพบว่ำมีกำรน้อมน ำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้นโยบำยและแนวทำงใน
กำรแก้ปัญหำ ได้ปรำกฏควำมส ำเร็จเป็นรูปธรรมมำกขึ้น 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในเรื่ องดังกล่ำว จึงได้
ก ำหนดให้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยได้มอบหมำยให้
สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องดังกล่ำว 
3. วัตถุประสงค์โครงกำร 

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นองค์ประกอบของโครงการที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ชี้แนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการ เป็นข้อความที่บ่งบอกเป้าหมายของโครงการว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหมาย
อะไร ต้องการผลงานหรือผลผลิตอะไรหลังจากด าเนินโครงการเสร็จแล้ว ซึ่งเทียนฉาย กีระนันท์ (2537 : 10) ให้
แนวคิดว่า วัตถุประสงค์ (objective) คือข้อความที่แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ต้องการจากการด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนด วัตถุประสงค์จึงเป็นความปรารถนาในอนาคตขององค์การ สังคม ประเทศที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินงานให้เกิดผลตามปรารถนา วัตถุประสงค์โครงการจะเป็นส่วนขยายของความมุ่งหมายของแผนหรือ
นโยบายขององค์การหรือประเทศ เพราะโครงการจ านวนมากอาจจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับแผนและนโยบาย ดังนั้นใน
การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการจึงต้องระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ผลงานหรือผลผลิตที่ต้องการได้รับจาก
โครงการ โดยเขียนให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน สามารถวัดและประเมินได้ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจก าหนดได้เป็น 2 ระดับ คือ วัตถุประสงค์ทั่วไป (General 
objective) และวัตถุประสงค์เฉพาะ (specific objective) ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์ทั่วไปเป็น
วัตถุประสงค์ที่บอกไว้กว้างๆ ซึ่งเป็นข้อความที่บ่งบอกสภาวะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังที่บรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว ซึ่งมักจะเขียนไว้เพียงข้อเดียว ส่วนวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นวัตถุประสงค์ที่บอกไว้ใน
ลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (behavioral objection) หรือวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (operational 
objection) ซึ่งเป็นข้อความที่บ่งบอกสิ่งของ หรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่จะท าให้ส าเร็จภายในช่วงเวลา
ของโครงการ โดยอาจก าหนดไว้ได้หลายข้อ 

4. เป้ำหมำย 
การเขียนเป้าหมายโครงการ เป็นการเขียนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการด าเนินการให้ได้ภายหลังสิ้นสุด

โครงการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความส าเร็จของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้ขอบเขตของ
ทรัพยากรและระยะเวลาที่ก าหนดให้ การก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้กับลักษณะของ
โครงการนั้นๆ โดยเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จ านวนของผลการด าเนินงานหรือผลผลิตของ
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จ านวนของผลการด าเนินงานหรือผลผลิตของ
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินโครงการที่ชี้ถึง
ประสิทธิภาพ 

ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ดี ควรค านึงถึงลักษณะที่ดี หรือใช้หลักนิยมที่นัก
วางแผนรู้จักกันดี คือ SMART PRINCIPLE มาเป็นหลักคิดได้ (ปกรณ์ ปรียากร. 2548 : 46-47 ; ประชุม รอด
ประเสริฐ 2535 : 15) ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.4 การประยุกต์ใช้ SMART PRINCIPLE เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

หลัก SMART แนวทำงกำรเขียน 
1. S = Sensible & Specific 

มีความเป็นไปได้และชัดเจน 
เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มีความ
เป็นไปได้จริงในการด าเนินโครงการและมีความชัดเจนที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง ส าหรับโครงการนั้นว่าต้องการให้เกิด
อะไร ได้ผลงานหรือผลผลิตอะไร 

2. M = Measurable 
    สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่ผู้ประเมินสามารถ
ระบุตัวบ่งชี้หรือตัวแปรหลักท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้ 

3. A = Attainable & Assignable 
ระบุสิ่งที่ต้องการ การบรรลุผลและสามารถ
ท าได้หรือมอบหมายให้ 

ต้องระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด 

4. R = Reasonable & Realistic 
มีความเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้และเป็นจริง 

เขียนวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน 
แสดงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานจริง 

5. T = Time Available 
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

เขียนวัตถุประสงค์ที่มีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ
ด าเนินงาน ระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 

 
ตัวอย่ำงกำรเขียนวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโครงกำร 
 จำกโครงกำรตำมล่ำหำควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน อำจก ำหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยของโครงกำร ได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนส ำหรับนักเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้ำงเจตคติที่ดีต่อกำรอ่ำนให้กับนักเรียน 

เป้ำหมำย 
1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ได้รับกำรพัฒนำให้มีนิสัยกำรรักกำรอ่ำน 

จ ำนวน 600 คน 
2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและมีเจต

คติที่ดีต่อกำรอ่ำน 

1. วิธีด ำเนินกำร 
 วิธีด าเนินการเป็นส่วนที่แสดงถึงขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการด าเนินงานกิจกรรม แผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ โดยมุ่งตอบค าถามให้ได้ว่า ท าอะไร (what) ให้ใครท า (who) ท าเมื่อไร (when) และท า
อย่างไร (how) โดยจะต้องเขียนขั้นตอนการด าเนินงานให้ครอบคลุมครบถ้วน มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ
ได้จริง ระบุระยะเวลาการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

  จากโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนาหลวง เขียนวิธีด าเนินงานได้ดังนี้ 
(ปรับจากเพียงใจ เขียวเสมอ. 2551 : 45-46) 
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วิธีด ำเนินกำร 
 กำรด ำเนินโครงกำรรักกำรอ่ำนของนักเรียนโรงเรียนนำหลวง ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย กรรมกำรห้องสมุดและบุคลำกรของโรงเรียน สถำนที่ด ำเนินกำรคือห้องสมุดโรงเรียนนำหลวง 
ห้องเรียนในแต่ละสำยชั้นซึ่งเริ่มต้นโครงกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2547-ปีกำรศึกษำ 2550 มีขั้นตอนด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยครูและฝ่ำยนักเรียน 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วยกิจกรรม บันทึก
ตำมรอยพระจริยวัตร ลำยมืองำมตำมแบบไทย แบ่งกันฝัน ปันกันอ่ำน ทุกสำขำ ทุกชั้นขยันอ่ำน ใส่ใจลูกหลำนให้
อ่ำนหนังสือวันละหน้ำ บ้ำนนิทำนอ่ำนได้ให้ดำวและภำษำนี้มีท ำนอง 

3.2 กิจกรรมสร้ำงผู้น ำกำรรักกำรอ่ำน โดยคณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยคัดเลือก
นักเรียนเป็นแกนน ำและพัฒนำให้เป็นผู้น ำรักกำรอ่ำน แล้วให้ปฏิบัติงำนเป็นผู้สร้ำงเครือข่ำยกำรรักกำรอ่ำน โดยใช้
คลินิกหมอภำษำเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้รักกำรอ่ำน 

3.3 กิจกรรมห้องสมุด โดยกรรมกำรห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ ประกอบด้วย
กิจกรรมเสียงตำมสำย กำรจัดป้ำยนิเทศ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และปริศนำภำษำไทยกำรด ำเนินกิจกรรมทั้ง ข้อ 3.1 
3.2 และ 3.3 ด ำเนินทุกสัปดำห์ ทุกภำคเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
การเขียนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ให้ระบุช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เวลา

เริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยทั่วไปจะน าเสนอในรูปของปฏิทินปฏิบัติงาน 
 จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ เขียนระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ ได้ดังนี้ (ปรับจากสุรพล พรชัย. 2551) 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การสอนสาระวิทยาศาสตร์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2549 สิ้นสุด
โครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
2549 2550 

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

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2.ประชุมวางแผน             
3.จัดกิจกรรมดังนี้             
   3.1 อบรมครูวิทยาศาสตร์             
   3.2 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์             
   3.3 จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ             
   3.4 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์             
   3.5 จัดประกวดโครงการวิทยาศาสตร์             
   3.6 จัดกิจกรรมชุมนุม             
   3.7 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์             
4.ประเมินผลการด าเนินงาน             
5.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน             
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3. ทรัพยำกรและงบประมำณ 
 ให้ระบุทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการว่า ใช้ทรัพยากรอะไร ได้มาจากแหล่งใด 
งบประมาณเท่าไร จัดอยู่ในหมวดเงินใด โดยระบุรายละเอียด ในการจัดสรรงบประมาณด้วยว่าใช้ท าอะไร เช่น ค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 

4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ให้ระบุหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียว หรือหลายหน่วยงาน

หรืออาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเน้นผู้รับผิดชอบโครงการ 
5. กำรติดตำมและประเมินผล 

เป็นส่วนที่ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงาน หรือมีความก้าวหน้าหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรับรู้ปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เพ่ือจะได้แก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการได้ทัน
การณ์ วิธีการติดตามและประเมินผลอาจใช้วิธีการให้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม หรือรายงานความตามแบบ
ประเมิน ใช้การสังเกต ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม การสอบถาม สนทนากับผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ ระบุวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ไว้ดังนี้ 

1.กำรสังเกตพฤติกรรมกำรฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม และกำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์ 
2.ประเมินผลกำรฝึกอบรม กำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์ 
3.กำรสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม 
4.กำรตรวจประเมินโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
เป็นการก าหนดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่าจะได้อะไรบ้างโดย

วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาจากผลกระทบหรือผลที่สืบเนื่องมาจากการด าเนิน
โครงการก าหนดเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

จากโครงการสมุนไพรประยุกต์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์. 2551 : 27) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีควำมรู้เรื่องสมุนไพรและสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ รักกำรท ำงำน และ
พัฒนำตนเองและสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. ผู้ปกครองได้มีบทบำทในกำรร่วมจัดกำรศึกษำ โดยมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลงำนของนักเรียน 
และแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่ำนกำรประเมินผลงำนของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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ตอนที่ 2 
โครงสร้ำงของโครงกำรและแนวทำงด ำเนินกำรตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัย 

1. แนวทำงกำรเขียนโครงกำรตำมแบบฟอร์ม 
 1.1 ส่วนน ำโครงกำรและชื่อโครงกำร 

 การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายได้อย่าง
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะท าสิ่งใดบ้าง โครงการที่จัดท าขึ้นนั้นเพ่ืออะไร 
โดยทั่วไปจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ  เช่น 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนและโครงการ 
- โครงการขยายพันธุ์พืชเชิงธุรกิจ 
- โครงการสวนธรณีวิทยา เรื่องหินในถิ่นเรา 
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน 

 นอกจากนี้ การเขียนโครงการต้องระบุความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าโครงการนั้น
สามารถสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์นั้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  รวมถึงการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยด้วย 

1.2  หลักกำรและเหตุผล 
หลักการและเหตุผลเป็นส่วนส าคัญท่ีแสดงถึงปัญหา  สาเหตุ  ความจ าเป็น  หรือความต้องการ ที่ต้องมีการ

จัดท าโครงการขึ้น เพ่ือแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์กร  ชุมชน  หรือท้องถิ่นนั้นๆ โดยผู้เขียน
โครงการจ าเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหา หรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผล และข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน 

ผู้เขียนต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี ต่างๆ แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง 
/กรม  ตลอดจนความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพ่ือสนับสนุนโครงการที่จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล 
แสดงข้อมูลที่มีน้ าหนัก น่าเชื่อถือ โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เพ่ือให้ผู้ที่มีอ านาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการให้
ด าเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาก็ควรอธิบายให้เห็นว่า หากอนุมัติโครงการนี้แล้ว จะเป็นการ เพ่ิม
โอกาสหรือเกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมต้อง

เขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โดยโครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ 
แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ หากเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากข้อ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมองภาพไม่ชัด และอาจด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ยาก 

หลักการเขียนวัตถุประสงค์ “หลัก SMART” 
 S = Sensible (เป็นไปได้)   หมายถึง   ต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ 
 M = Measurable (วัดได้)  หมายถงึ   ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
 A =   Attainable (ระบุสิ่งที่ต้องการ)   หมายถึง  ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้  
 R  =  Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล)   หมายถึง  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 T = Time (เวลา)    หมายถึง   ต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน 
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 นอกจากนั้น  การเขียนวัตถุประสงค์  ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  คือ 
 1. ใช้ค าที่แสดงถึงความตั้งใจ และเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานโครงการ  เช่น  
เพ่ือเพ่ิม .................  เพ่ือลด ...................  เพ่ือส่งเสริม ..................  เพ่ือปรับปรุง....................   เพ่ือรณรงค์
........................ เพ่ือเผยแพร ่............................ เพ่ืออธิบาย..........................เปน็ต้น 
    -  เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได้ 
      -  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริแก่ชาวชนบท 
    -  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฝึกสอน 

2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของความส าเร็จที่วัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
3. ก าหนดช่วงเวลา  พ้ืนที่  หรือกลุ่มเป้าหมาย 

 

                 ค ำที่ควรใช้ ค ำที่ควรหลีกเลี่ยง 
- เพ่ือกล่าวถึง           - เพ่ืออธิบาย 
- เพ่ือพรรณนาถึง       - เพ่ือเลือกสรร 
- เพ่ือระบุ                - เพ่ือประเมิน 
- เพ่ือแก้ปัญหา          - เพ่ือสร้างเสริม   

- เพ่ือเข้าใจถึง        - เพ่ือยอมรับใน 
- เพ่ือทราบถึง        - เพ่ือเคยชินกับ 
- เพ่ือคุ้ยเคยกับ      - เพ่ือส านึกใน 
- เพ่ือซาบซึ้งใน      -  เพ่ือรู้ซึ้งถึง 

 
  1.4   ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  เป้ำหมำย 
   นิยำม : ผลผลิต  ผลลัพธ์   
   ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่ เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เสร็จสิ้น เช่น คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผ่านการฝึกอบรม 

   ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทางหรือผลต่อเนื่องจาก
ผลกระทบ  (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550) 

 
 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
   (Program Product) เป็นการประเมินผลขั้นสุดท้ายที่เกิด
จากโครงการเป็นการประเมินที่มุ่งหาค าตอบที่ว่า โครงการได้
บรรลุวตัถุประสงค์ขั้นสดุท้ายหรือไม ่ 
 
 
ตัวอย่ำง 
1.ผลการส ารวจความต้องการบริการวิชาการด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 
2.มีการให้บริการด้านศลิปะและวฒันธรรม 
3.ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบูรณาการงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมนักศกึษา 

    ผลที่เกิดขึ้นต่อองค์การโดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.  ปริมาณของผลผลิตหรือผลิตภณัฑ ์
3.  ระดับคุณภาพของผลผลติหรือผลิตภณัฑ์ 
4.  รางวัลหรือเกียรติยศที่องค์การได้รับ 
ตัวอย่ำง 
ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกีย่วข้องมีความตระหนักใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสามารถ
บูรณาการด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาได ้

 นิยำม : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ วัดสิ่งที่นับได้ (จับต้องได้) เช่น จ านวนคน 
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  เชิงคุณภำพ 1) วัดคุณภาพในสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) ใช้เครื่องมือวัดเชิงปริมาณ  โดยการอิงตัวเลข
จากการสร้างเครื่องมือวัด และเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ตัวชี้วัด คือ ระดับความพึง
พอใจ 

    2) วัดคุณภาพในสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) โดยใช้เครื่องมือวัดเชิงพรรณนา ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ ตัวชี้วัด คือ ระดับการน าไปใช้ , ระดับความส าเร็จ เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
น าเสนอทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการเขียนแบบ “SMART” 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำง 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เข้ากิจกรรม  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจไมต่่ ากว่าร้อยละ 

เชิงคุณภาพ 
1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ร้อยละ 
2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถบรูณาการงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาได้ ร้อยละ 
เชิงเวลา 
1.สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ในการสร้างตัวช้ีวัดทีด่ี จ าเป็นจะตอ้งมีหลักการที่ใช้เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ / สร้างตัวช้ีวัดที่เป็นตวัแทนท่ีส าคัญเท่าน้ัน 
2. ค าอธิบาย หรือการก าหนดตัวช้ีวัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน 
3. ตัวช้ีวัดอาจจะก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพกไ็ด้ 
4. ควรน าจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมาก าหนด
ตัวช้ีวัด 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวช้ีวัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่ง
ปฐมภูมิ และทุติยภูม ิ
 ตัวอย่ำง 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เข้ากิจกรรม  30 คน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  80 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจไมต่่ ากว่า ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถบรูณาการงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอนและการจัดกจิกรรมนักศึกษาได้ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา 

1.สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตรมำส 3 
 
 

  1.5 แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย 
        เป็นการน ากิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด  ให้ผู้ท าโครงการสามารถลงมือ
ปฏิบัติงานได้  มีการระบุเวลากิจกรรม  ว่าจะท าเมื่อใด  เป้าหมายนี้จะด าเนินการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมโครงการ  ในแผนปฏิบัติงานจะเป็นการระบุถึงจ านวนเงิน จ านวนวัสดุครุภัณฑ์  ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมนั้นๆ  โดยแจกแจงรายละเอียดชัดเจน  เป็นหมวดย่อยๆ เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า
ครุภัณฑ์ (ถ้ามี)  เพ่ือช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้  และความเหมาะสม  รวมถึงช่วยให้การพิจารณา
สนับสนุนและอนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี 

 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   
เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยระบุวัน

เดือนปี ที่เริ่มท า และสิ้นสุด ที่ชัดเจน ไม่ควรระบุระยะเวลาที่ลงนานเกินความจ าเป็น เช่น ระบุ 6 เดือน  โดยไม่
ระบุเวลาเริ่มและสิ้นสุด เป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์ เช่น  ควรระบุว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561  ถึง  30 
มิถุนายน 2562  
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ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว และมีหลายระยะก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการนั้นด้วย 
เพ่ือเป็นรายละเอียด ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

ค่ำตอบแทน  เงินที่จ่ายตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   

ค่ำใช้สอย  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ และเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล ค่ากระเช้าดอกไม้  
ค่าพาหนะ ค่าเช่า เป็นต้น 

ค่ำวัสดุ  เช่น  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุที่ใช้ในการอบรม เครื่องมือเมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น 
หมำยเหตุ  แต่ละโครงการควรระบุกิจกรรมการประเมินโครงการ โดยตั้งงบประมาณไว้ด าเนินการ  

    ร้อยละ 3 – 5 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

           เป็นการบอกว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีผลกระทบในทางที่ดี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม  
โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณ  และ
คุณภาพในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิม มิใช่การคัดลอกวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายมาใส่ในประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
  1.7 กำรประเมินผล 
        เป็นการแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การประเมินผลโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ควรระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน อาจต้องระบุบุคคล  หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินโครงการพร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ  ใช้เครื่องมืออะไรในการ
ประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล ใครเป็นผู้ประเมิน ผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึง หรือเก่ียวข้องในเวลาต่อไป 

กิจกรรม ประเด็นกำรประเมิน แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ วิธีวิเครำะห์ข้อมูล เกณฑ์กำร
ประเมิน 

1.บริการวิชาการ 1. ผลการส ารวจความ
ต้องการ 

ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถี่  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 3.5 
ขึ้นไป 

 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถี่  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 3.5 
ขึ้นไป 

2.ส่งเสรมิการ 
บูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในการบูรณาการ
งานศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอนและการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถี่  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 3.5 
ขึ้นไป 
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  1.8 รำยละเอียดงบประมำณ 
       เป็นการชี้แจงและแสดงรายละเอียดของโครงการ ตามหมวดรายจ่ายและแยกตามกิจกรรม ซึ่งอาจเป็น
การประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามกิจกรรมแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้วางไว้ โดยผู้เสนอโครงการจะต้อง
แสดงรายละเอียดพอสังเขป และสามารถทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณราคาไว้เหมาะสมกับกิจกรรม/ 
โครงการและหมวดรายจ่ายหรือไม่ (การก าหนดหมวดรายจ่าย ภาค ผนวก ก) 
 1.9 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
         การจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งให้ระบุถึงความเสี่ยงคาดว่าจะเกิด
ขึ้นกับโครงการ  เช่น  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับการ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80/90  ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ  เป็นต้น  ส่วนการควบคุมความเสี่ยงให้ระบุ
ถึงวิธีการ/มาตรการ/แนวทางควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการซึ่งต้องสามารถควบคุม/น าไปปฏิบั ติได้จริง  
และความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ   ให้ระบุความพร้อมและประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ  โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประเมินแบบระดับปฏิบัติ  (สูง/กลาง/ต่ า)  
 1.10 ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (โครงกำรใหม่) 
            ใช้ในกรณีมีการจัดตั้งโครงการใหม่ เป็นการประเมินความพร้อมและประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งโครงการใหม่จะต้องระบุและชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการ ว่าสามารถด าเนินการได้โดย
ราบรื่น และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้  
 1.11 ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ  (โครงกำรต่อเนื่อง) 
            ใช้ในกรณีโครงการต่อเนื่อง เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถชี้แจง
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น เช่น การขยายหรือ
เพ่ิมเติมโครงการใหม่ , การขยายกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
2. กำรกรอกและบันทึกโครงกำร  

ทุกโครงการต้องกรอกและบันทึกโครงการลงในโปรแกรมบันทึกโครงการ ระบบบัญชี 3 มิติ  
(ตามเอกสารภาค ผนวก ก.) 

3. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงกำร/กำรเลื่อนไตรมำส 
 เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการโดยสภามหาวิทยาลัย หากมีความประสงค์
เปลี่ยนแปลงควรด าเนินการ ดังนี้ 

- การเปลี่ยนแปลงไตรมาสในการด าเนินการ ให้บันทึกขออนุญาตอธิการบดี 
- การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ/เปลี่ยนโครงการ ให้บันทึกเสนออธิการบดี น าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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ภำคผนวก ก. แบบฟอร์ม 
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สรุป  งำน/โครงกำร และงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หน่วยงำน .............................................................................. 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/ 

งำน/ โครงกำร 

ควำม
สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย 

ควำม
สอดคล้องกับ 

ตัวช้ีวัด
มหำวิทยำลัย 

แหล่งงบ 
ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินฯ 
เงิน

อุดหนุน 
รำยจ่ำย

อื่น 
รวมเงิน 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต แผ่นดิน 
 ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ
ค่า

ครุภณัฑ ์
ค่าที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์ 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1              

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2              

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3              

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4              

รวมท้ังหมด              
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สรุปงำน /โครงกำร และงบประมำณตำมไตรมำส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (งบประมำณแผ่นดิน /งบประมำณเงินรำยได้) 

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำน .............................................................................. 

งาน / โครงการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกจิสัมพันธม์หำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิน่ด้วยศำสตร์พระรำชำ       
1.          
2.          

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 1          
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2  กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
1.          
2.          

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 2          
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3  กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม       
1.          
2.          

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 3          
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม     
1.          
2.          
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4          

รวมเงนิทัง้หมด          
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1 ชุด/1 งาน/โครงการ 
แผนงำนปฏิบัติงำน/โครงกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 

หน่วยงำน :              งำน (มหำวิทยำลัยฯ) :   
ช่ืองาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 

 63...................     

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่:  
กลยุทธ์ที ่:  
ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยท่ี :    

มำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่ :  
สอดคล้องกับอัตลกัษณ ์:  
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์:  
สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก :  
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [  ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนนิโครงการ   1   ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [  ]  ตามพันธกิจ  [  ]  เชิงกลยุทธ์  สถำนที่ด ำเนินกำร :  
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อ่ืนๆ  

กำรบูรณำกำรเรียน/กำรสอน ในหลักสูตร  

กำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักกำรและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 
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3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 

ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  1............................................ 

               2........................................... 
................................... 
.................................. 

เชิงคุณภาพ 1............................................ 
               2........................................... 

.................................. 
................................. 

เชิงเวลา     1............................................ 
               2........................................... 

.................................. 

.................................. 
 

4. แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี 01/10/2562 ถึง วันท่ี  30/09/2563 
 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

 
งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ 
สร้าง 

งบอุด 
หนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวม
เงิน 

ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

                   

                   

                   

                   

รวม                   

 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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6. กำรประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลู 
 และเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมลู เกณฑ์ในการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

7. รำยละเอียดของงบประมำณ 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

     (                                    ) 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (                                    ) 
 
 

 

8. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
  

  

  

  
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
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9. ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (กรณีโครงกำรใหม่) 

ความพร้อม /การประเมินความเป็นไปไดโ้ครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
    

    

    
 

10. ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ (โครงกำรต่อเนื่อง) 

ปัญหำv/อุปสรรคในปีที่แล้ว กำรด ำเนินงำนปรับปรุงในปีนี ้

1. ด้านการเงิน....................................................................................................................................... 1.............................................................................................................. 

2. ด้านบุคลากร (วิทยากร,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)....................................................................................... 2............................................................................................................. 

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่................................................................................................................ 3............................................................................................................. 

4. ด้านระยะเวลา.................................................................................................................................. 4............................................................................................................. 

5. ด้านบริหารจัดการ............................................................................................................................ 5............................................................................................................. 

6. ด้านอ่ืนๆ........................................................................................................................................... 6............................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำโครงกำร/กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย/กำรขยำยหรือจัดท ำโครงกำรใหม่เพ่ิมเติม 

 
 

11. แผนกำรใช้ประโยชนจ์ำกกำรบริกำรวิชำกำร (เฉพำะโครงกำรบริกำรวิชำกำร) 
กำรบริกำรวิชำกำรเกิดประโยชน์ต่อ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
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ค ำชี้แจงงำน/โครงกำร  งบประมำณ จ ำแนกตำมงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ - ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง) 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 
คณะ/หน่วยงำน  ......................................................................     
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่............................................................... กลยุทธ์ที ่........................................................................ 
งำน/โครงกำร  .........................................................................     
      

ประเภทรายจ่าย / รายการ คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน ค าชี้แจงเหตุผลโดยสรุป 

ค่าครุภัณฑ์           

            
            
            
            

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
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ภำคผนวก ข. ตัวอย่ำง
กำรเขียนโครงกำร 
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1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

ตัวอย่ำง แผนงำนปฏิบัติงำน /โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

หน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ        งำน (มหำวิทยำลัยฯ) :  งานจดัการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 

อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัตงิานดา้นบัญชี (Simulation) 6213000070 0 44,595 0 0 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นคนดี มีคุณธรรม จิตอาสา สรา้งสรรค์สังคม  
ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยที่ : 23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยทีผ่่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รบัคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์:  
แนวทำง/มำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.2 พัฒนาศกัยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถในการ
น าความรูไ้ปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์ 
สถำนภำพของงำน/โครงกำร [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงำน/โครงกำร [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ ์ [   ] งานอื่นๆ สถำนที่ด ำเนินกำร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
กำรบูรณำกำรเรียน/กำรสอน ในหลักสูตร   
กำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักกำรและเหตุผล 2.วัตถุประสงค ์

     วิชาชีพการบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียนได้  เพื่อเป็นเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้จ าเป็นต้องได้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชี โดยโปรแกรมวิชาการบัญชี
ได้ท าการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accounting) 
ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อให้การบันทึก
ความร่วมมือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปรแกรมวิชาการบัญชีจึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎีและฝึก

 1. เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมจากการลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันกับกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 2. เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีมีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วกับ
บัญชีท่ีมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

P2 
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ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ในลักษณะสถานการณ์จ าลองการปฏิบัติงานจริง (Simulation) มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วิทยาการจากส านักงานบัญชีคุณภาพ และวิทยากรจากกรมสรรพากร 

 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 

ผลผลติ ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4      นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบตัิการ

บันทึกรายการค้าด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับงานดา้นบัญชี 

เชิงปริมาณ  
   1. มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 80 (ร้อยละ) 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการฯ 4 (ค่าเฉลี่ย) 
   2. นักศึกษามีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัตงิานที่เก่ียว 80 (ร้อยละ) 
เชิงเวลา  
   1. ไตรมาสที่ 4 1 (ไตรมาส) 

 

4. แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี 01/10/2561 ถึง วันท่ี 30/09/2562 

 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ใช้สอย วัสดุ - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. อบรมเชิงทฤษฎีและฝึก
ปฏิบัติงานด้านการบัญชี 

1 คร้ัง 30,690 13,905   44,595       1 คร้ัง 44,595 

รวม  30,690 13,905   44,595 0 0 0 0 0 0 1 44,595 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

     นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งดา้นทฤษฎีและ ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านบญัชีจริงจากวิทยากรภายนอกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสามารถปฏิบตัิงานด้านบญัชีได ้
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6. กำรประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑก์ารประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
นักศึกษามีความรู้ทั้งทฤษฎีและ
การปฏิบัติงานด้านบัญชีได ้

ร่วมกิจกรรม -แบบทดสอบความรู ้
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

อาศัยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ เพื่อน าข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์คา่ทางสถิติ  ดังนี้ 
   1.ค่าความถี่ (Frequency) 
   2.ค่าร้อยละ (Percentage) 
   3.ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าต่ าสุด (Minimum) และ
ค่าสูงสุด (Maximum) 
   4.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

ก าหนดค่าคะแนนของระดับความต้องการออกมา 5 ระดับ 
ดังนี ้  
      4.50 - 5.00 หมายความว่า พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
      3.50 - 4.49 หมายความว่า พึงพอใจในระดับมาก 
      2.50 - 3.49  หมายความว่า พึงพอใจในระดับปาน
กลาง  
      1.50 - 24.9  หมายความว่า พึงพอใจในระดับน้อย 

 

7. รำยละเอียดของงบประมำณ 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

     ( อาจารย์พิมพ์ผกา   วงศ์กองแก้ว ) 

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      ( รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ ) 
 

8. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 

1. นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่ก าหนดได้ 1. แจ้งก าหนดการให้นักศึกษาทราบวันอบรมไว้ล่วงหน้า 

 

 

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
4, ค่าใช้สอย 30,690 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างนักศึกษา (93 คน ๆ ละ x 110 บ. x 3 วัน)          

30,690    บาท 
5, ค่าวัสดุ 13,905 2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (93 ชุด ๆ ละ 85 บาท)    7,905  บาท  

3. ค่าของท่ีระลึกวิทยากร (6 ชิ้นๆ x 1,000 บาท)             6,000  บาท 
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9. ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้โครงกำร 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 

1. ด้านการประสานงาน   * 

2. ด้านเอกสาร   * 

3. ด้านการติดตาม   * 

 

10. ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ  (โครงกำรต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี้ 

- - 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำโครงกำร/กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย/กำรขยำยหรือจัดท ำโครงกำรใหม่เพ่ิมเติม 

 

- 
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ภำคผนวก ค. หลักเกณฑ์ 

กำรจัดท ำงบประมำณ 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในประเทศ ต่ำงประเทศ 
 อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

ประเภท 
กำรเบิกจ่ำย 

ประเภท 
สำยงำน 

ระดับต ำแหน่ง 
ค่ำเบ้ียเลี้ยง 
อัตรำ/บำท 

ค่ำที่พัก 
บำท/วัน/คน 
(ห้องพักคู่) 

ค่ำที่พัก 
บำท/วัน/คน 

(ห้องพักเด่ียว) 

ค่ำที่พัก 
บำท/วัน/คน 
(ห้องพักคู่) 

ค่ำที่พัก 
บำท/วัน/คน 

(ห้องพักเด่ียว) 

ค่ำเบ้ียเลี้ยง 
อัตรำ/บำท 

ก 

ทั่วไป ทักษะพิเศษ 

270.- 1,200.- 
 

2,200.- 
ค่าที่พักเหมาจ่าย 400.- 

1,300.- 2,400.- 3,100.- 
วิชาการ เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒ ิ (รศ.,ศ.) 

อ านวยการ สูง  (ผอ.ส านักอธิการ) 

บริหาร 
ต้น, สูง (อธิการบด,ีรองอธิการบดี,คณบดี 
,ผอ.ส านัก/สถาบัน) 

ข 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 

240.- 850.- 1,500.- 
ค่าที่พักเหมาจ่าย 400.- 

900.- 1,450.- 2,100.- วิชาการ 
ปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ 
(ผศ.,อาจารย์) 

อ านวยการ ต้น, สูง (ผอ.กอง,เลขาคณะ) 

     นักศึกษำ 210.- 600.- 900.- 
ค่าที่พักเหมาจ่าย 200.- 600.- 900.- 210.- 

 

 

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 

งำนกำรเงิน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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   กำรนับเวลำเพื่อค ำนวณเบี้ยเลี้ยง หมำยเหตุ 
จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยง 240 บาท เบิกได้ 160  บาท     
จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยง 240 บาท เบิกได้  80 บาท    
จัดอาหาร 3 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยง 240 บาท ไมส่ามารถเบิกได้    
ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ เบิกได้ 240 บาท 

1. กรณีพักแรมในที่พักแรม หรือ ในยานพาหนะ    
   1.1 นับ 24 ชั่วโมง เปน็ 1 วัน    
   1.2 ส่วนทีไ่ม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน 
2. กรณีไม่พักแรม    
   2.1 นับได้เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน 
   2.2 ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แตน่ับได้เกิน 6 ชั่วโมง = คร่ึงวัน    
3. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการนับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 
4. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลงัเสร็จสิ้นปฏบิัติ ราชการนับถึงเวลาสิน้สุดปฏิบัติราชการ 
5. กรณีถ้าผู้จัดฝึกอบรม จัดอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นให้ระหว่างการฝึกอบรม 
ให้หักเบี้ยเลี้ยงตามจ านวนมื้ออาหารในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวนั 

หมายเหตุ : 1. การเดินทางไปราชการเปน็หมู่คณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
ด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานทีป่ฏิบัติราชการเดียวกัน   
การเบิกค่าที่พักต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทัง้คณะ 
               2. การเบิกค่าที่พัก-จ่ายจริง(แนบใบเสร็จรับเงนิ) -เหมาจ่าย(ไม่แนบใบเสร็จรับเงิน) 
               3. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต้องระบุรหัสงบประมาณ รายละเอียด 
จ านวนผู้เดินทาง คา่เบี้ยเลี้ยง คา่ที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ยให้ครอบคลุมทั้งหมด 

เอกสารประกอบการยืมเงิน    
กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ /เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา  (ผู้เดินทางเปน็ผู้ยืมเงนิ)  
ค านวณค่าใช้จ่ายโดยแยกรายการ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  
และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องโดยประมาณการให้ครอบคลุมตามสิทธิ     
ย่ืนสัญญายืมเงินก่อนวันเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปอบรมสมัมนาอย่างน้อย 3 วันท าการ 
หลักฐานที่ใชป้ระกอบการยืมเงนิ    
1. สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบบั     
2. ส าเนาหนังสือต้นเร่ืองที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาอยา่งชัดเจน    
หรือส าเนาบันทึกขออนุญาตเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา ทีไ่ดร้ับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
3. ส าเนาใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว    
4. ค าสั่ง / หนังสือให้ไปราชการ     
5. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ต้องมีบนัทึกข้อความขออนุญาต  
ไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ เหตุผลที่ต้องใช้รถยนต์ 
ส่วนตัวไปราชการ ระยะทางที่ไป  สถานที่ไป  จังหวัดทีไ่ปและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
ให้ชัดเจนและต้องได้รบัการอนมุัติเรียบร้อย  อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินชดเชย  
รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท  อ้างอิงระยะทางระหว่างจังหวัดของกรมทางหลวง 

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ/คา่ใช้จา่ยเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรม 
1. ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.3  และงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน  
2. รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 )  
3. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการหรือรถโดยสาร-กรอกรายละเอียดการเดินทางในแบบ บก.111 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พักและ/หรือใบแจ้งค่าที่พัก(Folio)โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามชื่อผู้พัก ที่อยู่ 
มหาวิทยาลยั กรณีพักห้องคู่ ต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบแจ้งค่าที่พัก (Folio) ทั้งสองราย 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ออกใบเสร็จในนามมหาวทิยาลัย ที่อยู่มหาวทิยาลัย 
ลงหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ใบเสร็จค่าทางด่วน ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม    
6. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ใบเสรจ็รับเงินค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงบางสว่นหรือทั้งหมด ออกใบเสร็จ 
ในนามมหาวทิยาลัย ที่อยู่มหาวทิยาลัย พร้อมภาพถา่ยอ้างอิงระยะทางของกรมทางหลวง พร้อมลง
ชื่อรับรอง     
7. หนังสือต้นเร่ืองที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาอย่างชัดเจน หรือบันทึกขออนุญาต  
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว     
8. ใบขออนุญาตไปราชการที่ไดร้ับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว     
9. ค าสั่ง / หนังสือให้ไปราชการ      
10.  บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(ฉบับตัวจริง)      
11.  ส าเนาสัญญายืมเงิน     
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การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่      
1.  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติ ราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ      
2.  การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา      
3.  การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน      
4.  การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจ าใน ต่างประเทศ      
5.  การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ      
สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี      
การฝึกอบรม หมายความว่า อบรม ประชุม / สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ             
ฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ / หลักสูตร ช่วงเวลา จัดที่แน่นอน เพ่ือพัฒนาบุคคล /เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มี
การรับปริญญา /      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ ไม่ใช่การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน     

 

อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร อัตรำกำรเบิกค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ในกำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุม  

ประเภทวิทยำกร 
อัตรำ (บำท : ชั่วโมง) 

กำรฝึกอบรมประเภท ก กำรฝึกอบรมประเภท ข และบุคลำกรภำยนอก รำยกำร อัตรำม้ือละไม่เกิน 

เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น 100  บาท ต่อมื้อต่อคน 

ที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน 1,600 ไม่เกิน 1,200 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35  บาท ต่อมื้อต่อคน 
 

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำวิทยำกร  
*** กำรนับเวลำบรรยำย *** 

รูปแบบกิจกรรม จ ำนวนวิทยำกร 

บรรยาย  ไม่เกิน 1 คน 
ไม่น้อยกว่า 50 นาที เป็น 1 ชั่วโมง 

อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ  ไม่เกิน 5 คน 
แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ, แบ่งกลุ่มอภิปราย/สัมมนาหรือ  
แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ, แบ่งกลุ่มอภิปราย/สัมมนาหรือ 

ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน ไม่น้อยกว่า25นาที แต่ไม่ถึง 50 นาที เป็น ครึ่งชั่วโมง 
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หมวดรำยจ่ำย 

1. งบบุคลำกร  หมายถึง : งบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรของส่วนราชการต่างๆ รวมถึงค่า
ประกันสังคมและเงินสะสม ที่ส่วนราชการจะต้องจ่ายสมทบ ดังนี้ 

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว  หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตอบแทนเป็นรายเดือน 
2. งบด ำเนินงำน  หมายถึง : งบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับใช้จ่ายปกติ ดังนี้ 
    2.1 ค่าตอบแทน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เช่น ค่าอาหาร     
ท าการนอกเวลา ค่าสอนพิเศษ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทน ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน 
ฯลฯ 
    2.2 ค่าใช้สอย หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ค่าจ้างท า
ความสะอาด ค่าจ้างเหมา รปภ. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงลิฟท์ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบและ
ซอฟท์แวร์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมที่มีราคาต่ ากว่า 50,000 บาท 

2.3 ค่าวัสดุ  หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

2.3.1 รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.3.2 รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
2.3.3 รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
2.3.4 รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา    
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการทางด่วน ค่าโทรคมนาคม 
3. งบลงทุน  หมายถึง : งบประมาณส าหรับใช้จ่ายเป็น ค่าจัดหาครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้าง หรืออ่ืนใดที่เป็นถาวร ดังนี้ 

3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้ 

3.1.1 รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
3.1.2 รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
3.1.3 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน  เครื่องจักรกล 

ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
3.1.4 รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
3.1.5 รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง สิ่งต่างๆ  
ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
3.2.2 รายจ่ายเพื่อปรับปรุงดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน 

สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
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3.2.3 รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก 
ในอาคาร ทั้งท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ 

3.2.4 รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
3.2.5 รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
3.2.6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
4. งบเงินอุดหนุน  หมายถึง : งบประมาณส าหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัยกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์  

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป หมายความว่า งบประมาณส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุง ค่าช่วยเหลือ ค่าด าเนินการวิจัย 
โดยต้องการให้เกิดความคล่องตัว  

4.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายความว่า เงินที่ก าหนดให้ใช้จ่ายเช่นเดียวกับเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ต้องการ 
ให้มีการควบคุมรายละเอียดการใช้จ่าย    
5. งบรำยจ่ำยอ่ืน  หมายถึง : งบประมาณท่ีตั้งไว้ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือรายการที่มิได้ตั้งงบประมาณไว้  
หรือรายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
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