คำนำ

คู่มือการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดทางบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการนาเสนอแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน /โครงการ
ต่อคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื ่ อ อนุ ม ั ติ ใช้เ ป็ น แผนปฏิบ ัต ิร าชการ โครงการ/งาน ในการด าเนิ นการของหน่ ว ยงาน ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้บรรลุตามพันธกิจและตัวชี้วัดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิก ารบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับ นี้จ ะเป็น ประโยชน์ต่อบุคลากรทุกหน่วยงานใช้ประกอบการจัดท างบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หากหน่วยงานใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณและมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการจัดทาคู่มือการจัดท างบประมาณ สามารถแจ้งกองนโยบายและแผนเพื่อจะน ามาปรับปรุงต่อไป
บุคลากรทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
4 สิงหาคม 2565
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ปฏิทินกำรจัดทำงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
ที่

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดทำงบประมำณ
1
2
3

4
5
6
7
8

29-31 มีนาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และ
65
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2566
7 กรกฎาคม 65 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2566
8 กรกฎาคม 65 กองนโยบายและแผน จัดทา (ร่าง) นโยบายและแนวทาง
หลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณ การประมาณการรายรับ-รายจ่าย
และคู่มือการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 กรกฎาคม 65 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณา (ร่าง) นโยบาย และ
แนวทางการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 กรกฎาคม 65 นาเสนอ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
22 กรกฎาคม 65 คณะกรรมการอานวยการ (กอ.) พิจารณาประมาณการรายรับ
การจัดสรรรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 สิงหาคม 65 คณะกรรมการอานวยการ (กอ.) พิจารณาประมาณการรายรับ
การจัดสรรรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
10 สิงหาคม 65 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณาประมาณการรายรับ
การจัดสรรรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร
อธิการบดี
คณะกรรมการ
อานวยการ
คณะกรรมการ
อานวยการ
กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร

ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ
9

10

11 สิงหาคม - 26
สิงหาคม 65
(17 วัน)
27-28 สิงหาคม
65 (2 วัน)

11

29 สิงหาคม 65
( วัน)

12

30 สิงหาคม -1
กันยายน 65
(3 วัน)

หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัตงิ าน /โครงการในโปรแกรมระบบบัญชี
3 มิติ ส่งกองนโยบายและแผน เป็นเอกสาร 1 ชุด และ File
โครงการ (เพื่อนาเสนอโครงการ)
กองนโยบายและแผน วิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน /โครงการต่าง ๆ
ของหน่วยงานเสนอมา พร้อมทัง้ ประสานงานกับหน่วยงานในการ
ปรับปรุงก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ (กอ.)
หน่วยงานนาเสนอแผนปฏิบัตงิ าน /โครงการ ต่อคณะกรรมการ
อานวยการ

คณะ/สานัก/สถาบัน/
ศูนย์

หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

กองนโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของหน่วยงาน

ปฏิทินกำรจัดทำงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 (ต่อ)
ที่

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนกำรอนุมัติคำขอตั้งงบประมำณ
13

16

2-5 กันยายน 65
(4 วัน)
6 กันยายน 65
(1 วัน)
16 กันยายน 65
(1 วัน)
1 ตุลาคม 65

17

2 ตุลาคม 65

14
15

กองนโยบายและแผน จัดทา (ร่าง) คาขอตั้งงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

นาเสนอ (ร่าง) คาขอตั้งงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหาร (กบ.) กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร
นาเสนอ (ร่าง) คาขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อธิการบดี
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
กองนโยบายและแผนแจ้งรหัสงบประมาณ
ทุกหน่วยงาน
เริ่มบริหำรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.2566
กองนโยบายและแผนจัดทาแผนปฏิบัตงิ าน /โครงการและคู่มือรหัส
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2

กองนโยบายและแผน

แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ประมำณกำรรำยรับ

จัดสรร 100 % ของงบประมำณแผ่นดิน

20 % ของงบประมำณเงินรำยได้
นำเข้ำเป็นเงินคงคลัง

จัดสรร 80 % ของงบประมำณเงินรำยได้

งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

1. รำยจ่ำยประจำเบื้องต้น
1. งบบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการดาเนินงานของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะกรรมการตามคาสั่งแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย
3. ค่าตอบแทนการสอน
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
5. ค่าสมทบเบี้ยประกันสังคมและกองทุนทดแทน
6. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและซ่อมแซมยานพาหนะ
7. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
9. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าเครือข่าย)
10. ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
11. งบกลาง

2. โครงกำรที่มีรองรับให้ คณะ /สำนัก /สถำบัน /ศูนย์
3. จัดสรรรำยจ่ำยตำมภำรกิจของคณะ /สำนัก /สถำบัน /ศูนย์
4. งบประมำณคงเหลือสำหรับดำเนินโครงกำร

โครงกำรเชิงกลยุทธ์

โครงกำรตำมพันธกิจ
3

กรอบและแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้กาหนดกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
หน่วยงานสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน /โครงการของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตั วชี้วัดและ
มาตรการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ก) กรอบกำรจัดทำเงินงบประมำณ
กรอบการจัดทาเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการกาหนดกรอบรายจ่าย ดังนี้
1. รายจ่ายประจาขั้นต่า เช่น ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว ค่าตอบแทนการสอน /สอบภาคพิเศษ ค่าประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเหมาบริการพื้นฐานต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภคฯ เป็นต้น มหาวิทยาลัย
จะควบคุมรายจ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้น
2. รายจ่ายตามภารกิจประจาของหน่วยงาน
2.1 คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด จัดสรรให้โปรแกรมวิชา /สาขาวิชา โดยจัดสรรเป็น
งบบริหารจัดการ งบพัฒนาบุคลากร งบกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรตามจานวนนักศึกษาหัวจริง ค่าวัสดุการศึกษา
จัดสรรให้ตามจานวนนักศึกษาเต็มเวลาและค่าพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจัดสรรให้
ตามจานวนนักศึกษา
2.2 สานัก /สถาบัน /ศูนย์ จัดสรรให้ตามวงเงินตามความจาเป็นหรือตามรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริง
ในปีงบประมาณปัจจุบัน และจัดสรรให้สานัก /สถาบัน /ศูนย์ โดยมีโครงการรองรับ
3. รายจ่ายตามความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จัดสรรตาม
ความจาเป็นและความส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบกลาง เพื่อสารองกรณีความจาเป็นของมหาวิทยาลัย
4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน จัดสรรตามความจาเป็นและ
ส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของหน่วยงาน
5. รายจ่ายตามภารกิจอื่น ๆ สาหรับการแก้ปัญหา ตามนโยบายและความร่วมมือระดับประเทศ กระทรวง
สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น
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ข) แนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
1. การด าเนิน งานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยและได้ท าการทบทวนและพัฒนาแผน โดยใช้
กระบวนการมี ส ่ว นร่ว มจากบุค ลากรทุก ระดั บ จากการประชุ ม เชิง ปฏิบ ัต ิก าร “จั ด ท าแผนกลยุ ทธ์ป ระจ าปี
2566-2570 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2566” จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลั ย ระหว่างวันที่
3-5 เมษายน พ.ศ.2565 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสรุปผลการพัฒนาและจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.
2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้พิจารณางาน /โครงการ /กิจกรรมต่าง
ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มี
ความจาเป็นและประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
2. การจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based
Budgeting) โดย
2.1 มุ่งเน้นผลสาเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
2.2 เน้นบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ /สานัก /สถาบัน สู่โปรแกรมวิชา /งาน
2.3 เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความสาเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2.4 เน้นหลักธรรมาภิบาล (ขั้นตอนชัดเจน โปร่งใส คุ้มค่า ประโยชน์ ประหยัด)
3. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระยะที่ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25662570) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2566 ของมหาวิทยาลัย คณะ /สานัก /สถาบัน และโปรแกรมวิชา /งาน
และให้สอดคล้องกับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (พ.ศ. 2566- 2570)
4. ให้สอดคล้องและให้ความสาคัญกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
5. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
6. ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2566
7. ให้ทุกคณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
8. ให้ ท ุ ก หลั ก สู ต รจั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมที ่ ต อบสนองผลการเรี ย นรู ้ ข องหลั ก สู ต ร ( Learning
outcome) และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
9. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และนาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
และนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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10. ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่ำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
11. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญ/จุดเน้นกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ด้านหลักสูตร ด้านบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
12. ตอบสนองโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และโครงการตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
13. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน
14. ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ The Times Higher Education University Impact Rankings ซึ่ง เป็นการ
จัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
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นโยบำยและแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ
กลยุทธ์สกู่ ำรปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
วิสัยทัศน์ (Vision) 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดินให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (Vision) 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) : มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้นา แก้ปัญหาท้องถิ่น
และสังคม
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. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
เป้ำประสงค์ (Goals) :
1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน จากพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคม
และทักษะเชิงสมรรถนะ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4. ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น
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ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
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ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา

เป้ำประสงค์
1. เพิ่มขีดความสามารถ
สร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้
บริบทของท้องถิ่นโดยการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
พันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น
1.2 พัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ฐานรากภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green
Economy)
1.3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสร้างรายได้
1.4 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์
งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา
1.5 สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าผลิตผลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การยกระดับ
2. บัณฑิตครู ครูและ
2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นา
มาตรฐานการผลิตและ บุคลากรทางการศึกษา
ทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
พัฒนาครู
มีคุณภาพ และมี
สถานศึกษา
สมรรถนะตามมาตรฐาน 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance
Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. การยกระดับ
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่
3.1 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คุณภาพและมาตรฐาน สร้างสรรค์สังคมอย่าง
ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
การผลิตบัณฑิตให้มี
ยั่งยืน จากพัฒนาการจัด 3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
คุณภาพสร้างสรรค์
การศึกษาเพื่อสร้างทักษะ ต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอด
สังคม
ทางสังคม และทักษะเชิง ชีวิต
สมรรถนะ โดยใช้ชุมชน 3.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณา
เป็นฐาน
การกับการทางาน เสริมสร้างทักษะอาชีพ และจิตสานึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น
3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
3.5 พัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะการ
วิจัย และนวัตกรรมเชิงสมรรถนะด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
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ประเด็นยุทธศำสตร์

4. การพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัย
สมรรถนะสูง

เป้ำประสงค์

4. ระบบบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นมหาวิทยาลัย
สมรรถนะสูง

กลยุทธ์

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
4.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล
ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง
เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
4.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิ่น
ด้วยศำสตร์พระรำชำ
เป้ำประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดควำมสำมำรถ สร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภำยใต้บริบทของท้องถิ่นโดยกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1 จานวนนวัตกรรม/องค์ความรู้
ที่เกิดจากการบูรณาการบริการ
วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม
และจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
2 จานวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ
พันธกิจ

มำตรกำร
1.1.1 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน
(partnership) และกาหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/
ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทาง
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)
1.1.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
1.1.3 สารวจศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อจัดทาฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดตาก
1.1.4 กาหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีความ
หลากหลายของศาสตร์ ผ่านการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์เรียนรู้
1.1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อจัดทา
KPRU Engagement Model
1.1.6 กาหนดให้มีการประเมินความสาเร็จการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
1.1.7 สร้างชุมชนต้นแบบในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ภายใต้เกณฑ์
SDGs อย่างน้อย 3 ข้อ
1.1.8 กาหนดชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์/หรือ หารายได้จากภายนอกได้
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจฐำนรำกภำยใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
ตัวชี้วัด
3 ร้อยละของรายได้ในชุมชน
เป้าหมายเพิ่มขึ้น
4 จานวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน
5 จานวนผู้ประกอบการรายใหม่
หรือการจ้างงานใหม่

มำตรกำร
1.2.1 ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า)
1.2.2 ส่งเสริมและน้อมนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่
1.2.3 พัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
การเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร ให้มี Value creation
1.2.4 สร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากการเกษตรและวัฒนธรรม
เพื่อเศรษฐกิจ
1.2.5 พัฒนาระบบการประเมินภาระงานของบุคลากร ภาระงานการลง
ทางานในชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสร้ำงรำยได้
ตัวชี้วัดที่
6 ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด

มำตรกำร
1.3.1 จัดทายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดตาก
1.3.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตนวัตกรรม ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร
7 จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรม 1.3.3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและระบบนิเวศน์งานวิจัยแบบครบ
ที่นาไปใช้ในในการพัฒนาชุมชน วงจร
ท้องถิ่น
1.3.4 ติดตามผลกระทบงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การ
นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนพื้นที่หรือเชิงพาณิชย์
8 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากจาก
1.3.5 สร้างความร่วมมือด้านงบประมาณกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือ
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการทาวิจัยพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
ชุมชนท้องถิ่น และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.3.6 บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวคิด BCG แบบครบวงจร
1.3.7 ส่งเสริมการรับรู้คุณค่างานวิจัยสู่ชุมชน
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กลยุทธ์ที่ 1.4 ยกระดับกำรตีพิมพ์เผยแพร่และกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
9 จานวนบทความที่ได้รับการ
1.4.1 จัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ ร่วมกับเครือข่าย
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล
1.4.2 สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
สิทธิบัตร และส่งเสริมการหารายได้จากผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
10 จานวนผลงานวิจัยที่ยื่นจด
1.4.3 สร้างขวัญและกาลังใจ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกียรตินักวิจัย
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับ 1.4.4 พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
11 จานวนการอ้างอิงบทความ
มายังผลงานวิจัยของอาจารย์
(ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
กลยุทธ์ที่ 1.5 สืบสำน อนุรักษ์ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงมูลค่ำผลิตผลทำงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
12 จานวนนวัตกรรมหรือ
1.5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สร้างมูลค่าและพัฒนาท้องถิ่น 1.5.2 พัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวารสาร
และงานวิจัยสู่สากล
1.5.3 สนับสนุนให้มีการดาเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัยกิจกรรมนักศึกษา ระหว่าง
หน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก
1.5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (การจัดนิทรรศการแบบ
ดิจิทัล เช่น การนากาแพงเพชรศึกษามานาเสนอได้)
1.5.5 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.5.6 พัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
1.5.7 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าใน
การดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทำงวิชำกำรด้ำนกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด
13 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิครู
และไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนา
ด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มำตรกำร
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อยร้อยละ 40 ของอาจารย์ในหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 กาหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหลักสูตรละ 2 คน (ร้อยละ 50
ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้องปรากฏรายละเอียดกิจกรรมการสอน
เป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3)
2.1.3 กาหนดให้อาจารย์แต่ละสาขาที่ไม่มีวุฒิครูหรือไม่มีประสบการณ์
ออกแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการกับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง และประเมินผลที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประสิทธิภาพในการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
2.1.4 กาหนดให้อาจารย์ที่มีวุฒิครู และไม่มีวุฒิครูได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพครู และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2.1.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูให้กับอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครู หรือไม่มีประสบการณ์จัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
2.1.6 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ ในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู และทักษะการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
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กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำบัณฑิตครูให้มีคุณภำพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ
ประเทศที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
14 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่าน 2.2.1 กาหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
การประเมินระดับความสามารถการ มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผล
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
การทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น
2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อน
15 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการ สาเร็จการศึกษา และฝึกทาข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 2.2.3 กาหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู ในชั้น
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และบุคลากรทางการศึกษา และ 2.2.4 กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบประมวลความรู้
โครงการพิเศษ
วิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
16 ร้อยละของนักศึกษาครูที่มี
2.2.5 กาหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่ นาเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนาไปใช้ในการแก้ปัญหา/
สาธารณะหรือมีการนาไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ประโยชน์
อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร
17 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปี
2.2.6 กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์
สุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตาม
ก.พ. เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.)
เกณฑ์ ก.พ.
2.2.7 กาหนดให้นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 3 ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
18 จานวนหลักสูตรผลิตบัณฑิตครู ครู อย่างน้อย 2 รายวิชา
ที่นาไปสู่การสร้างสมรรถนะ ตาม
17 สมรรถนะที่ส่วนกลางกาหนด
และเพิ่มเติมสมรรถนะที่เป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจำกำรให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด
19 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย
20 จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มำตรกำร
2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และด้านมาตรฐานวิชาชีพครู
2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ
รวมทัง้ ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
2.3.3 ให้หลักสูตรหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ดาเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กาหนดเป้าหมายสถานศึกษาและประเด็นในการ
ยกระดับคุณภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา และดาเนินการ
พัฒนาตามแผน
2.3.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือด้านอื่น ๆ
ที่ตรงตามความต้องการให้กับบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม
เป้ำประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีคุณภำพที่สร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงยั่งยืน จำกพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงทักษะ
ทำงสังคม และทักษะเชิงสมรรถนะ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ และทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
21 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านใน
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
22 อัตราการได้งานทา/ทางานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนาของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
23 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัย
ของนักศึกษาซึ่งนาไปใช้การพัฒนา
องค์ความรู้/ชุมชนท้องถิ่น หรือมี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัย
ของนักศึกษา

มำตรกำร
3.1.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และ
สามารถสอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
3.1.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนา
ประเทศ และมีความสามารถในการนาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตาม
อัตลักษณ์
3.1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications
Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.1.4 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ เครื่องมือ
และเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพ
หรือฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.1.6 กาหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาทาวิจัยและหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการ
วิชาการ
3.1.7 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือ
ชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
3.1.8 กาหนดให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ
นาเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา/
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้ง
ตลอดหลักสูตร
3.1.9 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ พัฒนำท้องถิ่น และ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
24 ร้อยละของหลักสูตรที่
3.2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน ประเทศ เพื่อสอดคล้องต่อการ พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์และ 3.2.2 กาหนดให้มีการควบรวมหลักสูตรที่มีความซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน
ทุนทางสังคมที่สอดคล้องกับ
โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจานวนนักศึกษาลดลง หรือมีการออกกลางคันสูง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้ศักยภาพอาจารย์ส่วนที่เกินจานวนขั้นต่า
3.2.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
25 จานวนผู้เรียนกลุ่มใหม่
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น
(non-age group) ที่เข้าสู่ระบบ 3.2.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการดาเนินงานของ
การเทียบโอน/การจัดการศึกษา หลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
3.2.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นาเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
26 จานวนหลักสูตรที่มีการ
บริหารจัดการ
จัดการเรียนรู้โดยมีชุมชน
3.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลัง
เป็นฐาน
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit bank) เพื่อการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2.7 ส่งเสริมให้ทุกโปรแกรมวิชาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
3.2.8 ส่งเสริมให้คณะจัดทาหลักสูตรวิชาโท
3.2.9 เชื่อมโยงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต และระบบเทียบโอนหน่วย
กิต (credit bank) ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถเชื่อมโยงเข้า
มหาวิทยาลัยและข้ามสาขาวิชาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
3.2.10 กาหนดให้ทุกคณะ/สาขาวิชา มี content สาหรับการ
upskill/reskill/new skill ทีเ่ กี่ยวข้องและทันต่อสภาวการณ์ บรรจุใน
แพลตฟอร์ม (online/onsite/hybrid)
3.2.11 กาหนดให้ 1 โปรแกรมวิชา มี 1 หลักสูตรระยะสั้น
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กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรทำงำน เสริมสร้ำงทักษะอำชีพ
และจิตสำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
27 ร้อยละของหลักสูตรที่จัด 3.3.1 กาหนดนโยบาย กากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน ให้
การศึกษาแบบ CWIE/WIL
ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง
3.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
28 ร้อยละของนักศึกษา
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีทักษะ และผู้ใช้บัณฑิต
การเป็นผู้ประกอบการ
3.3.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต
29 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน 3.3.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้
กับสถานประกอบการ CWIE บัณฑิต
3.3.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่จัดการเรียน
30 จานวนหลักสูตรที่เกิดจาก การสอนเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (CWIE)
ความร่วมมือในการผลิตหลักสูตร 3.3.6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ
ร่วมกับสถานประกอบการหรือ หรือ Talent mobility การเรียนรู้โดยการแสวงหาและสร้างความร่วมมือ/
Talent mobility หรือการวิจัย เครือข่ายกับสถาบัน องค์กร และสมาคมทางวิชาการและ วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
สถานประกอบการ
3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอน
ออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสาหรับมหาชน (Thai
MOOC) เป็นต้น
3.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
3.3.9 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของศิษย์เก่าและประชากรในพื้นที่ทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติ
3.3.10 ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น สันญาณอินเทอร์เน็ต
Co working space
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กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ
ตัวชี้วัดที่
มำตรกำร
31 ร้อยละของอาจารย์ที่
3.4.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน จรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอน
3.4.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ผู้สอนให้อยู่ในระดับ
วิจัย นวัตกรรมที่ส่งเสริมและ ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพ
พัฒนายุทธศาสตร์การพลิก ภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โฉมมหาวิทยาลัย
3.4.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.4.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
3.4.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/
พัฒนานวัตกรรมสาหรับนาไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน/พัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการ
3.4.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศจากสถาบันที่เชื่อถือได้
3.4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนำนักศึกษำเพื่อสร้ำงทักษะทำงสังคมและทักษะกำรวิจัย และนวัตกรรมเชิงสมรรถนะด้วย
กระบวนกำรวิศวกรสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
32 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน 3.5.1 พัฒนาทักษะ soft skills ให้แก่บุคลากร
การพัฒนาทักษะ soft skills 3.5.2 กาหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียน GE การศึกษาทั่วไป
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 3.5.3 สร้างเครื่องมือ/ระบบการประเมินทักษะ soft skills จากกระบวนการ
และมีทักษะกระบวนการ
วิศวกรสังคม
วิศวกร
3.5.4 เพิ่มจานวนรายวิชาวิศวกรสังคม(เพิ่มหมู่เรียน)
33 จานวนนวัตกรรมที่เกิด 3.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
จากกระบวนการวิศวกรสังคม 3.5.6 กาหนดให้โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
มีการนาผลงานไปใช้
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ประโยชน์
3.5.7 ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักศึกษา
34 ร้อยละของนักศึกษาที่มี 3.5.8 สนับสนุนชมรมการเป็นผู้ประกอบการ KPRU idea to start up
หนี้ครัวเรือนและต้องการมี 3.5.9 ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักการตลาด KPRU OTOP
รายได้ระหว่างเรียนได้รับการ 3.5.10 จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/ฐานะทางการเงินของนักศึกษา
ดูแลและจัดหาช่องทางการมี 3.5.11 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
รายได้
3.5.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสมรรถนะสูง
เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีหลักธรรมำภิบำล และเป็นมหำวิทยำลัย
สมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
สมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
35 จานวนหน่วยงานที่มี 4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการด้วย 4.1.2 กาหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดทามาตรการหรือแนวปฏิบัติ
เกณฑ์มาตรฐาน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน (เช่น Green
36 ผลการจัดอันดับ
Office, Green University, ISO 9001:17025, ITA เป็นต้น)
Time Higher
4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานและรายงานผลการ
Education Impact
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
Ranking
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และสมรรถนะ
เฉพำะทำง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่
37 จานวนบุคลากรที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะ
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และ
สมรรถนะเฉพาะทาง

มำตรกำร
4.2.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
4.2.2 กาหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดทามาตรการหรือแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ
และสมรรถนะเฉพาะทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
4.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
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กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดที่
38 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ
(big data platform เพื่อใช้
สนับสนุนระบบบริหารจัดการ
การตัดสินใจ และการวางแผนที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยง
กับการยกระดับชุมชนท้องถิ่น)

มำตรกำร
4.3.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
4.3.2 จัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ครอบคลุม
มีความปลอดภัย และมีความทันสมัย
4.3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัย
4.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนำระบบและกลไกกำรจัดหำรำยได้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
ของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัด
มำตรกำร
39 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 4.4.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของ
จากการบริการวิชาการหรือการ มหาวิทยาลัย
ให้บริการอื่น ๆ
4.4.2 กาหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น
หรือหลักสูตรระยะยาว (ประกาศนียบัตร) ที่ก่อให้เกิดรายได้และกาหนดเป็น
ภาระงาน (Work load) ของบุคลากรทุกระดับ
4.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานและรายงานผลการ
ดาเนินงานการให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิด
รายได้ ทั้ง 3 ด้าน ตามตัวชี้วัด
4.4.4 มหาวิทยาลัยฯ จัดทามาตรการหรือแนวปฏิบัติในการให้บริการทรัพย์สิน
และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
คุ้มค่าคุ้มทุน
4.4.5 ส่งเสริมให้ทุกคณะ/หลักสูตร จัดทาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะ
ยาว (ประกาศนียบัตร) ที่มีมาตรฐานโดยผ่านการรับรองของหน่วยงาน อาทิ
กระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.4.6 กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้ามาใช้บริการ
ทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น
เว็บไซต์ แผ่นพับ เพจ โฆษณาทางผ่านวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น
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เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
แหล่งงบ

ไตรมำสที่ 4
(1 ก.ค. - 30 ก.ย.66)

งบประมำณแผ่นดิน
รำยจ่ำยประจำ
รำยจ่ำยงบลงทุน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
32
36
20
54
57
45
77
80
65
100
100
100

รวม

100 %

เวลำ
ไตรมำสที่ 1
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค.65)
ไตรมำสที่ 2
(1 ม.ค. - 31 มี.ค.66)
ไตรมำสที่ 3
(1 เม.ย. - 30 มิ.ย.66)

งบประมำณเงินรำยได้
(ร้อยละ)
20
20
25
25
90 %

หมำยเหตุ งบประมาณแผ่นดิน ตามเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายตามไตรมาส (สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2566)
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ผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนและวิเครำะห์แผนปฏิบัติงำน/โครงกำร
งบประมำณแผ่นดิน /งบประมำณเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบประสำนงำนและวิเครำะห์ ฯ
1. คณะครุศาสตร์
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศิชา สังวารวงษ์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศิชา สังวารวงษ์
3. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
4. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
5. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
6. คณะวิทยาการจัดการ
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี
8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี
10. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี
11. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศิชา สังวารวงษ์
12. กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศิชา สังวารวงษ์
13. กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร
15. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร
16. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร
17. หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ
18. สภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ
19. ศูนย์ภาษา
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ
20. บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ
21. คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ
นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี
ภำพรวมมหำวิทยำลัยนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ สังวำรวงษ์
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
1. โครงกำรต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับประเด็น SDGs อย่ำงน้อย 1 ประเด็น ให้สอดคล้องกับ 4 ประเด็น
หลัก คือประเด็นที่ 1 4 11 และ 17 ดังตำรำง
SDGs

1 No Poverty
ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกที่

4 Quality
Education
สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่าง

เป้ำหมำย (Goals)

แนวทำงกำรดำเนินงำน

1.1 งานวิจัยที่แก้ปัญหา
ความยากจน

1.1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยทีแ่ ก้ปัญหาความยากจน
1.1.2 มีผลงานวิจัยร่วมกันกับประเทศรายได้ปานกลางและต่า

1.2 การช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่นักศึกษา

1.2.1 ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่นักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวน้อย เช่น
การมอบทุนการศึกษา การจัดหา ที่เป็นทุนให้เปล่าทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง และ
ทุนให้กู้ยืม เป็นต้น

1.3 การดาเนินงานที่ช่วย
แก้ปัญหาความยากจนใน
มหาลัยฯ

1.3.1 มีเป้าหมายรับนักศึกษาจากครอบครัวที่มรี ายได้น้อยเข้าศึกษาในมหาลัยฯ
1.3.2 มีเป้าหมายในการช่วยเหลือนักศึกษาจากครอบครัวทีม่ ีรายได้น้อยให้สาเร็จ
การศึกษา
1.3.3 ให้ความช่วยเหลือ เช่น การจัดหาที่พัก อาหาร น้าดืม่ และการเดินทาง
1.3.4 จัดกิจกรรมที่มสี ่วนช่วยให้นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษา
1.3.5 มีแผนรองรับนักศึกษาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยจากประเทศรายได้ปาน
กลางระดับล่าง เช่น การมอบทุนการศึกษา

1.4 การดาเนินงานที่ช่วย
แก้ปัญหาความยากจนใน
ชุมชน

1.4.1 จัดกิจกรรมช่วยเหลือกลุม่ ธุรกิจในชุมชนทางด้านการให้ความรู้ การฝึกอบรม
และการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกของมหาลัยฯ
1.4.2 ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่
ยั่งยืนทางการเงินและสังคม
1.4.3 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่ ให้เข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น บริการด้าน
สุขภาพ และมาตรฐานการครองชีพ เช่น น้าดื่ม สุขาภิบาล ไฟฟ้า และที่อยู่อาศัย
1.4.4 มีส่วนร่วมในการจัดทานโยบายที่แก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล

4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.1.2 เผยแพร่งานวิจัยให้สามารถดูและดาวน์โหลดได้

4.2 สัดส่วนของบัณฑิตที่
ได้รับวุฒิการศึกษาที่
สามารถสอนในระดับ
ประถมศึกษาในประเทศได้

4.2.1 มีข้อมูลสัดส่วนของบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาที่ใช้สอนได้ ได้แก่
- จานวนทั้งหมดของบัณฑิตจากทุกระดับแบบนับรายคน
- จานวนทั้งหมดของบัณฑิตจากทุกระดับทีไ่ ด้รับวุฒิการศึกษาที่สามารถ
สอนในระดับประถมศึกษาแบบรายคน

4.3 มาตรการเรียนรู้ตลอด

4.3.1 ให้การเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาสาหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัย
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SDGs
ครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

เป้ำหมำย (Goals)

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ชีวิตของมหาวิทยาลัย

เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หลักสูตรออนไลน์ และการเข้าถึงการบรรยาย
4.3.2 จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่เปิดสาธารณะให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น การ
บรรยายสาธารณะ, กิจกรรมทางการศึกษาของชุมชน
4.3.3 จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่เปิดสาธารณะให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น โปรแกรม
เรียนรู้การบริหาร (หลักสูตรระยะสั้นสาหรับผู้ทไี่ ม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)
และ/หรือการฝึกวิชาชีพ
4.3.4 ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้นอกมหาวิทยาลัย เช่น การบรรยายหรือการ
สาธิตที่เหมาะสม ทั้งในโรงเรียน ในท้องถิ่น ในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษา
4.3.5 มีนโยบายที่รับรองว่าทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้ โดยไม่คานึงถึง
เชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ สถานะการย้ายถิ่นฐาน หรือเพศ

4.4 สัดส่วนของนักศึกษาที่
ระบุว่าเป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัวที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

4.4.1 มีข้อมูลสัดส่วนของนักศึกษาที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัว ได้แก่
- จานวน FTE ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปีแรก
- จานวน FTE ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปีแรกซึ่งเป็นรุน่
แรกของครอบครัว

11.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 11.1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

11 Sustainable
Cities and
Communities
ทาให้เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์
มีความครอบคลุม
ปลอดภัย พร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลงและ
ยั่งยืน

11.2 สนับสนุนศิลปะ
และแหล่งมรดก

11.2.1 ให้ประชาชนเข้าถึงอาคารและ/หรืออนุสรณ์สถานหรือภูมิทศั น์มรดกทาง
ธรรมชาติที่มคี วามสาคัญทางวัฒนธรรม
11.2.2 ให้ประชาชนเข้าถึงห้องสมุดรวมทั้งหนังสือและสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ
11.2.3 ให้ประชาชนเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ หอศิลป์ หรืองาน
ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
11.2.4 ให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวได้ฟรี
11.2.5 ร่วมสนับสนุนศิลปะท้องถิ่นด้วยการแสดงประจาปีของคณะนักร้อง
ประสานเสียงของมหาวิทยาลัย คณะละคร วงออเคสตรา ฯลฯ
11.2.6 ดาเนินโครงการเพื่อบันทึกภาพและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ เช่น นิทานพื้นบ้าน ประเพณี ภาษา และความรู้ในท้องถิ่น ซึ่งอาจรวมถึง
มรดกของชุมชนพลัดถิ่น

11.3 งบประมาณส่งเสริม
ศิลปะและแหล่งมรดก

11.3.1 คานวนสัดส่วนของงบประมาณส่งเสริมศิลปะและแหล่งมรดก

11.4 แนวทางปฏิบัติ
ที่ยั่งยืน

11.4.1 วัดผลและกาหนดเป้าหมายการเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้น
11.4.2 ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้น
11.4.3 ส่งเสริมหรืออนุญาตให้มีการสื่อสารโทรคมนาคมหรือการทางานทางไกล
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SDGs

เป้ำหมำย (Goals)

แนวทำงกำรดำเนินงำน
สาหรับพนักงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติมาตรฐาน หรือจัดให้มสี ัปดาห์การ
ทางานแบบอัดแน่นเพื่อลดการเดินทางของพนักงาน
11.4.4 จัดหาที่พักอาศัยสาหรับลูกจ้างในราคาที่จับต้องได้
11.4.5 จัดหาที่พักอาศัยสาหรับนักศึกษาในราคาที่จับต้องได้
11.4.6 .ให้ความสาคัญกับทางเท้าในมหาวิทยาลัย
11.4.7 ทางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนและการ
พัฒนา รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยใน
ราคาที่จับต้องได้
11.4.8 สร้างอาคารใหม่ให้ได้มาตรฐานที่ยั่งยืน
11.4.9 ใช้ประโยชน์จากที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกปล่อยปละละเลย หากเป็นไปได้

17.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 17.1.1 มีสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เขียนร่วมกันกับบุคคลจากประเทศทีม่ ีรายได้น้อย
หรือปานกลาง
การเป็นหุ้นส่วนเพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.1.2 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
17 Partnerships
for the Goals
เสริมความแข็งแกร่ง
ให้แก่กลไกการ
ดาเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

17.2 การส่งเสริมแนว
ปฏิบัติและการเจรจาข้าม
ภาคส่วนเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย

17.2.1 มีส่วนร่วมโดยตรงหรือมีขอ้ มูลในการพัฒนานโยบายของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลระดับชาติ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาค
ประกอบไปด้วย การระบุปญ
ั หาและความท้าทาย การพัฒนานโยบายและกลยุทธ์
การจาลองรูปแบบอนาคตที่เป็นไปได้ที่มีและไม่มีการแทรกแซง การติดตามและ
การรายงานการแทรกแซง และการใช้การจัดการเชิงประยุกต์
17.2.2 ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการเจรจาความร่วมมือข้ามภาคส่วนเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การประชุมทีม่ ีรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
เข้าร่วม
17.2.3 มีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างประเทศในการรวบรวมและวัดผลข้อมูล
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.2.4 ทบทวนแนวทางเปรียบเทียบและพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสากล
ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.2.5 ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน
โครงการอาสาสมัครนักศึกษา โครงการวิจัย หรือการพัฒนาทรัพยากรทาง
การศึกษา

17.3 การเผยแพร่ข้อมูล
17.3.1-17.3.17 เผยแพร่ความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแต่ละ
เฉพาะเกี่ยวกับประสิทธิ
เป้าหมาย
ภาพในการทางานภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เป้ำหมำย (Goals)
17.4 การให้การศึกษาแก่
คนรุ่นต่อไปในการสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่ชีวิต

แนวทำงกำรดำเนินงำน
17.4.1 มีความมุ่งมั่นที่จะจัดให้การศึกษามีเป้าหมายเชื่อมโยงกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องและเข้ากันได้กับกับนักศึกษา
ทุกคน
17.4.2 มีหลักสูตรเฉพาะ (แบบเรียนเต็มปริญญาหรือวิชาเลือกเสรี) ที่ว่าด้วยความ
ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
17.4.3 มีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษานอกมหาวิทยาลัยแก่ชุมชนในวงกว้าง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยศิษย์เก่า ชาวบ้านในท้องถิ่น และผู้พลัดถิ่น

2. นอกจำกนี้โครงกำรสำมำรถกำหนดประเด็น SDGs เพิ่มเติมอื่นได้อีกไม่เกิน 1 ประเด็น (ถ้ำมี) ตำรำงที่เหลือ
SDGs

เป้ำหมำย (Goals)

แนวทำงกำรดำเนินงำน

3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี

3.1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
3.1.2 เผยแพร่งานวิจัยให้สามารถดูและดาวน์โหลดได้

3 Good Health 3.2 การผลิตบัณฑิต
and Well-Being
3.3 ความร่วมมือและการ
สร้างหลักประกันการ
บริการด้านสุขภาพ
มีสุขภาวะที่ดี และ
ส่งเสริม ความเป็นอยู่
ที่ดีสาหรับทุกคนใน
ทุกช่วงวัย

8 Decent Work
and Economic
Growth
ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทาง

3.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ
3.3.1 มีความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ สถาบัน
สุขภาพสากล ในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
3.3.2 จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ กีฬา การออกกาลัง
กาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในท้องถิ่น
3.3.3 จัดให้สาธารณะเข้าถึงสถานที่ออกกาลังกายและกีฬาของมหาลัยฯ
3.3.4 ให้ความรู้ การศึกษา และบริการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุ์สาหรับนักศึกษา
3.3.5 จัดให้มีการบริการทางด้านสุขภาพจิตแก่บคุ ลากรและนักศึกษา
3.3.6 มีนโยบายการห้ามสูบบุหรี่

8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการจ้างงาน

8.1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน

8.2 เกณฑ์การจ้างงาน

8.2.1 ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่และคณาจารย์อย่างน้อยเรื่องค่า
ครองชีพ
8.2.2 ให้คุณค่าแก่สหภาพแรงงานและสิทธิแรงงาน สาหรับพนักงานทุกคน รวมทั้ง
พนักงานหญิงและพนักงานต่างชาติ
8.2.3 มีนโยบายยุติการเลือกปฏิบตั ิในที่ทางานซึ่งครอบคลุมการเลือกปฏิบัติตาม
ศาสนา เพศสภาพ เพศวิถี และวัยวุฒิ
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เป้ำหมำย (Goals)

เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน
การจ้างงานเต็มที่และ
มีผลิตภาพ และการมี
งานที่มีคุณค่าสาหรับ
ทุกคน

9 Industry,
Innovation and
Infrastructure
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ทีม่ ีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลีย่ นแปลง
สนับสนุน การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบ
คลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม

แนวทำงกำรดำเนินงำน
8.2.4 มีนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ ทาสยุคใหม่ การค้ามนุษย์ และการใช้
แรงงานเด็ก
8.2.5 มีนโยบายรับประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันของพนักงานเมื่อมีการจ้างงาน
บุคคลภายนอก
8.2.6 มีนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมในอัตราส่วนค่าจ้าง รวมถึงความมุ่งมั่นใน
การวัดผลและขจัดช่องว่างด้านค่าจ้างระหว่างเพศ
8.2.7 วัดผลหรือติดตามความเท่าเทียมทางเพศในด้านอัตราส่วนค่าจ้าง
8.2.8 มีกระบวนการให้พนักงานร้องเรียนด้านสิทธิและ/หรือค่าจ้างของพนักงาน

8.3 รายจ่ายต่อพนักงาน
รายคน

8.3.1 มีข้อมูลรายจ่ายต่อพนักงานรายคน ได้แก่
- จานวนของพนักงาน
- รายจ่ายรวมของมหาวิทยาลัย

8.4 สัดส่วนของนักศึกษา
ฝึกงาน

8.4.1 มีข้อมูลสัดส่วนชองนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ได้แก่
- จานวนของนักศึกษา
- จานวนของนักศึกษาที่ออกฝึกงานระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน

8.5 สัดส่วนของพนักงาน
ภายใต้สญ
ั ญาที่มี
หลักประกัน

8.5.1 มีข้อมูลสัดส่วนของพนักงานภายใต้สญ
ั ญาที่มีหลักประกัน ได้แก่
- จานวนของพนักงาน
- จานวนของพนักงานภายใต้สัญญาเกิน 24 เดือน

9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน

9.1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยเกีย่ วกับอุตสาหกรรม นวัติกรรม และโครงสร้าง
พื้นฐาน

9.2 สิทธิบัตรอ้างอิงงานวิจัย 9.2.1 มีข้อมูลจานวนสิทธิบัตรที่อ้างอิงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย
9.3 ธุรกิจแยกตัวของ
มหาวิทยาลัย

9.3.1 มีข้อมูลจานวนของธุรกิจแยกตัวของมหาวิทยาลัย (โดยจะต้องเป็นบริษัท
ผ่านการจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นเพือ่ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจาก
มหาวิทยาลัย และยังคงเปิดกิจการอยู่และได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างน้อย 3 ปีที่แล้ว)

9.4 วิจัยรายได้จาก
อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม

9.4.1 สร้างรายได้การวิจยั ใหม่จากภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ของ
คณาจารย์

29

SDGs

เป้ำหมำย (Goals)

แนวทำงกำรดำเนินงำน

12.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 12.1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน
การผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน
12 Responsible 12.2 มาตรการปฏิบัติการ
Consumption and
Production
สร้างหลักประกันให้มี
แบบแผนการผลิต และ
การบริโภคทีย่ ั่งยืน

12.2.1 มีนโยบายการจัดหาอาหารและพัสดุอย่างมีจริยธรรม
12.2.3 มีนโยบาย กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการกาจัดขยะ และ
ครอบคลุมไปถึงวัตถุอันตราย
12.2.4 มีนโยบายการกาจัดขยะ เพื่อวัดปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบและรีไซเคิล
12.2.5 มีนโยบายเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก
12.2.6 มีนโยบายเกี่ยวกับการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งให้น้อยที่สุด
12.2.7 ให้การรับรองว่านโยบายเหล่านี้ขยายไปถึงบริการภายนอกและห่วงโซ่
อุปทาน
12.2.8 ให้การรับรองว่านโยบายเหล่านี้ขยายไปถึงผูร้ ับจ้างภายนอกและห่วงโซ่
อุปทาน

12.3 สัดส่วนของขยะ
รีไซเคิล

12.3.1 ติดตามและวัดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและขยะที่ถูกรีไซเคิลทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
12.3.2 คานวณสัดส่วนของปริมาณขยะรีไซเคิล ในหน่วยเมตริกตัน ได้แก่
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
- ประมาณขยะที่ถูกรีไซเคิล
- ปนิมาณขยะที่นาไปฝังกลบ

12.4 การเผยแพร่รายงาน
ความก้าวหน้าของความ
ยั่งยืน

12.4.1 เผยแพร่รายงานประจาปีความก้าวหน้าของความยั่งยืน

30

กำรเขียนโครงกำร
ตอนที่ 1
แนวทำงกำรเขียนโครงกำร
ในที่นี้จะนาเสนอแนวทางการเขียนโครงการแบบดังเดิมในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งมีแนวทางการเขียน ดังนี้
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555)
1. ชื่อโครงกำร
การเขียนชื่อโครงการ ให้ระบุว่าจะท าอะไร แก่ใคร ที่ไหน โดยเขียนให้กะทัด รัด มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการที่จะแก้ไขหรือพัฒนา ดังตัวอย่างในตาราง ที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การกาหนดชื่อโครงการจากสภาพปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไข
สภำพปัญหำ หรือควำมต้องกำรที่จะแก้ไข
ตัวอย่ำงชื่อโครงกำร
1. ผู้เรียน คิดไม่เป็น เล่นมากกว่าเรียน เตือนแล้วย้อน 1. โครงการเสริ ม สร้ า งนิ ส ั ย การเรี ย นรู ้ สู่
สอนไม่ฟัง สั่งไม่ทา จาแต่เรื่องไร้สาระ มักจะเป็นชาวเกาะ ความก้าวหน้าสาหรับนักเรียน โรงเรียน........
(คนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ไม่ช่วยงานกลุ่ม)
2. ผู้เรียน ไม่เสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความรู้เดิมมี 2. โครงการตามล่าหาความรู้เพื่อเสริมสร้างนิสัย
น้อย คอยแต่ลอกงานเพื่อน แชเชือนเลื่อนไหล
รักการอ่านของนักเรียน.......
3. ผู้เ รียน ไร้ว ิน ัย ใจไม่ส ู้ เรีย นรู้ไม่เป็น เขม่นเล่นกัน 3.1 โครงการ “รู้รักสามัคคี มีว ินัย ใจเป็นสุข ”
รุนแรง ไม่แบ่งปัน สัมพันธภาพไม่ดี ไม่มีความสุข
สาหรับนักเรียน โรงเรียน..... หรือ
3.2 โครงการสร้างนักเรียน “เก่ง ดี มีสุข”
โรงเรียน..... หรือ
3.3 โครงการ “โรงเรียน ศรีตาบล”
4 ผู้เรียน ไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรและไม่รู้จักนาสมุนไพร 4. โครงการสมุนไพรประยุก ต์ โรงเรียนชิโ นรส
มาใช้ประโยชน์
วิทยาลัย
5 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานมี 5. โครงการพัฒนาครูนักวิจัยในโรงเรียน.....
นโยบายส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และครูใน
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน
6 หน่ ว ยงานทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได้ น ้ อ มน าหลั ก 6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ เ ป็ น นโยบายและแนวทาง พอเพียง (สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
การทรวงศึกษาธิการ, 2550)
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2. หลักกำรและเหตุผล
หัวข้อหลักการและเหตุผลนี้ บางครั้งอาจใช้ชื่อว่า ที่มาและความสาคัญของโครงการเป็นการอธิบายพื้นฐาน
ความเป็นมาของแนวคิดและเหตุผลในการจัดท าโครงการ โดยแสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นที่มุ่งตอบค าถามว่า
“ทาไมจึงต้องทาโครงการนี้ ” โครงการที่จะจัดทามีความสาคัญต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ประชาชน องค์การ
สังคมและ/หรือประเทศในอนาคตอย่างไร โดยให้นาเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้ง
อาจระบุถึงความเร่งด่วนที่จาเป็นต้องจัดทาโครงการดังกล่าวและความสัมพันธ์กับโครงการอื่นๆ เพื่อแสดงให้ผู้
พิจารณาอนุมัติโครงการเห็ นความสาคัญของโครงการและจาเป็นต้องตัดสินใจอนุมัติให้จัดทาและดาเนินโครงการ
ดังกล่าว การเขียนหลักการและเหตุผลมีแนวปฏิบัติในการเขียน ดังนี้
1. กำหนดโครงร่ำง (Outline) ที่จะเขียนให้ครอบคลุมประเด็นที่จะเขียน ซึ่งอาจกาหนดโครงร่างประเด็น
ที่จะเขียนดังนี้
1.1 สภาพที่คาดหวัง เป้าหมาย ความสาคัญ ความจาเป็นที่ต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาในเรื่องนั้น ซึ่งอาจ
ใช้ข้อมูลจากนโยบาย แผนงาน หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากองค์การระดับบนประกอบการเขียน
1.2 สภาพที่เป็นจริง ซึ่งอาจเป็นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็ นในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาขององค์การ ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลผลการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้อง
1.3 ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเกิดจากการวิ เคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างสภาพคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงทาให้เห็นระดับของปัญหาหรือความต้องการที่จาเป็นต้องแก้ไขหรือ
พัฒนาโดยการจัดทาโครงการ
1.4 ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่ตามมาของปัญหาว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากไม่มีการจัดทาโครงการเพื่อ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางาน ซึ่งจะสะท้อนถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องจัดทาโครงการ
1.5 เสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในรูปโครงการ
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
2. จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการเขียนในแต่ละประเด็นตามร่างที่กาหนดไว้ในข้อ 1 เพื่อช่วยให้การเขียน
ในแต่ละประเด็นมีความคล่องตัวและลื่นไหลได้ดี
3. ลงมือเขียนตำมประเด็นที่กำหนดไว้ โดยสอดแทรกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนการเขียนให้
สมเหตุสมผล
4. ทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงสำระที่เขียน ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
อย่างสมเหตุสมผล
ตัวอย่ำงกำรเขียนหลักกำรและเหตุผลของโครงกำร
จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ.2550 : 8) เขียนหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักกำรและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ย นแปลงต่างๆจากความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวั ตน์ ซึ่งในปัจจุบันปัญหา
ด้านในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตที่เกิดขึ้นอันเป็นผลกระทบ
จากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งสาคัญของไทยเมื่อปี 2540 และท่ามกลางกระแสโลกาภิวัติน์ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างหลากหลาย และพบว่ามีการน้อมน าหลั กคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหา ได้ปรากฏความสาเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
กาหนดให้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยได้มอบหมายให้สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งดาเนินการจัดการเรียนรู้เรื่องดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์โครงกำร
วัตถุประสงค์โครงการ เป็นองค์ประกอบของโครงการที่มีความสาคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ชี้แนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมของโครงการ เป็นข้อความที่บ่งบอกเป้าหมายของโครงการว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหมาย
อะไร ต้องการผลงานหรือผลผลิตอะไรหลังจากดาเนินโครงการเสร็จแล้ว ซึ่งเทียนฉาย กีระนันท์ (2537 : 10) ให้
แนวคิดว่า วัตถุประสงค์ (objective) คือข้อความที่แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ต้องการจากการดาเนินงานตามแผนที่
ก าหนด วัตถุประสงค์จึงเป็นความปรารถนาในอนาคตขององค์การ สังคม ประเทศที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินงานให้เกิดผลตามปรารถนา วัตถุประสงค์โครงการจะเป็นส่วนขยายของความมุ่งหมายของแผนหรือ
นโยบายขององค์การหรือประเทศ เพราะโครงการจานวนมากอาจจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแผนและนโยบาย ดังนั้นใน
การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการจึงต้องระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ผลงานหรือผลผลิตที่ต้องการได้รับจาก
โครงการ โดยเขียนให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน สามารถวัดและประเมินได้
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจก าหนดได้เป็น 2 ระดับ คือ วัตถุประสงค์ทั่วไป (General
objective) และวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ (specific objective) ซึ ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ั ่ ว ไปเป็ น
วัตถุประสงค์ที่บอกไว้กว้างๆ ซึ่งเป็นข้อความที่บ่งบอกสภาวะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังที่บรรลุความสา เร็จตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว ซึ่งมักจะเขียนไว้เพียงข้อเดียว ส่วนวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นวัตถุประสงค์ที่บอกไว้ใน
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ลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (behavioral objection) หรือวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (operational
objection) ซึ่งเป็นข้อความที่บ่งบอกสิ่งของ หรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่จะทาให้สาเร็จภายในช่วงเวลา
ของโครงการ โดยอาจกาหนดไว้ได้หลายข้อ
4. เป้ำหมำย
การเขียนเป้าหมายโครงการ เป็นการเขียนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการดาเนินการให้ได้ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความส าเร็จของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้ขอบเขตของ
ทรัพยากรและระยะเวลาที่ก าหนดให้ การกาหนดเป้าหมายให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้กับลักษณะของ
โครงการนั้น ๆ โดยเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จานวนของผลการดาเนินงานหรือผลผลิตของ
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จานวนของผลการดาเนินงานหรือผลผลิตของ
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินโครงการที่ชี้ถึง
ประสิทธิภาพ
ในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ดี ควรคานึงถึงลักษณะที่ดี หรือใช้หลักนิยมที่นัก
วางแผนรู้จักกันดี คือ SMART PRINCIPLE มาเป็นหลักคิดได้ (ปกรณ์ ปรียากร. 2548 : 46-47 ; ประชุม รอด
ประเสริฐ 2535 : 15) ซึ่งนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการได้ดังนี้
ตารางที่ 1.4 การประยุกต์ใช้ SMART PRINCIPLE เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
หลัก SMART
1. S = Sensible & Specific
มีความเป็นไปได้และชัดเจน

แนวทำงกำรเขียน
เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มีความเป็นไป
ได้จริงในการดาเนินโครงการและมีความชัดเจนที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง สาหรับโครงการนั้นว่าต้องการให้เกิดอะไร
ได้ผลงานหรือผลผลิตอะไร
2. M = Measurable
เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่ผู้ประเมินสามารถ
สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ระบุตัวบ่งชี้หรือตัวแปรหลักที่สามารถวัดและประเมินผลได้
3. A = Attainable & Assignable
ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
ระบุสิ่งที่ต้องการ การบรรลุผลและสามารถทาได้ มากที่สุด
หรือมอบหมายให้
4. R = Reasonable & Realistic
เขียนวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน
มีความเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้และเป็นจริง
แสดงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินงานจริง
5. T = Time Available
เขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ม ี ข อบเขตของเวลาที ่ แ น่ น อนในการ
กาหนดเวลาที่เหมาะสม
ดาเนินงาน ระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน
34

ตัวอย่ำงกำรเขียนวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโครงกำร
จากโครงการตามล่าหาความรู้เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน อาจก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสาหรับนักเรียน
2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านให้กับนักเรียน
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยการรักการอ่าน จานวน
600 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่านและมีเจตคติที่
ดีต่อการอ่าน

1. วิธีดำเนินกำร
วิธ ีด าเนิน การเป็น ส่ว นที่แสดงถึง ขั้น ตอนและรายละเอียดของวิธ ีการด าเนินงานกิจ กรรม แผนการ
ดาเนินงานตามโครงการ โดยมุ่งตอบคาถามให้ได้ว่า ทาอะไร (what) ให้ใครทา (who) ทาเมื่อไร (when) และทา
อย่างไร (how) โดยจะต้องเขียนขั้นตอนการดาเนินงานให้ครอบคลุมครบถ้วน มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ
ได้จริง ระบุระยะเวลาการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
จากโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนาหลวง เขียนวิธีด าเนินงานได้ดังนี้ (ปรับจากเพียงใจ
เขียวเสมอ. 2551 : 45-46)
วิธีดำเนินกำร
การด าเนินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนาหลวง ด าเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย กรรมการห้องสมุ ดและบุคลากรของโรงเรี ยน สถานที่ด าเนินการคื อห้ องสมุด โรงเรี ยนนาหลวง
ห้องเรียนในแต่ละสายชั้นซึ่งเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2550 มีขั้นตอนดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายครูและฝ่ายนักเรียน
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ดังนี้
3.1 กิจกรรมในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรม บันทึกตาม
รอยพระจริยวัตร ลายมืองามตามแบบไทย แบ่งกันฝัน ปันกันอ่าน ทุกสาขา ทุกชั้นขยันอ่าน ใส่ใจลูกหลานให้อ่าน
หนังสือวันละหน้า บ้านนิทานอ่านได้ให้ดาวและภาษานี้มีทานอง
3.2 กิจกรรมสร้างผู้นาการรักการอ่าน โดยคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคัดเลือกนักเรียน
เป็นแกนนาและพัฒนาให้เป็นผู้นารักการอ่าน แล้วให้ปฏิบัติงานเป็นผู้สร้างเครือข่ายการรักการอ่าน โดยใช้คลินิกหมอ
ภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้รักการอ่าน
3.3 กิจกรรมห้องสมุด โดยกรรมการห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การค้นคว้า ประกอบด้วย
กิจกรรมเสียงตามสาย การจัดป้ายนิเทศ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และปริศนาภาษาไทยการดาเนินกิจกรรมทั้ง ข้อ 3 .1 3.2
และ 3.3 ดาเนินทุกสัปดาห์ ทุกภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา
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2. ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
การเขียนระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ให้ระบุช่วงระยะเวลาในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เวลา
เริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยทั่วไปจะนาเสนอในรูปของปฏิทินปฏิบัติงาน
จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ เขียนระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ ได้ดังนี้ (ปรับจากสุรพล พรชัย, 2551)
โครงการพัฒนาการเรียนรู้การสอนสาระวิทยาศาสตร์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2549 สิ้นสุด
โครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 กิจกรรมและระยะเวลาในการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
2549
เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

2550
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.ประเมินผลการดาเนินงาน
5.สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

3. ทรัพยำกรและงบประมำณ
ให้ระบุทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการว่า ใช้ทรัพยากรอะไร ได้มาจากแหล่งใด
งบประมาณเท่าไร จัดอยู่ในหมวดเงินใด โดยระบุรายละเอียด ในการจัดสรรงบประมาณด้วยว่าใช้ทาอะไร เช่น ค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ให้ระบุหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียว หรือหลายหน่ วยงาน
หรืออาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเน้นผู้รับผิดชอบโครงการ
5. กำรติดตำมและประเมินผล
เป็นส่วนที่ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงาน หรือมีความก้าวหน้าหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรับรู้ปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ เพื่อจะได้แก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการ
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ได้ทันการณ์ วิธีการติดตามและประเมินผลอาจใช้วิธีการให้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม หรือรายงานความ
ตามแบบประเมิน ใช้การสังเกต ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม การสอบถาม สนทนากับผู้เข้าร่วมโครงการ
จากโครงการพัฒ นาการเรีย นการสอนสาระวิท ยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ ระบุว ิธ ีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ไว้ดังนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมการฝึกอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม และการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
2. ประเมินผลการฝึกอบรม การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
3. การสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
4. การตรวจประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เป็นการกาหนดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่าจะได้อะไรบ้างโดย
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาจากผลกระทบหรือผลที่สืบเนื่องมาจากการดาเนิน
โครงการกาหนดเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
จากโครงการสมุนไพรประยุกต์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์. 2551 : 27)
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้เรื่องสมุนไพรและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการทางาน และพัฒนา
ตนเองและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ผู้ปกครองได้มีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของนักเรียน และ
แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านการประเมินผลงานของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
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ตอนที่ 2
โครงสร้ำงของโครงกำรและแนวทำงดำเนินกำรตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัย
1. แนวทำงกำรเขียนโครงกำรตำมแบบฟอร์ม
1.1 ส่วนนำโครงกำรและชื่อโครงกำร
การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายได้อย่าง
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะทาสิ่งใดบ้าง โครงการที่จัดทาขึ้นนั้นเพื่ออะไร
โดยทั่วไปจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ เช่น
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนและโครงการ
- โครงการขยายพันธุ์พืชเชิงธุรกิจ
- โครงการสวนธรณีวิทยา เรื่องหินในถิ่นเรา
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
นอกจากนี้ การเขีย นโครงการต้องระบุความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าโครงการนั้น
สามารถสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์นั้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด รวมถึงการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยด้วย
1.2 หลักกำรและเหตุผล
หลักการและเหตุผลเป็นส่วนสาคัญที่แสดงถึงปัญหา สาเหตุ ความจาเป็น หรือความต้องการ ที่ต้องมีการ
จัดท าโครงการขึ้น เพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ โดยผู้เขียน
โครงการจาเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหา หรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผล และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการอย่างชัดเจน
ผู้เขียนต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี ต่าง ๆ แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง
/กรม ตลอดจนความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการที่จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
แสดงข้อมูลที่มีน้าหนัก น่าเชื่อถือ โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อให้ผู้ที่มีอานาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการให้
ดาเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาก็ควรอธิบายให้เห็นว่า หากอนุมัติโครงการนี้แล้ว จะเป็นการเพิ่ม
โอกาสหรือเกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์
เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทาสิ่งต่าง ๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมต้อง
เขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โดยโครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ
แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ หากเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากข้อ จะทาให้ผู้ปฏิบัติมองภาพไม่ชัด และอาจดาเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ยาก
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หลักการเขียนวัตถุประสงค์ “หลัก SMART”
S = Sensible (เป็นไปได้)
หมายถึง ต้องมีความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ
M = Measurable (วัดได้)
หมายถึง ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้
A = Attainable (ระบุสิ่งที่ต้องการ) หมายถึง ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้
R = Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล) หมายถึง ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติสอดคล้องกับความเป็นจริง
T = Time (เวลา)
หมายถึง ต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้น การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ
1. ใช้คาที่แสดงถึงความตั้งใจ และเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานโครงการ เช่น
เพื่อเพิ่ม .................. เพื่อลด ................... เพื่อส่งเสริม .................. เพื่อปรับปรุง.......... .......... เพื่อรณรงค์
........................ เพื่อเผยแพร่ ............................ เพื่ออธิบาย..........................เป็นต้น
- เพื่อให้สามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได้
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดาริแก่ชาวชนบท
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฝึกสอน
2. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของความสาเร็จที่วัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
3. กาหนดช่วงเวลา พื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย
คำที่ควรใช้
- เพื่อกล่าวถึง
- เพื่ออธิบาย
- เพื่อพรรณนาถึง
- เพื่อเลือกสรร
- เพื่อระบุ
- เพื่อประเมิน
- เพื่อแก้ปัญหา
- เพื่อสร้างเสริม

- เพื่อเข้าใจถึง
- เพื่อทราบถึง
- เพื่อคุ้ยเคยกับ
- เพื่อซาบซึ้งใน

คำที่ควรหลีกเลี่ยง
- เพื่อยอมรับใน
- เพื่อเคยชินกับ
- เพื่อสานึกใน
- เพื่อรู้ซึ้งถึง

1.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย
นิยำม : ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลผลิ ต (Output) หมายถึ ง ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ทั น ที ผลโดยตรงจากการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
เสร็จสิ้น เช่น คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทางหรื อผลต่ อเนื่ อ งจาก
ผลกระทบ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550)
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ผลผลิต

ผลลัพธ์

(Program Product) เป็นการประเมินผลขั้นสุดท้ายที่เกิด
จากโครงการเป็นการประเมินที่มุ่งหาคาตอบที่ว่า โครงการได้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขั้นสุดท้ายหรือไม่
ตัวอย่ำง
1.ผลการสารวจความต้องการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.มีการให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ผลที่เกิดขึ้นต่อองค์การโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ปริมาณของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
3. ระดับคุณภาพของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
4. รางวัลหรือเกียรติยศที่องค์การได้รับ
ตัวอย่ำง
ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกีย่ วข้องมีความตระหนักใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสามารถ
บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาได้

นิยำม : ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ วัดสิ่งที่นับได้ (จับต้องได้) เช่น จานวนคน
เชิงคุณภำพ 1) วัดคุณภาพในสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) ใช้เครื่องมือวัดเชิงปริมาณ โดยการอิงตัวเลข
จากการสร้างเครื่องมือวัด และเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ตัวชี้วัด คือ ระดับความ
พึงพอใจ
2) วัดคุณภาพในสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) โดยใช้เครื่องมือวัดเชิงพรรณนา ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ ตัวชี้วัด คือ ระดับการนาไปใช้ , ระดับความสาเร็จ เป็นต้น
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำหมำย
นาเสนอทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการเขียนแบบ “SMART”

ตัวอย่ำง
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ากิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจไม่ต่ากว่าร้อยละ

ในการสร้างตัวชี้วัดทีด่ ี จาเป็นจะต้องมีหลักการที่ใช้เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้ / สร้างตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่สาคัญเท่านั้น
2. คาอธิบาย หรือการกาหนดตัวชีว้ ัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน
3. ตัวชี้วัดอาจจะกาหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได้
4. ควรนาจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมากาหนด
ตัวชี้วัด
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่ง
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ตัวอย่ำง
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ากิจกรรม 30 คน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจไม่ต่ากว่า ร้อยละ 75
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(ต่อ)
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงคุณภำพ
1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ร้อยละ
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบูรณาการงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาได้ ร้อยละ
เชิงเวลำ
1.สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

เป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ร้อยละ 80

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ ร้อยละ 80
เชิงเวลำ
1.สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ไตรมำส 3

1.5 แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
เป็นการนากิจกรรมต่าง ๆ ในการดาเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด ให้ผู้ทาโครงการสามารถลงมือ
ปฏิบัติงานได้ มีการระบุเวลากิจกรรม ว่าจะทาเมื่อใด เป้าหมายนี้จะดาเนินการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
โครงการ ในแผนปฏิบัติงานจะเป็นการระบุถึงจานวนเงิน จานวนวัสดุครุภัณฑ์ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมนั้น
ๆ โดยแจกแจงรายละเอียดชัดเจน เป็นหมวดย่อย ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) เพื่อ
ช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้ และความเหมาะสม รวมถึงช่วยให้การพิจารณาสนับสนุนและอนุมัติโครงการ
เป็นไปด้วยดี
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ โดยระบุวันเดือนปี ที่เริ่มทา และสิ้นสุดที่ชัดเจน
ไม่ควรระบุระยะเวลาที่ลงนานเกินความจาเป็น เช่น ระบุ 6 เดือน โดยไม่ระบุเวลาเริ่มและสิ้นสุด เป็นการกาหนด
ระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ควรระบุว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว และมีหลายระยะก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการนั้นด้วย
เพื่อเป็นรายละเอียด ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ค่ำตอบแทน เงินที่จ่ายตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่ำใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ และเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล ค่ากระเช้าดอกไม้
ค่าพาหนะ ค่าเช่า เป็นต้น
ค่ำวัสดุ เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง วัสดุที่ใช้ในการอบรม เครื่องมือเมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น
หมำยเหตุ แต่ละโครงการควรระบุกิจกรรมการประเมินโครงการ โดยตั้งงบประมาณไว้ดาเนินการ
ร้อยละ 3 – 5 ของงบประมาณที่ได้รับ
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เป็นการบอกว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีผลกระทบในทางที่ดี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม
โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร ทั้ งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพในแง่การสร้างมูลค่าเพิ่ม มิใช่การคัดลอกวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายมาใส่ในประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7 กำรประเมินผล
เป็นการแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การประเมินผลโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ควรระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน อาจต้องระบุบุคคล หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินโครงการพร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ ใช้เครื่องมืออะไรในการ
ประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล ใครเป็นผู้ประเมิน ผลของการประเมินสามารถนามาพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึง หรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป
กิจกรรม
1.บริการวิชาการ

2.ส่งเสริมการ
บูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นกำรประเมิน

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

1. ผลการสารวจความ
ต้องการ

ประชาชนใน
ท้องถิ่น

แบบสอบถาม

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

แบบสอบถาม

1. ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในการบูรณาการ
กิจกรรม
งานศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา

แบบสอบถาม

วิธีวิเครำะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย
หาค่าร้อยละ
ค่าความถี่
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
หาค่าร้อยละ
ค่าความถี่
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
หาค่าร้อยละ
ค่าความถี่
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เกณฑ์กำร
ประเมิน
ค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป

1.8 รำยละเอียดงบประมำณ
เป็นการชี้แจงและแสดงรายละเอียดของโครงการ ตามหมวดรายจ่ายและแยกตามกิจกรรม ซึ่งอาจเป็น
การประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามกิจกรรมแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้วางไว้ โดยผู้เสนอโครงการจะต้อง ว่า
ค่าใช้จ่ายที่ประมาณราคาไว้เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการหรือไม่ มีการแสดงรายละเอียดงบประมาณตามหมวด
รายจ่าย การแตกตัวคูณงบประมาณที่ชัดเจน รวมถึงโครงการที่มีรายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้อง
แสดงคุณลักษณะและรูปแบบรายการ จานวนต่อหน่วย และเหตุผลโดยสังเขป ทั้งนี้รายละเอียดงบประมาณต้องมี
42

ความสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามหลั ก การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรอย่างเคร่งครัด
1.9 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งให้ระบุถึงความเสี่ยงคาดว่าจะเกิด
ขึ้นกับโครงการ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80/90 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น ส่วนการควบคุมความเสี่ยงให้ระบุถึง
วิธีการ/มาตรการ/แนวทางควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการซึ่งต้องสามารถควบคุม/นาไปปฏิบัติได้จริง
และความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ให้ระบุความพร้อมและประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประเมินแบบระดับปฏิบัติ (สูง/กลาง/ต่า)
1.10 ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (โครงกำรใหม่)
ใช้ในกรณีมีการจัดตั้งโครงการใหม่ เป็นการประเมินความพร้อมและประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งโครงการใหม่จะต้องระบุและชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการ ว่าสามารถดาเนินการได้โ ดย
ราบรื่น และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้
1.11 ผลกำรดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ (โครงกำรต่อเนื่อง)
ใช้ในกรณีโครงการต่อเนื่อง เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถชี้แจง
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น เช่น การขยายหรือ
เพิ่มเติมโครงการใหม่, การขยายกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
2. กำรกรอกและบันทึกโครงกำร
ทุกโครงการต้องกรอกและบันทึกโครงการลงในโปรแกรมบันทึกโครงการ ระบบบัญชี 3 มิติ
(ตามเอกสารภาค ผนวก ก.)
3. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงกำร/กำรเลื่อนไตรมำส
เมื ่ อ โครงการได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบและอนุ ม ั ต ิ โ ครงการโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย หากมี ค วามประสงค์
เปลี่ยนแปลงควรดาเนินการ ดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงไตรมาสในการดาเนินการ ให้บันทึกขออนุญาตอธิการบดี
- การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ/เปลี่ยนโครงการ ให้บันทึกเสนออธิการบดี นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

43

ภำคผนวก ก. แบบฟอร์ม
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สรุป งำน/โครงกำร และงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ...............
จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยงำน ..............................................................................
ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
งำน/ โครงกำร

ควำม
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย

ควำม
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
มหำวิทยำลัย

แหล่งงบ
บ.กศ.

กศ.บป.

บัณฑิต

แผ่นดิน

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินฯ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่า
ค่าที่ดิน
ค่าวัสดุ
แทน
สอย
ครุภณ
ั ฑ์ สิ่งก่อสร้าง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศำสตร์พระรำชำ
1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครู
1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม
1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสมรรถนะสูง
1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
รวมทั้งหมด

เงิน
อุดหนุน

รำยจ่ำย
อื่น

รวมเงิน

สรุปงำน /โครงกำร และงบประมำณตำมไตรมำส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ............ (งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้)
จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยงำน ..............................................................................
งำน / โครงกำร

แหล่งงบ

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต แผ่นดิน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิน่ ด้วยศำสตร์พระรำชำ

1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครู

1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม

1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสมรรถนะสูง

1.
2.
รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4

รวมเงินทั้งหมด

รวม

P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงำนปฏิบัติงำน /โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ................
หน่วยงำน :
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ
(จะได้รับรหัสหลังบันทึกโครงการในระบบ)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ :
กลยุทธ์ที่ :
ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยที่ :
มำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.............. ที่ :
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ :
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ :
สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก :
สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs)
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม
[ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ [ ] ตามพันธกิจ [ ] เชิงกลยุทธ์
สถำนที่ดำเนินกำร :
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่น ๆ
กำรบูรณำกำรเรียน/กำรสอน ในหลักสูตร
กำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักกำรและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

งำน (มหำวิทยำลัยฯ) :
แผ่นดิน
บ.กศ.

กศ.บป

บัณฑิต

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

เชิงปริมาณ 1............................................
2...........................................
เชิงคุณภาพ 1............................................
2...........................................
เชิงเวลา 1............................................
2...........................................

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

4. แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/............. ถึง วันที่ 30/09/................
พ.ศ...............
กิจกรรม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

รวม

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

งบประมำนแยกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำจ้ำง ตอบ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ
ชั่วครำว แทน
สร้ำง

งบอุด
หนุน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
งบรำยจ่ำย
อื่น

รวม
เงิน

พ.ศ.................
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ปริมำณงำน งบประมำณ ปริมำณงำน งบประมำณ ปริมำณงำน งบประมำณ ปริมำณงำน งบประมำณ

6. กำรประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ

7. รำยละเอียดของงบประมำณ
หมวดรำยจ่ำย
จำนวนเงิน

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย (ระบุแยกตำมกิจกรรมให้ชัดเจน)
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
(
)

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(
)
8. กำรบริหำรควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุม

9. ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (กรณีโครงกำรใหม่)

ระดับ

ควำมพร้อม /กำรประเมินควำมเป็นไปได้โครงกำร

ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลกำรดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ (โครงกำรต่อเนื่อง)

ปัญหำ /อุปสรรคในปีที่แล้ว

กำรดำเนินงำนปรับปรุงในปีนี้

1. ด้านการเงิน.......................................................................................................................................
2. ด้านบุคลากร (วิทยากร,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม).......................................................................................
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่................................................................................................................
4. ด้านระยะเวลา..................................................................................................................................
5. ด้านบริหารจัดการ............................................................................................................................
6. ด้านอื่น ๆ..........................................................................................................................................

1..............................................................................................................
2.............................................................................................................
3.............................................................................................................
4.............................................................................................................
5.............................................................................................................
6.............................................................................................................

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรพัฒนำโครงกำร/กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย/กำรขยำยหรือจัดทำโครงกำรใหม่เพิ่มเติม

11. แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร (โครงกำรที่ได้รับงบประมำณแผ่นดิน)
กำรบริกำรวิชำกำรเกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

P2-1
คำชี้แจงงำน/โครงกำร งบประมำณ จำแนกตำมงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ - ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ...................
คณะ/หน่วยงำน ......................................................................
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ...............................................................
กลยุทธ์ที่ ........................................................................
งำน/โครงกำร .........................................................................

ประเภทรายจ่าย / รายการ
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

รวมเงิน

คาชี้แจงเหตุผลโดยสรุป

บัญชีรำยละเอียดกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกงบประมำณเงินรำยได้ ประเภทงบ (ระบุ บ.กศ. /กศ.บป. /บัณฑิต /เงินฝำกถอนคืน).................(1)..........................
ส่วนรำชกำร ...................(2)........................... สังกัด .....................(3).......................... ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ..............(4).................
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน
กรอบอัตรำกำลัง
ที่ขออนุมัติ

(5)

(6)

(7)

จำนวน
กรอบอัตรำกำลัง
ที่มี
(8)

จำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอยู่จริง
(9)
ข้ำรำชกำร

พนักงำนมหำลัย

พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ

ลูกจ้ำงชั่วครำว

เงื่อนไข
กำรจ้ำง

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

ระยะ
เวลำจ้ำง

เหตุผลควำม
จำเป็น

(10)

(11)

(12)

(13)

ภำคผนวก ข. ตัวอย่ำงกำรเขียนโครงกำร
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P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

ตัวอย่ำง แผนงำนปฏิบัติงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2566
หน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ

งำน (มหำวิทยำลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเป็นผู้ประกอบในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาชุมชน
6613000033
0
13,080
0
0
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 01, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยที่ : 1 จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นา แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น
สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี, Responsibility – มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs): 9 Industry, Innovation and Infrastructure สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบ คลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
แนวทำง/มำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ที่ : 1.1.16 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการประกอบการ
สถำนภำพของงำน/โครงกำร [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ X ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงำน/โครงกำร
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถำนที่ดำเนินกำร : สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
กำรบูรณำกำรเรียน/กำรสอน ในหลักสูตร
กำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักกำรและเหตุผล

2.วัตถุประสงค์
การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ การสอนที่ 1. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
จะทาให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดและทักษะด้านไอที ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้
2. นักศึกษาสามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าได้
ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจึงดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาชุมชนให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 3. นักศึกษาสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นได้
นาไปต่อยอดกับการเรียนและนาไปบริการวิชาการในอนาคตได้

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย
ผลผลิต
1. ชิ้นงานที่ได้จากการฝึกอบรม
จานวน 10 ชิ้น (1คน/ 1 ชิ้นงาน)
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ชิ้นงาน

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรม
เชิงปริมาณ
คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาและ
1. 1. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ
ประชาสัมพันธ์สินค้าทางออนไลน์ได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
2. นักศึกษาสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับไปใช้
2. 2. นักศึกษาสามารถใช้สื่อดิจทิ ัลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าได้
ต่อยอดให้กับสินค้าชุมชนได้
3. 3. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นได้
เชิงคุณภาพ
1. 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์
สินค้าได้

เป้าหมาย
10 (คน)
10 (ชิ้น)
10 (คน)
60 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ)

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงเวลา
1. ดาเนินการในไตรมาสที่

2 (ไตรมาส)

4. แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566
กิจกรรม

1.ออกแบบและพัฒนา
สื่อโฆษณา
รวม

ผลผลิต
งบประมำนแยกตำมหมวดรำยจ่ำย
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
กิจกรรม
ไตรมำสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมเงิน
ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ
(หน่วยนับ) ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์ 10 ชิ้น
7,500 680 4,900
13,080
10 ชิ้น
13,080
7,500

680

4,900

13,080

0

0

0

0

10

13,080

0

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
2. นักศึกษาสามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองได้
3. นักศึกษาสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นได้
6. กำรประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
1. ทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. รายงานสรุปโครงการ

แหล่งข้อมูล
ชิ้นงานนาเสนอ
จากการดาเนินกิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ
ชิ้นงานเชิงประจักษ์ที่นักศึกษาสามารถ
นาไปใช้ในสื่อออนไลน์จริง
- รายงานผลการดาเนินงาน

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละ การนาไปใช้ในสื่อออนไลน์

เกณฑ์ในการประเมิน
การนาไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ค่าร้อยละ ค่าความถี่ จากการดาเนินงาน

มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าน้อยละ 80

0

วัตถุประสงค์การประเมิน

แหล่งข้อมูล

วิธีการ/เครื่องมือ
- รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

7. รำยละเอียดของงบประมำณ
หมวดรายจ่าย
3, ค่าตอบแทน
5, ค่าวัสดุ
6, ค่าครุภณ
ั ฑ์

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ )

จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
7,500 ค่าวิทยาการในการฝึกอบรม(1 คน * 5 วันละ 6 ชั่วโมงละ 250 รวม 1,500 บาท)
680 ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุสานักงาน
4,900 ค่าเครื่องปริ้นทีส่ ามารถถ่ายเอกสาร สแกน ถ่ายเอกสารแบบ WIFI

8. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. ไม่สามารถดาเนินโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การควบคุม
1. หากไม่สามารถรวมกลุ่มทากิจกรรมได้ ผูจ้ ัดจะดาเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน

9. ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้โครงกำร

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ

1. 1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับงบประมาณ การบริหารจัดการ

สูง
*

2. 2. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล

*

10. ผลกำรดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ (โครงกำรต่อเนื่อง)
-

ต่า

ปานกลาง

P2-1

คำชี้แจงงำน/โครงกำร งบประมำณ จำแนกตำมงบลงทุน(ค่ำครุภัณฑ์ – ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
คณะ/หน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ

รหัสโครงกำร : 6613000033

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 ยกระดับศักยภำพชุมชนให้พึ่งพำตนเองได้
งำน/โครงกำร : งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทรายจ่าย-รายการ
ค่ำครุภัณฑ์
เครื่องปริ้นเตอร์

ค่ำที่ดินสิ่งก่อสร้ำง

ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเป็นผู้ประกอบในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาชุมชน

คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

คุณลักษณะสามารถสแกน, ถ่ายเอกสาร สามารถพิมพ์เอกสาร
ด้วยความเร็วสูงและ มีการเชื่อมต่อแบบ WIFI ได้
Print Speed : ขาวดา 8.8 / สี 4.4(แผ่น/นาที)
Resolution : สูงสุด 4800 x 1200 dpi
Copy Speed :ขาวดา 3.6 / สี 2.7 (แผ่น/นาที)
Scan Resolution : สูงสุด 600 x 1200 dpi
Fax speed : 33.6 kbps ถาดบรรจุกระดาษ : 100 แผ่น
การเชื่อมต่อ : Hi-Speed USB 2.0 / WiFi

4,900(เครื่อง)

1

รวมเงิน

คาชี้แจงเหตุผลโดยสรุป

4,900 -เนื่องด้วยโปรแกรมวิชาการเป็นผูป้ ระกอบการ
มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องปริ้น ที่สามารถถ่าย
เอกสารแบบ WIFI ได้ เพื่อความสะดวกในการ
ทากิจกรรมของนักศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรม
โครงการที่เกีย่ วข้องกับสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ

ภำคผนวก ค. ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

59

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน
งำนกำรเงิน สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ในประเทศ

อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ
ประเภท
กำร
เบิกจ่ำย

ประเภท
สำยงำน

ทั่วไป

ก

ข

ระดับตำแหน่ง

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม

ค่ำที่พัก ค่ำที่พัก ค่ำที่พัก ค่ำที่พัก
ค่ำเบี้ย
บำท/ บำท/วัน/ บำท/
บำท/
เลี้ยง
วัน/คน
คน
วัน/คน วัน/คน
อัตรำ/
(ห้องพัก (ห้องพัก (ห้องพัก (ห้องพัก
บำท
คู่)
เดี่ยว)
คู่)
เดีย่ ว)

ต่ำงประเทศ

ค่ำเบี้ยเลี้ยง
อัตรำ/บำท

ทักษะพิเศษ

เชี่ยวชาญ,
วิชาการ ทรงคุณวุฒิ (รศ.
,ศ.)
2,200.สูง (ผอ.สานัก
270.- 1,200.- ค่าที่พัก 1,300.- 2,400.อานวยการ
อธิการ)
เหมาจ่าย
ต้น, สูง (อธิการบดี,
400.รอง
บริหาร
อธิการบดี,คณบดี
,ผอ.สานัก/สถาบัน)
ปฏิบัติงาน, ชานาญ
ทั่วไป
งาน, อาวุโส
ปฏิบัติการ, ชานาญ
1,500.การ, ชานาญการ
ค่าที่พกั
วิชาการ
240.- 850.900.- 1,450.พิเศษ
เหมาจ่าย
400.(ผศ.,อาจารย์)
ต้น, สูง (ผอ.กอง
อานวยการ
,เลขาคณะ)

3,100.-

2,100.-

900.นักศึกษำ

210.-

600.-
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ค่าที่พัก
เหมาจ่าย
200.-

600.-

900.-

210.-

กำรนับเวลำเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง
1. กรณีพักแรมในที่พักแรม หรือ ในยานพาหนะ
1.1 นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
1.2 ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12
ชั่วโมง = 1 วัน
2. กรณีไม่พักแรม
2.1 นับได้เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน
2.2 ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง
= ครึ่งวัน
3. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการนับ
เวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ
4. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติ
ราชการนับถึงเวลาสิ้นสุดปฏิบัติราชการ
5. กรณีถ้าผู้จัดฝึกอบรม จัดอาหารกลางวันหรือ
อาหารเย็นให้ระหว่างการฝึกอบรม
ให้หักเบี้ยเลี้ยงตามจานวนมื้ออาหารในอัตรามื้อละ
1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน

เอกสารประกอบการยืมเงิน
กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ /เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมสัมมนา (ผู้เดินทางเป็นผู้ยืมเงิน) คานวณ
ค่าใช้จ่ายโดยแยกรายการ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยประมาณการให้ครอบคลุมตามสิทธิ
ยื่นสัญญายืมเงินก่อนวันเดินทางไปราชการหรือ
เดินทางไปอบรมสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทาการ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยืมเงิน
1. สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาหนังสือต้นเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน
หรือสาเนาบันทึกขออนุญาตเข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนา ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

หมำยเหตุ
1. จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยง 240 บาท
เบิกได้ 160 บาท
2. จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยง 240 บาท
เบิกได้ 80 บาท
3. จัดอาหาร 3 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยง 240 บาท
ไม่สามารถเบิกได้
4. ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ เบิกได้ 240 บาท
5. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หมายถึง
การเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบัติราชการ
เดียวกัน การเบิกค่าที่พักต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักใน
ลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
6. การเบิกค่าที่พัก-จ่ายจริง(แนบใบเสร็จรับเงิน) เหมาจ่าย(ไม่แนบใบเสร็จรับเงิน)
7. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต้องระบุรหัส
งบประมาณ รายละเอียด จานวนผู้เดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม
ทั้งหมด
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ/
ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรม
1. ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ
แบบ กง.3 และงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
2. รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 )
3. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการหรือรถโดยสารกรอกรายละเอียดการเดินทางในแบบ บก.111
4. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พักและ/หรือใบแจ้งค่าที่พัก
(Folio)โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามชื่อผู้พักที่อยู่
มหาวิทยาลัย กรณีพักห้องคู่ ต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงิน
และ/หรือ ใบแจ้งค่าที่พัก (Folio) ทั้ง 2 ราย
5. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง ออกใบเสร็จใน
นามมหาวิทยาลัย ที่อยู่มหาวิทยาลัย
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กำรนับเวลำเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง
3. สาเนาใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว
4. คาสั่ง / หนังสือให้ไปราชการ
5. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ต้องมีบันทึกข้อความขออนุญาต
ไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวพร้อมระบุหมายเลข
ทะเบียนรถ เหตุผลที่ต้องใช้รถยนต์

หมำยเหตุ
ลงหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ใบเสร็จค่าทางด่วน
ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม
6. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงบางส่วนหรือทั้งหมด ออกใบเสร็จในนาม
มหาวิทยาลัย ที่อยู่มหาวิทยาลัย พร้อมภาพถ่ายอ้างอิง
ระยะทางของกรมทางหลวง พร้อมลงชื่อรับรอง
7. หนังสือต้นเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อย่างชัดเจน หรือบันทึกขออนุญาต
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว

กำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว ได้แก่
1. การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติ ราชการปกติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตาม
หน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
2. การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
3. การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
4. การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจาใน
ต่างประเทศ
5. การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ หรือวันที่
ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
การฝึกอบรม หมายความว่า อบรม ประชุม / สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ
ฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ / หลักสูตร ช่วงเวลา
จัดที่แน่นอน เพื่อพัฒนาบุคคล /เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีการรับปริญญา /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ
ไม่ใช่การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน
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อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร
ประเภท
วิทยำกร
เป็นบุคลากรของ
รัฐ
ที่ไม่ใช่บุคลากร
ของรัฐ

อัตรำ (บำท : ชั่วโมง)
กำรฝึกอบรม
ประเภท ก

กำรฝึกอบรมประเภท ข
และบุคลำกรภำยนอก

ไม่เกิน 800

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 1,600

ไม่เกิน 1,200

อัตรำกำรเบิกค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม
ในกำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำร
ประชุม
อัตรำมื้อละไม่
รำยกำร
เกิน
ค่าอาหารกลางวัน/ 100 บาท ต่อมื้อ
อาหารเย็น
ต่อคน
ค่าอาหารว่างและ 35 บาท ต่อมื้อ
เครื่องดื่ม
ต่อคน

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำวิทยำกร
รูปแบบกิจกรรม

จำนวนวิทยำกร

บรรยาย
อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ
แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ, แบ่งกลุ่มอภิปราย/สัมมนาหรือ
แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ, แบ่งกลุ่มอภิปราย/สัมมนาหรือ
*** กำรนับเวลำบรรยำย ***
ไม่น้อยกว่า 50 นาที
เป็น 1 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า25นาที แต่ไม่ถึง 50 นาที

ไม่เกิน 1 คน
ไม่เกิน 5 คน
ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

เป็น ครึ่งชั่วโมง
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หมวดรำยจ่ำย
1. งบบุคลำกร หมายถึง : งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงค่า
ประกันสังคมและเงินสะสม ที่ส่วนราชการจะต้องจ่ายสมทบ ดังนี้
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตอบแทนเป็นรายเดือน
2. งบดำเนินงำน หมายถึง : งบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับใช้จ่ายปกติ ดังนี้
2.1 ค่าตอบแทน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เช่น ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา ค่าสอนพิเศษ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทน ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
ฯลฯ
2.2 ค่าใช้สอย หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ค่าจ้างทา
ความสะอาด ค่าจ้างเหมา รปภ. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบารุงลิฟท์ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบและ
ซอฟท์แวร์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมที่มีราคาต่ากว่า 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 รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.3.4 รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการทางด่วน ค่าโทรคมนาคม
3. งบลงทุน หมายถึง : งบประมาณสาหรับใช้จ่ายเป็น ค่าจัดหาครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง หรืออื่นใดที่เป็นถาวร ดังนี้
3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้
3.1.1 รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
3.1.2 รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ชุดเกินกว่า 20,000 บาท
3.1.3 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
3.1.4 รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
3.1.5 รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
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3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง สิ่งต่าง ๆ
ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
3.2.1 รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
3.2.2 รายจ่ายเพื่อปรับปรุงดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาให้ที่ดิน
สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3.2.3 รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก
ในอาคาร ทั้งที่เป็นการดาเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ
3.2.4 รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
3.2.5 รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
3.2.6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง : งบประมาณสาหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัยกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป หมายความว่า งบประมาณสาหรับจ่ายเป็นค่าบารุง ค่าช่วยเหลือ ค่าดาเนินการวิจัย
โดยต้องการให้เกิดความคล่องตัว
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายความว่า เงินที่กาหนดให้ใช้จ่ายเช่นเดียวกับเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ต้องการ
ให้มีการควบคุมรายละเอียดการใช้จ่าย
5. งบรำยจ่ำยอื่น หมายถึง : งบประมาณที่ตั้งไว้สารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือรายการที่มิได้ตั้งงบประมาณไว้
หรือรายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
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แนวปฏิบัติเพิ่มเติมในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (สรุปจำกข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภำยใน)
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
1. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร โดยเฉพาะบุคคลภายนอก ควรแนบประวัติและแบบตอบรับการเป็น
วิทยากรในการขออนุมัติจัดกิจกรรมและแนบหลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. หนังสือขออนุมัติการฝึกอบรมต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจัดให้แก่ใคร
3. ผู้จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องทาหนังสือขออนุญาตไปราชการ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตาม
ระเบียบที่กาหนด
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ให้ระบุสาเหตุความจาเป็นในการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน
5. กาหนดการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ/บรรยายและฝึกอบรมปฏิบัติ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื้อหาใน
การฝึกอบรมต้องเป็นการฝึกปฏิบัติจริง ๆ และแบ่งจานวนผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม ควรให้เหมาะสมกับการฝึก
ปฏิบัตินั้น ๆ รวมทั้งมีวัสดุให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ในการฝึกปฏิบัติด้วย
6. โครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติงบประมาณ ควรแนบกาหนดการฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากรให้ชัดเจน
7. ทุกโครงการ/กิจกรรมที่มีการฝึกอบรมต้องระบุชื่อวิทยากรผู้ให้การอบรม ระบุประวัติและผลงานที่แสดงถึงความ
เชี่ยวชาญกับเรื่องที่อบรมของวิทยากร
8. การเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่ควรเป็นผู้เข้ารับการอบรมโนโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ
9. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม ในกาหนดการฝึกอบรมต้องระบุชื่อวิทยากร ถึงแม้จะไม่ได้เบิก
ค่าตอบแทนวิทากร
10. กาหนดการตามโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมควรจัดเวลาให้ไม่เกินเวา 16.30 น.
11. ผู้จัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมควรจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มให้มีคุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสมกับจานวนเงินที่เบิก
12. ผู้จัดโครงการ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ทาหนังสือขออนุญาตไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมและแนบ
หนังสือที่ได้รับอนุญาตไปราชการกับหลักหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายให้งานการเงินและบัญชี ถึงแม้ไม่ได้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
13. การเบิกจ่ายไม่ควรเบิกจ่ายจานวนนับเป็น 1 งาน มหาวิทยาลัยควรกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราสาหรับ
โครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมว่ากิจกรรมลักษณะใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าถ่ายภาพนิ่ง
ค่าจ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหว ค่าจ้างคลิปวิดิโอ ซึ่งทุกกิจกรรมไม่สามารถเบิกได้
14. โครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เบิกเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่เกินร้อยละ 40
15. การเบิกค่าใช้จ่ายจัดทาจุดต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือสถานที่จัดแสดงต่าง ๆ ควรมีรูปถ่ายจากสถานที่จ้าง
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
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