
 
 



 
 

ค ำน ำ 

คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดท างบประมาณ ให้สอดคล้องกับ       
แผนกลยุทธ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการน าเสนอแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน 
งาน/โครงการต่อคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน/โครงการในการ
ด าเนินการของหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุตามพันธกิจและตัวชี้วัดของหน่วยงานและ      
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกหน่วยงานในการจัดท างบประมาณ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนงาน งาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หากหน่วยงานใดต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ โปรดติดต่อสอบถาม
บุคลากรที่รับผิดชอบของกองนโยบายและแผน โทรศัพท์ภายใน 1201 -1203 และ 1110 ซึ่งบุคลากรทุกท่าน
พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 

       กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
              สิงหาคม 2560 
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สำรบัญ 

 เรื่อง หน้ำ 

 ค าน า ก 

 สารบัญ ข 

 ปฏิทินการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค 
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ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดท ำงบประมำณ 

12 มิถุนายน – 
7 กรกฎาคม 60 

1. กองนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) นโยบายและแนวทาง
หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประมาณการรายรับ–รายจ่ายประจ า /คู่มือการจัดท างบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

12 กรกฎาคม 60 2. คณะกรรมการอ านวยการฯ ทบทวนผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทาง 
การจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

18 กรกฎาคม 60 3. คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณา (ร่าง) นโยบายและ
แนวทาง การจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

กองนโยบายและแผน  
คณะกรรมการบริหาร 

20 กรกฎาคม 60 4. น าเสนอ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

อธิการบดี 

4 สิงหาคม 60 5. คณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) พิจารณาประมาณการรายรับ 
การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

9 สิงหาคม 60 6. คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณาประมาณการรายรับ 
การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองนโยบายและแผน  
คณะกรรมการบริหาร 

ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 

10 สิงหาคม – 
29 สิงหาคม  

(20 วัน) 

7. หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติงาน /โครงการต่างๆ ในโปรแกรม 
ระบบบัญชี 3 มิต ิส่งกองนโยบายและแผน เป็นเอกสาร 1 ชุด 
และ File โครงการ  (เพ่ือน าเสนอโครงการ) 

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
ศูนย์ต่าง ๆ 

30 สิงหาคม 60 
(1 วัน) 

8. กองนโยบายและแผน วิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน /โครงการต่างๆ  
ของหน่วยงานเสนอมา พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในการ
ปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) 

กองนโยบายและแผน 

31 สิงหาคม – 
1 กันยายน 60  

(2 วัน) 

9. หน่วยงานน าเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการ     
อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนอนุมัติงบประมำณ 

2-4 กันยายน 60 
(3 วัน) 

10. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

5–8 กันยายน 60 
(4 วัน) 

11. กองนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) ค าขอตั้งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กองนโยบายและแผน 

ค 



 
ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)  

 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนอนุมัติงบประมำณ (ต่อ) 

12 กันยายน 60 
(1 วัน) 

12. น าเสนอ (ร่าง) ค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ต่อคณะกรรมการบริหาร (กบ.) 

กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร 

13–20 กันยายน 60 
(8 วัน) 

13. กองนโยบายและแผนประสานหน่วยงานแก้ไขและจัดท า (ร่าง)  
ค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองนโยบายและแผน 

21 กันยายน 60 
(1 วัน) 

14. น าเสนอ (ร่าง) ค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

อธิการบดี 

25 กันยายน 60 15. กองนโยบายและแผนแจง้รหัสงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

1 ตลุาคม 2560 16. เริ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกหน่วยงาน 

15 ตลุาคม 2560 17. จัดท าแผนปฏบิัติงาน/โครงการและคู่มือรหัสการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองนโยบายและแผน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 



 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไป
เป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน/โครงการในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ก) กรอบกำรจัดท ำเงินงบประมำณ 
    กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการก าหนดกรอบรายจ่าย ดังนี้ 
 1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ า เช่น ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว ค่าตอบแทนการสอน/สอบภาคพิเศษ ค่าประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเหมาบริการพื้นฐานต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคฯ เป็นต้น มหาวิทยาลัย
จะควบคุมรายจ่ายไม่ให้เพ่ิมข้ึน 
 2. รายจ่ายตามภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
              2.1 คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด จัดสรรให้โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา โดยจัดสรร
เป็นงบบริหารจัดการ งบพัฒนาบุคลากร งบกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรตามจ านวนนักศึกษาหัวจริง ค่าวัสดุการศึกษา
จัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและค่าพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจัดสรรให้
ตามจ านวนนักศึกษา รวมทั้งค่าวัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจะตั้งในภาพรวมและจัดสรรให้คณะในภายหลัง 
              2.2 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จัดสรรให้ตามวงเงินฐานเดิมของปีงบประมาณท่ีผ่านมาหรือตามความจ าเป็น
หรือตามรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริงในปีงบประมาณปัจจุบัน และจัดสรรให้ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ โดยมีโครงการ
รองรับ 
 3. รายจ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จัดสรร
ตามความจ าเป็นและความส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบบริหารกลาง เพ่ือส ารองกรณีความจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัย 
 4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน จัดสรรตามความจ าเป็นและ
ส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติรา ชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 5. รายจ่ายตามภารกิจอ่ืน ๆ ส าหรับการแก้ปัญหา ตามนโยบายและความร่วมมือระดับประเทศ กระทรวง 
สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น 

ข) แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย    
        1. การด าเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยและได้มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 และมีการปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี 2561 – 2580                    
และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ระยะที่ 1 ) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 5.8 และ 5.9 ตามล าดับ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพ่ือพิจารณา
และน ามาปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี 2561 – 2580 และแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

กรอบและแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 



งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณางาน/
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง     
โดยเฉพาะงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มีล าดับความส าคัญลดลง หมดความจ าเป็นและสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงได้  
   2. จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting) โดย 
       2.1 มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

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

  3. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน และโปรแกรมวิชา/งาน 
          4. ให้สอดคล้องและให้ความส าคัญกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมิ นผล        
การปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
   5. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
   6. ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
   7. ให้ทุกคณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
   8. ให้ทุกหลักสูตรจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ตอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 9. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  และน าไปสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   10. ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่ำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
     มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (KPRU)  

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

11. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นด้านบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการตามพระราชด าริ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

12. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ (Missions) : 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ 
และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล   
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) : 
 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม  
เป้ำประสงค์ (Goals) : 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมแก่ชุมชน 
และท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
 4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู 
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (KPRU)  
 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 
 
 
 
 

นโยบำยและแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ  
กลยุทธ์สูก่ำรปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 



 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์
1. การพัฒนาท้องถิ่น  
    ด้วยพันธกิจสัมพันธ ์
    มหาวิทยาลัยกับ 
    สังคมท้องถิ่น 

1. เพิ่มขีดความสามารถ  
    สร้างความไดเ้ปรียบในเชิง 
    แข่งขัน และลดความ    
    เหลื่อมล้ าทางสังคม  
    แก่ชุมชนและท้องถิ่น      
    ภายใต้บริบทของท้องถิ่น 
    โดยการบูรณาการพันธกิจ     
    สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ     
    ท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
    โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 
2. ยกระดับความสามารถของก าลงัแรงงานและผูสู้งวัยใน   
    ท้องถิ่น 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวิจยั    
    พัฒนาท้องถิ่น 
4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยใหต้ีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ     
    และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลัง   
    ปัญญาของแผ่นดิน 

2. การยกระดับมาตรฐาน     
    การผลิตและพัฒนาครู  
    และบุคลากรทางการ 
    ศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษามีคุณภาพ  
    และมีสมรรถนะตาม 
    มาตรฐาน 

1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ ให้เป็นผู้น าทาง    
   วิชาการด้านการยกระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดมีีคุณภาพสูง (High     
   Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ 
   ที่ยั่งยืน 
3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
   ประจ าการให้มสีมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการ    
   พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพ 
   และมาตรฐานการผลติ 
   บัณฑิตให้มีคณุภาพ 
   สร้างสรรค์สังคม 

3. บัณฑิตมีคณุภาพ
สร้างสรรค ์
    สังคม 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจยัและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้    
    พัฒนาชุมชน 
2. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑติ  
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี      
   คุณธรรม จติอาสา สร้างสรรคส์งัคม 
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหม้ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
5. พัฒนาศกัยภาพอาจารย ์

4. การพัฒนาระบบ   
    บริหารจัดการ    
    มหาวิทยาลัยใหท้ัน  
    สมัย ได้มาตรฐาน  
    มีธรรมาภิบาล และ     
    เป็นองค์กรแห่ง 
    นวัตกรรม 

4. ระบบบริหารจัดการที่    
   ทันสมัย ตามหลักธรรมา- 
   ภิบาล และเป็นองค์กร 
   แห่งนวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง     
   และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบรหิารจัดการที่ด ี
3. พัฒนากระบวนการท างานให้มปีระสิทธิภาพโดยการน า 
   เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรยีนรู้ ผลิตสื่อ นวัตกรรม       
   และเทคโนโลย ี
5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลยั     
   สีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน ์    
   (ECO University) 
6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 

ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ 



 
 
 
 

เป้ำประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดควำมสำมำรถ สร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภำยใต้บริบทของท้องถิ่นโดยกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยกำรบูรณำกำรพันธกิจและสร้ำง
เครือข่ำย  

มำตรกำร : 
1.1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ในการให้บริการวิชาการ 
1.2) เพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.3) สนับสนุนอาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญและการยอมรับ 
1.4) ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 
1.5) พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.6) รวมรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ โดยการมีส่วน
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 

1.7) ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.8) ผลักดันโครงการบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์
จังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1.9) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน
หรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับควำมสำมำรถของก ำลังแรงงำนและผู้สูงวัยในท้องถิ่น 
 มำตรกำร : 
 2.1) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมการยกระดับฝีมือแรงงานในพ้ืนที่ และเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.2) สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 2.3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ ICT ชุมชน ในการพัฒนาแรงงานและผู้สูงวัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
(Smart Person)  
 2.4) ยกระดับฝีมือแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.5) ยกระดับแรงงานผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง (Active Aging) 
 ตัวช้ีวัด :  
 1) ร้อยละก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิ่น 



กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำท้องถิ่น  
 มำตรกำร : 
 3.1) ยกระดับสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 3.2) ส่งเสริมการแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจากแหล่งทุนภายนอก 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
 2) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนกำรน ำงำนวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับชำติและนำนำชำติและใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
     ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  
 มำตรกำร : 
 4.1) พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4.2) ยกระดับคุณภาพงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
 4.3) พัฒนาชุมชนบนฐานของงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
งานวิจัย 
 2) ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
 3) จ านวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 4) จ านวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
กลยุทธ์ที่ 5 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญำของแผ่นดิน  
 มำตรกำร : 
 5.1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาก าแพงเพชรศึกษา 
 5.3) สนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินการ 1 หน่วยงาน 1 ศิลปวัฒนธรรม  
 5.4) สนับสนุนให้มีการบูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
งานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
 5.5) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.6) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม หรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
 5.7) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 5.8) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) จ านวนนวัตกรรม/มาตรฐาน ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 2) ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 



 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรยกระดับคุณภำพ
     กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

มำตรกำร : 
1.1) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
1.2) เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้มีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก 
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นครูมืออาชีพ และมีสมรรถนะในการ

ผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
1.4) พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ    

ในระดับนานาชาติ 
1.5) พัฒนาคู่มือสอนส าหรับอาจารย์ในสถาบันผลิตครู 

 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพครู 
 2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
 3) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
  
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภำพสูง (High Performance Teacher)  
      เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำประเทศที่ย่ังยืน  

มำตรกำร : 
2.1) จัดท าฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตาม

สาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2.2) เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
2.3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 
 2) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 
 3) ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



กลยุทธ์ที่  3 สร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำกำรให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
      กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในสถำนศึกษำ  

มำตรกำร : 
3.1) จัดตั้งศูนย์สะเต็ม (STEM Education) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาครูและ

สถานศึกษาในพ้ืนที่ 
3.2) พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนการพัฒนาครูในพื้นที่ 
3.4) พัฒนาเครือข่ายสถาบันการผลิตครูและสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.5) พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับและมี

มาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูท่ีน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะกำรวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้พัฒนำชุมชน 

มำตรกำร : 
1.1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) 
1.2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
1.3) ส่งเสริมทักษะการพัฒนานวัตกรรม เพื่อน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

 ตัวช้ีวัด : 
 1) จ านวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
 
กลยุทธ์ที ่2 สร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตบัณฑิต  

มำตรกำร : 
2.1) สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 
2.2) พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

 ตัวช้ีวัด : 
 1) จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม 

 



 2) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี (คะแนนไม่น้อยกว่า 4.0 จาก
ระดับคะแนน 5) 
 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอำสำ สร้ำงสรรค์สังคม 

มำตรกำร : 
 3.1) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษสามารถสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 3.2) พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์ 
 3.3) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ 
 3.4) ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา 
 3.5) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 3.6) ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3.7) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
 3.8) นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและหรือภาษาต่างประเทศได้ 
 3.9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
 หมายเหตุ : คุณภาพตามกรอบ KPRUQF ประกอบด้วย ผลการประเมินตามกรอบ TQF จิตสาธารณะ 
การตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 

มำตรกำร : 
 4.1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 2 ภาษา/EP/WIL/รับใช้สังคมและอ่ืนๆ 
 4.2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ Blended Learning, Online และ E-Learning 
 4.3) พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ 
 มำตรกำร :  
 5.1) พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 5.2) พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ให้สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 5.3) พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5.4) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



 5.5) พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 5.6) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 2) ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 3) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ด้านความรู้ความสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษใน
ระดับดี ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน) 
 
 
 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอื้อต่อกำรรักษำคนดี คนเก่ง และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
     ให้เป็นมืออำชีพ 
 มำตรกำร : 
 1.1) ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอ้ือต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 1.2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
 1.3) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย 
 1.4) พัฒนาผู้น ายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 1.5) สร้างภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับ 
 1.6) สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ 
 1.7 จัดตั้งกองทุนสายวิชาการ  
 1.8 จัดตั้งกองทุนสายสนับสนุน 
 1.9 ก าหนดความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพที่ให้มีการก าหนดเงื่อนไขท่ีชัดเจน เป็นธรรม   
 1.10 จัดตั้งคณะกรรมการ HRD 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     สมรรถนะของบุคลำกรสำยวิชำกำร  
        - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
        - มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน ICT และภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     สมรรถนะของบุคลำกรสำยสนับสนุน  
        - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
        - มีต าแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 
        - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน ICT และภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ทันสมัยได้มำตรฐำน  
มีธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 



กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำองค์กำรให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
 มำตรกำร :  
 2.1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการบริหารเชิงรุก ที่ทันสมัย คล่องตัว เกิด
ความคุ้มค่า 
 2.2) ก าหนดให้มีหน่วยงานน าร่องในการบริหารจัดการตามแนวทางนอกระบบราชการ 
 2.3) จัดตั้งกลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
 2.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบการบริหารงาน 
 2.5) พัฒนาหน่วยงานให้ท างานอย่างบูรณาการ 
 2.6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล  
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพโดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกำรเป็น
     มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
 มำตรกำร :  
 3.1) ก าหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 
 3.2) ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.4) เพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน/หลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเกณฑ์
คุณภาพสากล 
 3.5) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent) 
 3.7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็นระบบเดียว (Single Platform) 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ร้อยละของหน่วยงาน/หลักสูตรที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
กลยุทธ์ที ่4 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรมุ่งกำรเรียนรู้ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 มำตรกำร : 
 4.1) สร้างระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.2) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่และน าเสนอนวัตกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 4.4) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการพัฒนาองคก์รให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้/องคก์รผลิตนวัตกรรม  
 ตัวช้ีวัด : 
 1) จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 



 2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 
     และมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) 
 มำตรกำร :  
 5.1) พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปี พ.ศ. 2561-2565 
 5.2) สร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 5.3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีพ้ืนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกิดชุมชนการเรียนรู้ 
 5.4) การขยายพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
 5.5) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
 
กลยุทธ์ที ่6 สร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 มำตรกำร :  
 6.1) จัดท าแผนการพัฒนาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก 
 6.2) สร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ 
 6.3) ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารองค์กรทุกหน่วยงาน 
 6.4) สร้างประสบการณ์ เพิ่มการรับรู้และความประทับใจของคนในท้องถิ่นและสังคมในการเป็น
มหาวิทยาลัย เพ่ือท้องถิ่น 
 6.5) พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics 
 ตัวช้ีวัด : 
 1) ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย 
 3) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏตามเกณฑ์ Webometric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                แหล่งงบ      
  เวลำ 

งบประมำณแผ่นดิน 
งบประมำณเงินรำยได้ 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยงบลงทุน 

ไตรมำสที่ 1 
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค.60) 

32 % 29 % 20 % 

ไตรมำสที่ 2 
(1 ม.ค. - 31 มี.ค.61) 

21 % 26 % 20 % 

ไตรมำสที่ 3 
(1 เม.ย. - 30 มิ.ย.61) 

21 % 19 % 25 % 

ไตรมำสที่ 4 
(1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 

21 % 14 % 25 % 

ภำพรวม 97 % 87 % 90 % 

 

หมำยเหตุ  งบประมาณแผ่นดิน ตามเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายตามไตรมาส (สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2561)  
     ยกเว้น งบผลผลิตการบริการวิชาการ ขอให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานทุกโครงการให้แล้วเสร็จ 
     ภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 



ผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนและวิเครำะห์แผนปฏิบัติงำน/โครงกำร 
งบประมำณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบประสำนงำนและวิเครำะห์ ฯ 

 1. คณะครุศาสตร์ นางสาวศิชา  ขวัญอ่อน 

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวศิชา  ขวัญอ่อน 

 3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 4. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 5. กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 6. คณะวิทยาการจัดการ นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

 8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศิชา  ขวัญอ่อน 

11. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี นางสาวศิชา  ขวัญอ่อน 

12. กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

14. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

15. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

16. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

17. หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 

18. สภาคณาจารย์และข้าราชการ นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 

19. ศูนย์ภาษา นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 

20. บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
 

ภำพรวมมหำวิทยำลัยน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย 
นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณี 
นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 
แนวทำงกำรเขียนโครงกำร 

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

1. ชื่อโครงกำร 
การเขียนชื่อโครงการ ให้ระบุว่าจะท าอะไร แก่ใคร ที่ไหน โดยเขียนให้กะทักรัด มีความชัดเจนและ

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

1 .  โ คร งการ เ ส ริ มส ร้ า งนิ สั ย กา ร เ รี ย น รู้ สู่
ความก้าวหน้าส าหรับนักเรียน โรงเรียน........ 

2. ผู้เรียน ไม่เสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ความรู้เดิมมี
น้อย คอยแต่ลอกงานเพ่ือน แชเชือนเลื่อนไหล 

2. โครงการตามล่าหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างนิสัย
รักการอ่านของนักเรียน....... 

3. ผู้เรียน ไร้วินัย ใจไม่สู้ เรียนรู้ไม่เป็น เขม่นเล่นกัน
รุนแรง ไม่แบ่งปัน สัมพันธภาพไม่ดี ไม่มีความสุข 

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

3.2 โครงการสร้างนักเรียน “เก่ง ดี มีสุข”โรง
เรียน..... หรือ 

3.3 โครงการ “โรงเรียน ศรีต าบล” 
4. ผู้ เรียน  ไม่มีความรู้ เรื่ องสมุนไพรและไม่รู้ จั กน า
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ 

4. โครงการสมุนไพรประยุกต์ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมี
นโยบายส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และครูใน
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 

5. โครงการพัฒนาครูนักวิจัยในโรงเรียน..... 

6. หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนได้น้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นนโยบายและแนวทาง
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 

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

 
2. หลักกำรและเหตุผล 

หัวข้อหลักการและเหตุผลนี้ บางครั้งอาจใช้ชื่อว่า ที่มาและความส าคัญของโครงการเป็นการอธิบาย
พ้ืนฐานความเป็นมาของแนวคิดและเหตุผลในการจัดท าโครงการ โดยแสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นที่มุ่งตอบค าถาม
ว่า “ท าไมจึงต้องท าโครงการนี้” โครงการที่จะจัดท ามีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ประชาชน 
องค์การ สังคมและ/หรือประเทศในอนาคตอย่างไร โดยให้น าเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
รวมทั้งอาจระบุถึงความเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องจัดท าโครงการดังกล่าวและความสัมพันธ์กับโครงการอื่นๆ เพ่ือแสดง
ให้ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการเห็นความส าคัญของโครงการและจ าเป็นต้องตัดสินใจอนุมัติให้จัดท าและด าเนิน
โครงการดังกล่าว การเขียนหลักการและเหตุผลมีแนวปฏิบัติในการเขียน ดังนี้ 



1. ก ำหนดโครงร่ำง  (Outline) ที่จะเขียนให้ครอบคลุมประเด็นที่จะเขียน ซึ่งอาจก าหนดโครงร่าง
ประเด็นที่จะเขียนดังนี ้

    1.1 สภาพที่คาดหวัง เป้าหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็นที่ต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาในเรื่องนั้น ซึ่ง
อาจใช้ข้อมูลจากนโยบาย แผนงาน หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากองค์การระดับบนประกอบการเขียน 

    1.2 สภาพที่เป็นจริง ซึ่งอาจเป็นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการจ า เป็นใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาขององค์การ ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลผลการประเมินโครงการที่เก่ียวข้อง 

    1.3 ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างสภาพคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงท าให้เห็นระดับของปัญหาหรือความต้องการที่จ าเป็นต้องแก้ไขหรือ
พัฒนาโดยการจัดท าโครงการ 

    1.4 ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่ตามมาของปัญหาว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากไม่มีการจัดท าโครงการ
เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน ซึ่งจะสะท้อนถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ 

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

ในแต่ละประเด็นมีความคล่องตัวและลื่นไหลได้ดี 
3. ลงมือเขียนตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้ โดยสอดแทรกข้อมูลเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนการเขียน

ให้สมเหตุสมผล 
4. ทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงสำระที่เขียน ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

อย่างสมเหตุสมผล 
 ตัวอย่ำงกำรเขียนหลักกำรและเหตุผลของโครงกำร 
จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ.2550 : 8) เขียนหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
หลักกำรและเหตุผล 

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



ดังกล่ำวอย่ำงหลำกหลำย และพบว่ำมีกำรน้อมน ำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้นโยบำยและแนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำ ได้ปรำกฏควำมส ำเร็จเป็นรูปธรรมมำกขึ้น 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำว จึงได้
ก ำหนดให้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยได้มอบหมำยให้
สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องดังกล่ำว 

 
3. วัตถุประสงค์โครงกำร 

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

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

4. เป้ำหมำย 
การเขียนเป้าหมายโครงการ เป็นการเขียนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการด าเนินการให้ได้ภายหลังสิ้นสุด

โครงการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความส าเร็จของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้ขอบเขตของ
ทรัพยากรและระยะเวลาที่ก าหนดให้ การก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้กับลักษณะของ
โครงการนั้นๆ โดยเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จ านวนของผลการด าเนินงานหรือผลผลิต
ของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จ านวนของผลการด าเนินงานหรือผลผลิต
ของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินโครงการที่ชี้
ถึงประสิทธิภาพ 

ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ดี ควรค านึงถึงลักษณะที่ดี หรือใช้หลักนิยมที่นัก
วางแผนรู้จักกันดี คือ SMART PRINCIPLE มาเป็นหลักคิดได้ (ปกรณ์ ปรียากร. 2548 : 46-47 ; ประชุม รอด
ประเสริฐ 2535 : 15) ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ได้ดังนี้ 

 



ตารางที่ 1.4 การประยุกต์ใช้ SMART PRINCIPLE เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
หลัก SMART แนวทำงกำรเขียน 

1. S = Sensible & Specific 
มีความเป็นไปได้และชัดเจน 

เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มีความ
เป็นไปได้จริงในการด าเนินโครงการและมีความชัดเจนที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง ส าหรับโครงการนั้นว่าต้องการให้เกิด
อะไร ได้ผลงานหรือผลผลิตอะไร 

2. M = Measurable 
    สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่ผู้ประเมิน
สามารถระบุตัวบ่งชี้หรือตัวแปรหลักที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได ้

3. A = Attainable & Assignable 
ระบุสิ่งที่ต้องการ การบรรลุผลและสามารถ
ท าได้หรือมอบหมายให้ 

ต้ อ ง ร ะบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ ชั ด เ จ น แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 

4. R = Reasonable & Realistic 
มีความเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้และเป็นจริง 

เขียนวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน 
แสดงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานจริง 

5. T = Time Available 
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

เขียนวัตถุประสงค์ที่มีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ
ด าเนินงาน ระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 

 
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 
 จำกโครงกำรตำมล่ำหำควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน อำจก ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของโครงกำร ได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนส ำหรับนักเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้ำงเจตคติที่ดีต่อกำรอ่ำนให้กับนักเรียน 

เป้ำหมำย 
1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ได้รับกำรพัฒนำให้มีนิสัยกำรรักกำรอ่ำน 

จ ำนวน 600 คน 
2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและมีเจต

คติที่ดีต่อกำรอ่ำน 
1. วิธีด ำเนินกำร 

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

  จากโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนาหลวง เขียนวิธีด าเนินงานได้ดังนี้ 
(ปรับจากเพียงใจ เขียวเสมอ. 2551 : 45-46) 
 
 
 
 



วิธีด ำเนินกำร 
 กำรด ำเนินโครงกำรรักกำรอ่ำนของนักเรียนโรงเรียนนำหลวง ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย กรรมกำรห้องสมุดและบุคลำกรของโรงเรียน สถำนที่ด ำเนินกำรคือห้องสมุดโรงเรียนนำหลวง 
ห้องเรียนในแต่ละสำยชั้นซึ่งเริ่มต้นโครงกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2547-ปีกำรศึกษำ 2550 มีขั้นตอนด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยครูและฝ่ำยนักเรียน 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน ดังนี้ 

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

3.2 กิจกรรมสร้ำงผู้น ำกำรรักกำรอ่ำน โดยคณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยคัดเลือก
นักเรียนเป็นแกนน ำและพัฒนำให้เป็นผู้น ำรักกำรอ่ำน แล้วให้ปฏิบัติงำนเป็นผู้สร้ำงเครือข่ำยกำรรักกำรอ่ำน โดย
ใช้คลินิกหมอภำษำเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้รักกำรอ่ำน 

3.3 กิจกรรมห้องสมุด โดยกรรมกำรห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ 
ประกอบด้วยกิจกรรมเสียงตำมสำย กำรจัดป้ำยนิเทศ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และปริศนำภำษำไทยกำรด ำเนินกิจกรรม
ทั้ง ข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ด ำเนินทุกสัปดำห์ ทุกภำคเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

การเขียนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ให้ระบุช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่
เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยทั่วไปจะน าเสนอในรูปของปฏิทินปฏิบัติงาน 
 จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ เขียนระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ ได้ดังนี้ (ปรับจากสุรพล พรชัย. 2551) 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การสอนสาระวิทยาศาสตร์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2549 
สิ้นสุดโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
2549 2550 

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

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2.ประชุมวางแผน             
3.จัดกิจกรรมดังนี้             
   3.1 อบรมครูวิทยาศาสตร์             
   3.2 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์             
   3.3 จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ             
   3.4 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์             
   3.5 จัดประกวดโครงการวิทยาศาสตร์             
   3.6 จัดกิจกรรมชุมนุม             
   3.7 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์             
4.ประเมินผลการด าเนินงาน             
5.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
 
 



3. ทรัพยำกรและงบประมำณ 
 ให้ระบุทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการว่า ใช้ทรัพยากรอะไร ได้มาจากแหล่งใด 
งบประมาณเท่าไร จัดอยู่ในหมวดเงินใด โดยระบุรายละเอียด ในการจัดสรรงบประมาณด้วยว่าใช้ท าอะไร เช่น ค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 

4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ให้ระบุหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียว หรือหลายหน่วยงาน

หรืออาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเน้นผู้รับผิดชอบโครงการ 
5. กำรติดตำมและประเมินผล 

เป็นส่วนที่ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงาน หรือมีความก้าวหน้าหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรับรู้ปัญหา
และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เพ่ือจะได้แก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการได้
ทันการณ์ วิธีการติดตามและประเมินผลอาจใช้วิธีการให้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม หรือรายงานความตาม
แบบประเมิน ใช้การสังเกต ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม การสอบถาม สนทนากับผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ ระบุวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ไว้ดังนี้ 

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

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

เป็นการก าหนดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่าจะได้อะไรบ้างโดย
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาจากผลกระทบหรือผลที่สืบเนื่องมาจากการ
ด าเนินโครงการก าหนดเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

จากโครงการสมุนไพรประยุกต์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์. 2551 : 27) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีควำมรู้เรื่องสมุนไพรและสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ รักกำรท ำงำน และ
พัฒนำตนเองและสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. ผู้ปกครองได้มีบทบำทในกำรร่วมจัดกำรศึกษำ โดยมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลงำนของนักเรียน 
และแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่ำนกำรประเมินผลงำนของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 
โครงสร้ำงของโครงกำรและแนวทำงด ำเนินกำรตำมแบบฟอรม์ของมหำวิทยำลัย 

1. แนวทำงกำรเขียนโครงกำรตำมแบบฟอร์ม 
 1.1 ส่วนน ำโครงกำรและชื่อโครงกำร 

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

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

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

1.2  หลักกำรและเหตุผล 
หลักการและเหตุผลเป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึงปัญหา  สาเหตุ  ความจ าเป็น  หรือความต้องการ ที่ต้องมี

การจัดท าโครงการขึ้น เพ่ือแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์กร  ชุมชน  หรือท้องถิ่นนั้นๆ โดยผู้เขียน
โครงการจ าเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหา หรือความต้องการ พร้อมทั้ งระบุเหตุผล และข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน 

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

1.3 วัตถุประสงค์ 
เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมต้อง

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

หลักการเขียนวัตถุประสงค์ “หลัก SMART” 
 S = Sensible (เป็นไปได้)   หมายถึง   ต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ 
 M = Measurable (วัดได้)  หมายถึง   ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
 A =   Attainable (ระบุสิ่งที่ต้องการ)   หมายถึง  ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้  
 R  =  Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล)   หมายถึง  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 T = Time (เวลา)    หมายถึง   ต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน 
 นอกจากนั้น  การเขียนวัตถุประสงค์  ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  คือ 



 1. ใช้ค าที่แสดงถึงความตั้งใจ และเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานโครงการ  
เช่น  เพื่อเพ่ิม .................  เพื่อลด ...................  เพ่ือส่งเสริม ..................  เพื่อปรับปรุง....................  เพ่ือรณรงค์
........................ เพ่ือเผยแพร ่............................ เพ่ืออธิบาย..........................เปน็ต้น 
    -  เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได้ 
      -  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริแก่ชาวชนบท 
    -  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฝึกสอน 
 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 



  นิยำม : ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ วัดสิ่งที่นับได้ (จับต้องได้) เช่น จ านวนคน 
  เชิงคุณภำพ 1 )  วั ด คุ ณ ภ า พ ใ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น น า ม ธ ร ร ม  ( จั บ ต้ อ ง ไ ม่ ไ ด้ )  ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด เ ชิ ง 
ปริมาณ โดยการอิงตัวเลขจากการสร้างเครื่องมือวัด และเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
ตัวชี้วัด คือ ระดับความพึงพอใจ 

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

 

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

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

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

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

1.สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตรมำส 3 
 
 

   
1.5 แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย 
  เป็นการน ากิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด  ให้ผู้ท าโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงาน
ได้  มีการระบุเวลากิจกรรม  ว่าจะท าเมื่อใด  เป้าหมายนี้จะด าเนินการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
โครงการ   
ในแผนปฏิบัติงานจะเป็นการระบุถึงจ านวนเงิน จ านวนวัสดุครุภัณฑ์  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  โดย
แจกแจงรายละเอียดชัดเจน  เป็นหมวดย่อยๆ เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี)  เพ่ือ
ช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้  และความเหมาะสม  รวมถึงช่วยให้การพิจารณาสนับสนุนและอนุมัติ
โครงการเป็นไปด้วยดี 

    
 



ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   
เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยระบุวัน

เดือนปี ที่เริ่มท า และสิ้นสุด ที่ชัดเจน ไม่ควรระบุระยะเวลาที่ลงนานเกินความจ าเป็น เช่น ระบุ 6 เดือน  โดยไม่
ระบุเวลาเริ่มและสิ้นสุด เป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์ เช่น  ควรระบุว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560  ถึง  30 
มิถุนายน 2560  

ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว และมีหลายระยะก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการนั้นด้วย 
เพ่ือเป็นรายละเอียด ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

ค่ำตอบแทน  เงินที่จ่ายตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   

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

ค่ำวัสดุ  เช่น  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  วัสดุที่ใช้ในการอบรม  เครื่องมือเมล็ดพันธุ์พืช  เป็นต้น 
หมำยเหตุ  แต่ละโครงการควรระบุกิจกรรมการประเมินโครงการ โดยตั้งงบประมาณไว้ด าเนินการ 

     ร้อยละ 3 – 5 ของงบประมาณท่ีได้รับ



ตัวอย่ำงแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย 
รำยละเอียดของงบประมำณตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัย 
 

 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

 
งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ 
สร้าง 

งบอุด 
หนุน 

งบราย 
จ่ายอื่น 

รวมเงิน 
ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

รวม                   



1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
           เป็นการบอกว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ  จะมีผลกระทบในทางที่ดี  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดย
อ้อม  โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร  ทั้งในเชิงปริมาณ  
และคุณภาพในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิม  มิใช่การคัดลอกวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายมาใส่ในประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ   
  1.7 กำรประเมินผล 
        เป็นการแสดงถึงการติดตาม  การควบคุม  การประเมินผลโครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน  อาจ
ต้องระบุบุคคล  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินโครงการพร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ  ใช้
เครื่องมืออะไรในการประเมินผล  ระยะเวลาในการประเมินผล  ใครเป็นผู้ประเมิน  ผลของการประเมินสามารถ
น ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ  เตรียมโครงการที่คล้ายคลึง หรือเก่ียวข้องในเวลาต่อไป 

กิจกรรม ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.บริการวิชาการ 1. ผลการส ารวจความ
ต้องการ 

ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.5 ขึ้นไป 

 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.5 ขึ้นไป 

2.ส่งเสริมการ 
บูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
การบูรณาการงานศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.5 ขึ้นไป 

 
  1.8 รำยละเอียดงบประมำณ 
       เป็นการชี้แจงและแสดงรายละเอียดของโครงการ ตามหมวดรายจ่ายและแยกตามกิจกรรม ซึ่งอาจ
เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามกิจกรรมแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้วางไว้ โดยผู้เสนอโครงการ
จะต้องแสดงรายละเอียดพอสังเขป และสามารถทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณราคาไว้เหมาะสมกับกิจกรรม/ 
โครงการและหมวดรายจ่ายหรือไม่ (การก าหนดหมวดรายจ่าย ภาค ผนวก ก) 
 1.9 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
         การจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งให้ระบุถึงความเสี่ยงคาดว่าจะ
เกิดขึ้นกับโครงการ  เช่น  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับการ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80/90  ผลการประเมินความรู้ความ



เข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ  เป็นต้น  ส่วนการควบคุมความเสี่ยง
ให้ระบุถึงวิธีการ/มาตรการ/แนวทางควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการซึ่งต้องสามารถควบคุม/น าไป
ปฏิบัติได้จริง  และความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ   ให้ระบุความพร้อมและประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการ  โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประเมินแบบระดับปฏิบัติ  (สูง/กลาง/ต่ า)  
 1.10 ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (โครงกำรใหม่) 
      ใช้ในกรณีมีการจัดตั้งโครงการใหม่ เป็นการประเมินความพร้อมและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
ซึ่งโครงการใหม่จะต้องระบุและชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการ ว่าสามารถด าเนินการได้โดยราบรื่น และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้  
 1.11 ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ  (โครงกำรต่อเนื่อง) 
      ใช้ในกรณีโครงการต่อเนื่อง เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถชี้แจงปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น เช่น การขยายหรือเพ่ิมเติม
โครงการใหม่ , การขยายกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
2. กำรกรอกและบันทึกโครงกำร  

ทุกโครงการต้องกรอกและบันทึกโครงการลงในโปรแกรมบันทึกโครงการ ระบบบัญชี 3 มิติ  
(ตามเอกสารภาค ผนวก ก.) 

3. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงกำร/กำรเลื่อนไตรมำส 
 เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการโดยสภามหาวิทยาลัย หากมีความประสงค์
เปลี่ยนแปลงควรด าเนินการ ดังนี้ 

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

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก. แบบฟอร์ม 



สรุป  งำน/โครงกำร และงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

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

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/ 

งำน/ โครงกำร 

ควำม
สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์
มหำวิทยำลัย 

ควำม
สอดคล้องกับ 

ตัวช้ีวัด
มหำวิทยำลัย 

แหล่งงบ 
ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินฯ 
เงิน

อุดหนุน 
รำยจ่ำ
ยอื่น 

รวมเงิน 
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต แผ่นดิน 

 ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์
ค่าที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิ่น 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1              

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2              

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3              

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4              

รวมท้ังหมด              
 



 
 

1 ชุด/1 งาน/โครงการ 
แผนงำนปฏิบัติงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงำน :        ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ :       ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยท่ี :    

กลยุทธ์ที่ :  
มำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ที่ :  
สอดคล้องกับอัตลกัษณ ์:  
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์:  
สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก :  

ชื่องำน/โครงกำร รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
 
 

     

สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [  ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี 

ประเภทของงาน/โครงการ [  ]  ตามพันธกิจ  [  ]  เชิงกลยุทธ์  สถำนที่ด ำเนินกำร :  
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ [   ]  การเรยีนการสอน  [  ]  วิจัย     กำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรม กับ   [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา    

1. หลักกำรและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 

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

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

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

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

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

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

.................................. 
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4. แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี 01/10/2560 ถึง วันท่ี 30/09/2561 

 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

 
งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ 
สร้าง 

งบอุด 
หนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวม
เงิน 

ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

                   

                   

                   

                   

                   

รวม                   

 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

   

 
 
 
 



7. รำยละเอียดของงบประมำณ 
 

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

     (                                    ) 
 
 

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

     (                                    ) 
 

8. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
  

  

  

  
 

9. ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (กรณีโครงกำรใหม่) 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
   

   

   

   

   



10. ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ  (โครงกำรต่อเนื่อง) 

ปัญหำ/อปุสรรคในปีที่แล้ว กำรด ำเนินงำนปรับปรุงในปีนี ้

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำโครงกำร/กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย/กำรขยำยหรือจัดท ำโครงกำรใหม่เพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 

11. แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร (เฉพำะโครงกำรบริกำรวิชำกำร) 
กำรบริกำรวิชำกำรเกิด

ประโยชน์ต่อ 
กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
ค ำชี้แจงงำน/โครงกำร  งบประมำณ จ ำแนกตำมงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ - ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง) 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
คณะ/หน่วยงำน  ......................................................................     
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่............................................................... กลยุทธ์ที ่........................................................................ 
งำน/โครงกำร  .........................................................................     
      

ประเภทรายจ่าย / รายการ คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน ค าชี้แจงเหตุผลโดยสรุป 

ค่าครุภัณฑ์           

            
            
            
            

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
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ภำคผนวก ข. ตัวอย่ำง
กำรเขียนโครงกำร 



 

1 ชุด/1 งาน/โครงการ 
ตัวอย่ำงโครงกำร 

แผนงำนปฏิบัติงำน/โครงกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2560 
หน่วยงำน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์             งำน (มหำวิทยำลัยฯ) :  งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ช่ืองาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
พัฒนาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ 6008000053 0 80,000 0 0 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่: 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน  
กลยุทธ์ที ่: 01, 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหส้ามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและอาเซียน  
ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 18 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม,่  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลติภาพท่ีดี,  Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี,  Unity – มีความรัก สามคัคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลกัษณ ์บัณฑติมจีิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์ผลิตและพัฒนาครู เรยีนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทำง/มำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ที่ : 3) สง่เสรมิและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
สถำนภำพของงำน/โครงกำร [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดมิ  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงำน/โครงกำร [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถำนที่ด ำเนินกำร : มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ [X] การเรยีนการสอน [X] วิจัย [  ] อ่ืนๆ  
กำรบูรณำกำรเรียน/กำรสอน ในหลักสูตร สารสนเทศภูมิศาสตร,์ วิทยาศาสตรบณัฑิต, ปริญญาตร ี
กำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรยีนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
 
1. หลักกำรและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะด าเนินการคัดเลือกสาขาวิชาที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
พัฒนาเป็นสาขาวิชาที่โดดเด่นและเป็นเลิศ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสู่ความเป็นเลศิ ทั้งนี้โปรแกรมวิชาภมูิสารสนเทศได้รบัการคดัเลือกเพื่อพัฒนาให้
เป็นไปตามแผนดังกล่าว โดยในปี 2559 นี้โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตรจ์ะด าเนินการการ
พัฒนาให้ครอบคลุมพันธกิจ ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างเครือข่าย 
และการบริการวิชาการ จึงด าเนินการจัดให้มโีครงการพัฒนาโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่
ความโดดเด่นและเป็นเลศินี้ขึ้น 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมโดเด่นและเป็นเลิศ 
 

P2 



3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ความรู ้ความเข้าใจและโครงการปฏิบัติการ
ของชุมชนในด้านการจัดการเชิงพืน้ท่ีด้วย
การเรยีนการสอน การวิจัย และเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศและการบริการด้านวิชาการ
แก่ชุมชน เครือข่ายชุมชน 

-โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศมี
ความโดดเด่นและเป็นเลศิ 
-บัณฑิตมคีุณภาพ 
-ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนชุมชนในการน าผลการวิจัยและการจดัการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

1 (ชุมชน) 

   2. เครือข่ายและความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการอาเซียน (เครือข่ายทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 เครือข่าย) 

2 (เครือข่าย) 

   3. ความพึงพอใจในการผลติบณัฑิตของผู้ปกครอง 90 (เปอร์เซ็นต์) 
   4. ร้อยละของบณัฑิตที่ตรงกับความต้องการและการพัฒนาท้องถิ่นและได้งานท าใน 1 ปี 90 (เปอร์เซ็นต์) 
   5. จ านวนของผลงานวิจัยหรือโครงการที่น าไปใช้ให้ค าปรึกษาด้านสารสนเทศภมูิศาสตรห์รือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรอืชุมชนท้องถิ่น 

2 (โครงการ) 

เชิงคุณภาพ   
   1. บัณฑิตมีคุณภาพ 90 (เปอร์เซ็นต์) 
   2. ชุมชนมีโครงการในการพัฒนาท าให้สามารถมีรายได้ 90 (เปอร์เซ็นต์) 
เชิงเวลา  
   1. ด าเนินโครงการเสรจ็สิ้นตามไตรมาสที่ก าหนด 1 (โครงการ) 

 
4. แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี 01/10/2559 ถึง วันท่ี 30/09/2560 

 
กิจกรรม 

ผลผลติ 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

 
งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. การน าผลการวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนไปใช้พัฒนา
ชุมชนและสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือกับท้องถิ่นชุมชน 
ผู้ประกอบการ โดยมีการ
สนับสนุนการสร้างรายได้และให้
ค าปรึกษาแก่ท้องถิ่นตลอดท้ัง
พัฒนาผลงานวิจัยไปใช้ในเชิง
ธุรกิจ ในจังหวัดก าแพงเพชร 

1 ครั้ง 12,600 29,400 5,000  47,000     1 ครั้ง 47,000   



2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของพื้นที่
และผูป้กครองมีความพึงพอใจ
ในการผลติบัณฑิต 

1 ครั้ง 8,400 19,600 5,000  33,000     1 ครั้ง 33,000   

รวม  21,000 49,000 10,000  80,000 0 0 0 0 2 80,000 0 0 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
    โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตรไ์ด้พัฒนาสู่โปรแกรมความโดดเด่นและเป็นเลิศโดยมีการด าเนินงานตามดัชนีวัดคณุภาพที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

 
6. กำรประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑก์ารประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมลู เกณฑ์ในการประเมิน 
จ านวนผลงานวิจัย/จ านวนโครงการ/จ านวน
เครือข่าย/ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ/ผู้ปกครอง/
เครือข่าย 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แผนชุมชน/แผนธรุกิจ 
แบบส ารวจรายการ 

หาค่าเฉลีย่, ร้อยละ 
ดัชนีความโดดเด่นและเป็นเลิศระดับ
โปรแกรมวิชา 

ดัชนีความโดดเด่นและเป็นเลิศ
ระดับโปรแกรมวิชา 

 
7. รำยละเอียดของงบประมำณ 

 
ลงช่ือ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
    ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ) 
 
ลงช่ือ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   ( ผู้ช้วยศาสตราจารยส์ุชิน  รอดก าเหนิด ) 

8. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ร่วมมือกับเครือข่าย เช่น ชุมชน 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ซึ่งต้องใช้เวลา ทักษะชุมชน 
งบประมาณที่ยุ่งยกซับซ้อนกว่าปกติ 

1. ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและ
ติดต่อประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. ตัวช้ีวัดบางตัวมีระดับความยากในการปฏิบัตสิูง เพราะขึ้นอยู่กับปจัจัย
ภายนอก เช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชน 

2. ด าเนินการโครงการด้วยความรอบคอบ ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
3, ค่าตอบแทน 21,000 ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท X 7 ชม. X 5 วัน = 21,000 บาท  (วิทยากร 5 ท่าน) 
4, ค่าใช้สอย 49,000 ค่าอาหารกลางวัน 70 คน X 80 บาท X 5 วัน = 28,000 บาท 

ค่าอาหารว่าง 70 คน X 30 บาท X 5 วัน  X 2 มื้อ(เช้าและบ่าย) =  21,000 บาท 
5, ค่าวัสด ุ 10,000 ค่าวัสดสุ านักงาน/ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการฯ จ านวน 10,000 บาท 

*ถั่วเฉลี่ยทุกรำยกำร 



9. ควำมพร้อม/กำรประเมินควำมเป็นไปได้โครงกำร 

ความพร้อม/การประเมินความเปน็ไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
  
 

   

 
10. ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ  (โครงกำรต่อเนื่อง) 

ปัญหำ/อุปสรรคในปีที่แล้ว กำรด ำเนินงำนปรับปรุงในปีนี้ 

ด้านบุคลากร (วิทยากร,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) การติดต่อประสานงานกับชุมชน ผู้ประกอบการค่อนข้างล าบาก
เนื่องจากระยะเวลาไมต่รงกัน 

ด าเนินการติดต่อประสานงานกับชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ด้านระยะเวลา เนื่องจากการเปิดปิดภาคเรียนท่ีตรงกับอาเซียน ท าให้การน านักศึกษาลงพื้นที่มีความ
ยากล าบาก 

ด าเนินการจัดโครงการในช่วงที่นักศึกษามีเวลาว่างจากการเรียนหรือสอบ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำโครงกำร/กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย/กำรขยำยหรือจัดท ำโครงกำรใหม่เพ่ิมเติม 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค. หลักเกณฑ์ 

กำรจัดท ำงบประมำณ 



 

 

 

 

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่วกับกำรเบิกจ่ำยเงิน  
งำนกำรเงิน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 

ค่ำใช ้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  

-  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534  
-  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
-  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
-  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 

2554 
 บันทึกข้อความ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่ 18  มีนาคม  2554  เรื่อง  

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (การเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย) 
 ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือจัด

กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา  พ.ศ.2557 
 

  กำรเดินทำงไปรำชกำรใรำชอำณำจกัร 
 
 

ลักษณะการเดินทางม ี  3 ลักษณะ 
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
2. การเดินทางไปราชการประจ า 
3. การเดินทางกลับภ ูมิล าเนา 

1. กำรเด ินทำงไปรำชกำรชั่วครำว ได้แก่ 
 

 การไปปฏิบ ัต ิราชการช ั่วคราวนอกที่ตั้งสำน ักงานซ่ึงปฏิบ ัติ ราชการปกต ิตามค าสั่ง
ผู ้บ ังค ับบ ัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

 การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามทีไ่ด้รับอนุมัติจากผู้บ ังคับบัญชา 
 การไปช ่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหร ือไปรักษาราชการแทน 
 การเด ินทางไปราชการเฉพาะระหวา่งเวลาท่ีอยู ่ในราชอาณาจ ักรของผู้ซึ่งร ับราชการ

ประจำใน ต่างประเทศ 
 การเด ินทางข ้ามแดนช ั่วคราว เพ ื่อไปปฏ ิบ ัต ิราชการในด ินแดนต ่างประเทศตาม

ข ้อตกลงระหว ่างประเทศ 
สิทธ ิที่จะได้รับค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการเก ิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได ้ร ับอน ุม ัต ิให ้เด ินทางไป

ราชการ หรือวันทีอ่อกจากราชการแลว้แตก่รณี 



 

ค ่ำใช้จ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำรชั่วครำว ได้แก่ 
1. เบี้ยเล ี้ยงเดินทาง 
2. ค่าเช่าที่พ ัก 
3. ค่าพาหนะ รวมถ ึงคา่เช ่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่า

ระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ ื่นๆ ท านองเดียวกัน 
4. ค่าใช ้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเน ื่องในการเดินทางไปราชการ 

 

กำรเบกิเบีย้เล ี้ยงในกำรเด ินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ 
 
 

ประเภท / ระดับ อ ัตรำ 
(บาท : ว ัน : คน) 

กำรน ับเวลำเพื่อคำนวณเบ ี้ยเลี้ยง 

ทัว่ไป  :  ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน, 
อาว ุโส 

ว ิชำกำร : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, 
 ชำนาญการพ ิเศษ 

อำนวยกำร : ต้น 

240 1. กรณีพ ักแรมในที่พ ักแรม หรือ ในยานพาหนะ 
    1.1 นับ 24 ช ั่วโมง เป็น 1 ว ัน 
    1.2 ส่วนทีไ่ม่ถ ึง 24 ช ั่วโมง แตน่ับได้เก ิน 12 

ช ั่วโมง = 1 ว ัน 
2. กรณีไม่พ ักแรม 
    2.1 นับได้เกิน 12 ช ั่วโมง = 1 ว ัน 
    2.2 ไม่ถ ึง 12 ช ั่วโมง แต่นับไดเ้กิน 6 ช ั่วโมง = 

ครึ่งวัน 
3. กรณีลาก ิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏ ิบัติราชการ 
นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏ ิบัติราชการ 
4. กรณีลาก ิจ / ลาพักผ่อน หล ังเสร ็จส ิ้นปฏ ิบัติ 
ราชการนับถึงเวลาสิ้นสุดปฏ ิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

ทัว่ไป :     ทักษะพ ิเศษ 
ว ิชำกำร  : เช ี่ยวชาญ ,ทรงคุณว ุฒิ 
อำนวยกำร : สูง 
บริหำร      : ต้น , สูง  

270 

ส าหรับนักศึกษา (กรณีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม      
นอกมหาวิทยาลัย  ตามแผนงาน
และโครงการที่มหาวิทยาลัย
อนุมัติหรือตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย) 

 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กำรเบ ิกค ่ำท ี่พักในกำรเดนิทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ 
 
 

                           ประเภท :  ระดับ 

เหมำจ่ำย 
ไม ่เกิน 

 (บาท : คน : วัน) 
(ไม่ต้องแนบ

ใบเสร็จ) 

จ่ำยจริงไม่เกิน (ต้องแนบใบเสรจ็รับเงิน) 
กำรพัก ค่ำเช่ำห้องพัก 

(บาท : คน : 
วัน)  

1 ทัว่ไป   : ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน, 
  อาว ุโส 

ว ิชำกำร : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, 
 ชำนาญการพ ิเศษ 

อำนวยกำร : ต้น 

400 พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  850 
1,500 

2 ทัว่ไป : ทักษะพ ิเศษ 
ว ิชำกำร : เช ี่ยวชาญ 
อำนวยกำร : สูง  
บริหำร : ต้น 

  400 พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

1,200 
2,200 

3 ส าหรับนักศึกษา (กรณีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมนอก
มหาวิทยาลัยตามแผนงานและ
โครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติหรือ
ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย) 
 

  200 พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  600 
  900 

 
 
 

หมำยเหตุ : 1.  การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏ ิบัติราชการด้วยกัน
ตั้งแต ่2 คนขึ้นไป โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏ ิบัติราชการเดียวกัน การเบิกค่าที่พักต้องเลือกเบิกค่า
เช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 

           2.  การเบิกค่าที่พัก  
 จ่ายจริง (ให้แนบใบเสร ็จรับเงิน) 
 เหมาจ่าย (ไม่ตอ้งแนบเอกสาร) 

3. หนังสือขออน ุม ัตเิดินทางไปราชการ  ต้องระบุรหัสงบประมาณ  รายละเอ ียดจ านวน     
ผู้เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กำรเบกิค่ำพำหนะเด ินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ 

 

ลักษณะกำรเดินทำง หลักฐำนขอเบิก 

กำรเดินทำงโดยพำหนะของส่วนรำชกำร 
- เบิกค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงตามจ่ายจริง   
- ค่าธรรมเนียมทางด่วน  

 

 

 
-  ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันที่ไปราชการและหมายเลข
ทะเบียนรถที่ใช้ไปราชการ 
-  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมทางดว่น  

กำรเดินทำงโดยใช้พำหนะส่วนตัวไปรำชกำร 
-  เบิกเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะสว่นตัวใน
การเดินทาง  
     1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
     2. รถจักรยานยนตส์่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 
บาท (การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้
เดินทางจะต้องได้รบัอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจึง
จะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปน็ค่าพาหนะ) 

 
-  ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันที่ไปราชการและหมายเลข
ทะเบียนรถที่ใช้ไปราชการ 
-  บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการที่ได้รับอนมัุติ
แล้ว 
-  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 

กำรเดินทำงโดยยำนพำหนะประจำทำง 
1.  รถโดยสำรประจำทำง 
 
 
 
 
 
2.  เครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลางก าหนดและการเบิกจ่ายไม่ต้องแนบกากตั๋วรถ
โดยสารประจ าทาง 
-  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 
-  ระดับชัน้โดยสารเคร่ืองบิน  ช ั้นประหยัดหรือชั้นต่ าส ุด 
-  เฉพาะกรณที ี่มีความจ าเป็นรบีด่วน  เพ ื่อประโยชน์แก ่ราชการ 
ต้องได้รบัอนุมัติก ่อนเดินทาง 
-  หล ักฐานอย่างใดอยา่งหนึ่งคอื 

1. กรณีม ีหนังส ือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้กอ่น 
ให้ใช้ใบแจ้งหน ี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน 
   2. กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน และกากบัตร
โดยสาร 

3. กรณีซ ื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอ ียดการ
เดินทาง (ITINERY RECEIPT) 
    4. กรณีเลื่อนการเดินทางจากการซื้อตามข้อ 3.ให้แนบบัตรขึ้น
เครื่อง (Boarding Pass) 
 
 
 

.  รถร ับจ้ำง (TAXI) 
1. เฉพาะกรณีไมม่ ีพาหนะประจำทาง 
2. กรณีม ีพาหนะประจ าทาง มีเหตุจ าเป็นและต้อง
ชี้แจง 

 

-  ไป-กล ับ  ระหว่างที่อยู่  ที่พัก  หร ือที่ทำงานก ับ สถาน ี
ยานพาหนะประจำทาง / สถานที่จ ัดยานพาหนะ 
- ไป-กล ับ  ระหว ่างที่อยู่  ที่พ ัก  ก ับสถานที่ปฏ ิบ ัติ ราชการภายใน
เขตจ ังหวดัเด ียวก ันว ันละไม ่เก ิน 2 เที่ยว  
-  ไปราชการในเขต กทม. 

1.  เฉพาะกรณ ีม ีส ัมภาระเด ินทางหร ือช ี้แจงเหตุจ าเปน็ตาม
จ่ายจริงโดยผ ู้ขอเบิกรับรองค่าใช ้จ ่าย 

2.  จ่ายจริงเที่ยวละไม่เก ิน 300 บาท 



 

เอกสำรประกอบกำรขอเบกิเงินคำ่ใช ้จ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร 
 
 
 
 

-  ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.3  และงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
 -  รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ) 
           -  กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  -  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 
 -  กรณีเดินทางโดยรถโดยสาร -  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 
 -  ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และ/หรือ ใบแจ้งค่าที่พัก (Folio)  โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามชื่อผู้พัก   
    ที่อยู่มหาวิทยาลัย  กรณีพักห้องคู่  จะต้องมีชื่อผู้พักในใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบแจ้งค่าท่ีพัก (Folio)  
    ทั้งสองราย 
 -  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ออกใบเสร็จในนามมหาวิทยาลัย   ที่อยู่มหาวิทยาลัย   
    ลงหมายเลขทะเบียนรถยนต์ และใบเสร็จค่าทางด่วน   
 -  หนังสือต้นเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน หรือบันทึกขออนุญาต 
    เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 -  ใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 -  ค าสั่ง / หนังสือให้ไปราชการ  
 -  บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว          
 -  สัญญายืมเงิน 

 
 

2. กำรเด ินทำงไปรำชกำรประจ ำ ได้แก่ 
 

 ไปประจ าต่างส านักงาน / ไปร ักษาการในต าแหน ่งหร ือร ักษาราชการแทน เพ ื่อดำรง
ต าแหน ่งใหม่ ณ ส าน ักงานแห่งใหม่ 

 ไปประจ าส าน ักงานเดิมในท้องทีแ่ห่งใหม่ (กรณีย้ายส านักงาน) 
 ไปปฏ ิบัติงานตามโครงการ หรือไปช ่วยราชการมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป 
 การเด ินทางไปช่วยราชการทีไ่ม ่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นส ุด หร ือม ีก าหนดเวลาไม ่

ถ ึง 1 ปี ซึ่งส ่วนราชการม ีความจำเป ็นต ้องให ้ผู ้นั้นช่วยราชการต ่อ ณ  สถานที่แห ่งเด ิม
ให ้น ับเวลาช ่วยราชการต ่อเนื่องและให ้ถ ือเวลาการช ่วยราชการต้ังแต ่ว ันที่ครบกำหนด 
1 ปี เป ็นต ้นไป เป ็นการเดินทางไปราชการประจ า 

 

สิทธิในกำรเบิก 

 

1. ผู้เดินทาง 
2. บุคคลในครอบครัว 

- คู่สมรส 
- บุตร 
- บิดา มารดา (ของตนเอง + คู่สมรส) 
- ผู้ติดตาม  

 
 



 

ค ่ำใช้จ่ำยในกำรเด ินทำงไปประจ ำ ประกอบด้วย 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (นับออกจากทีอ่ยู่ถึงสถานที่พ ักแหง่ใหม่) 
2. ค่าเช่าที่พ ัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าใช ้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเน ื่องในการเดินทางไปราชการ 
5. ค่าขนย้ายส ิ่งของส่วนตัว 

 

3. กำรเด ินทำงกลบัภ ูม ิล ำเนำ 
ภ ูมิล าเนาเดิม หมายถึง 

1. ท้องที่ท ี่เริ่มรับราชการหรือได้รับการบรรจุครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย, กลับเข้ารับราชการใหม่ 
หรือ 
2. กรณีพ ิเศษ ผ ู้ม ีส ิทธ ิเบ ิกค ่าใช้จ ่ายในการเด ินทางกล ับภ ูม ิลำเนาจะขอเบ ิกค ่าใช ้จ ่ายในการ

เด ินทางไปย ังท ้องทีอ่ ื่นซึ่งม ิใช ่ภูม ิลำเนาเด ิมโดยเส ียค ่าใช้จ ่ายในการเด ินทางไม ่ส ูงกว่า ให ้กระท าได ้เมื่อได ้ร ับ
อน ุญาตจากผู้บ ังคับบัญชาระดับอธ ิบดีขึ้นไป 

3.  การเด ินทางกล ับภูม ิลำเนาเด ิม  หมายถ ึง  การเด ินทางเพ ื่อกล ับภูม ิลำเนาเด ิมของผู ้
เด ินทางไปราชการประจ าในกรณ ีทีอ่อกจากราชการหรือถ ูกสั่งพักราชการ 

 
ค ่ำใช้จ่ำยในกำรเด ินทำงกลับภ ูม ิล ำเนำ ประกอบด้วย 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2. ค่าเช่าที่พ ัก 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าขนย้ายส ิ่งของส่วนตัว 

 

สิทธิในกำรเบิก 
1. กรณีออกจากราชการ, เลิกจ้าง 
2. กรณีตาย 

- ให้ทายาทท ี่อยู่ด้วยเป็นผ ู้เบิก 
- ถ้าไม่ม ีทายาทก ็ให ้ทายาทท ี่มไิด ้อยู่ด้วยเป็นผ ู้เบิก การเบิกให้เบิกเฉพาะเดินทางกล ับ
เท่านั้น 

3. กรณใีช ้สิทธ ิเบิกไปทอ้งทีอ่ ื่น 
- ค่าใช ้จ่ายต้องไม่สูงกว่ากลับภ ูมิล าเนาเดิม 
- ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บ ังคับบัญชาระดับอธ ิบดีขึ้นไป 

4. การเด ินทางและการขนย ้าย ต ้องกระท าภายใน 180 ว ัน น ับแต ่ออกจากราชการ,  
เล ิกจ ้าง, ตาย  (ถ้าเก ินตกลงกระทรวงการคลัง) 

 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

ค่ำใช ้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ   พ.ศ.2549  

    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  

    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

   ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา  พ.ศ.2557 

   บันทึกข้อความ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ที่ กนผ.115/2558  ลงวันที่ 5  สิงหาคม  2558  เรื่อง  แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  (การเบิกค่าอาหารในการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา) 

 
กำรฝ ึกอบรม หมายความว ่า อบรม ประช ุม / ส ัมมนา (ว ิชาการ เช ิงปฏ ิบ ัต ิการ) บรรยายพิเศษ        

ฝ ึกศ ึกษา ฝ ึกงาน ด ูงาน หร ือเร ียกช ื่ออย ่างอ ื่นทั้งในประเทศ ต ่างประเทศ ม ีโครงการ / หล ักส ูตร ช ่วงเวลา 
จ ัดทีแ่น ่นอน เพ ื่อพัฒนาบ ุคคล / เพ ื่อประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิงาน ไม ่ม ีการร ับปร ิญญา / ประกาศน ียบ ัตร
ว ิชาช ีพ ไม ่ใช ่หล ักส ูตรการเร ียนการสอน การศ ึกษาต ่อ ไม ่ใช ่การประช ุมหาร ือ ประช ุมคณะกรรมการ 
คณะอน ุกรรมการ คณะท างาน 
 

 
 
 

 

ค่ำใช้จ ่ำยในกำรฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท 
 
 

1.  “กำรฝ ึกอบรมประเภท ก”:  ผู ้เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเก ินกึ่งหนึ่งเป ็นบ ุคลากรของร ัฐ ซ่ึงเป ็น
ข ้าราชการ ต าแหน่ง 

 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพ ิเศษ 
 ประเภทว ิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ, ระดับทรงค ุณวุฒ ิ 
 ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
 ประเภทบริหาร ระดับต้น, ระดับสูง 

2. “กำรฝึกอบรมประเภท ข”: ผู้เข้ารับการฝ ึกอบรมเก ินกี่งหนึ่งเป็นบ ุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ
ต าแหน่ง 

 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน, ระดับช านาญงาน, ระดับอาว ุโส 
 ประเภทว ิชาการ ระดับปฏิบัต ิการ, ระดับช านาญการ, ระดับช านาญการพิเศษ 
 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 

ส่วนที่ 1   ค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำรที่จัดฝึกอบรม 



 

3. กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ผู้เข้าอบรมเกินก ึ่งหนึ่งมใิช ่บุคลากรของรัฐ 
 

“บุคลำกรของรัฐ” หมำยควำมว ่ำ ข้ำรำชกำรทุกประเภท รวมทั้งพนักงำน ลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร รัฐว ิสำหกิจ หรอืหน่วยงำนอ ื่นของรัฐ 

 

ข ้ำรำชกำรท ุกประเภท ได ้แก่ ข ้าราชการพลเร ือนตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการพลเร ือน 
ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการ
ศ ึกษา ข ้าราชการฝ่ายต ุลาการศาลย ุต ิธรรมตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการฝ่ายต ุลาการศาลย ุต ิธรรม 
ข ้าราชการ ฝ่ายอ ัยการตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการฝ่ายอ ัยการ ข ้าราชการพลเร ือนใน
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาตามกฎหมายว ่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเร ือนในสถาบันอ ุดมศ ึกษา ข ้าราชการฝ่ายร ัฐสภา
สาม ัญตามกฎหมายว ่าด ้วย ระเบ ียบข ้าราชการฝ่ายร ัฐสภา ข ้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบ
ข ้าราชการต ารวจแห ่งชาติ และข้าราชการทหารตามกฎหมายว ่าดว้ยระเบียบข้าราชการทหาร 

พนักงำนของส่วนรำชกำร เช ่น พน ักงานราชการ พนักงานมหาว ิทยาลัย เป็นต้น 
ล ูกจ ้ำงของส ่วนรำชกำร ได ้แก่ ล ูกจ ้างประจำ และล ูกจ ้างช ั่วคราว ทั้งท่ีจ ้างจากเง ินในงบประมาณและ

เง ินนอกงบประมาณ 
 

บุคคลที่จะเบิกค ่ำใช้จ่ำยได ้ 
 

1. ประธานในพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเก ียรติและผู้ติดตาม 
2. เจ้าหน ้าที่ 
3. ว ิทยากร 
4. ผู้เข้ารับการฝ ึกอบรม 
5. ผู้ส ังเกตการณ ์ 

กรณ ีสว่นรำชกำรเป็นผู้จัดกำรฝึกอบรม 
 

 ต้องได้รับอน ุมัติโครงการ/หล ักสูตร การฝึกอบรมจากหัวหน้าส ่วนราชการเจ้าของ 
งบประมาณก่อน 

 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก จ ัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น 
 

ค ่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม 
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝ ึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ ่ายในการฝ ึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช ้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(2) ค่าใช ้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
(3) ค่าวัสดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ 
(4) ค่าประกาศนียบัตร 
(5) ค่าถ ่ายเอกสาร ค่าพ ิมพ ์เอกสารและสิ่งพ ิมพ ์ 
(6) ค่าหนังส ือส าหรับผ ู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
(7) ค่าใช ้จ่ายในการตดิต่อสื่อสาร 
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝ ึกอบรม 
(9) ค่าอาหารว ่างและเครือ่งดื่ม 
(10) ค่ากระเป๋าหร ือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผ ู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เก ินใบละ 300 บาท 
(11) ค่าของสมนาค ุณในการด ูงาน ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท 



 

(12) ค่าสมนาค ุณวิทยากร 
(13) ค่าอาหาร 
(14) ค่าเช่าที่พัก 
(15) ค่ายานพาหนะ 

ค่าใช ้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ ่ายจร ิง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
ค่าใช ้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตามหล ักเกณฑ์และอ ัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบ ียบฝ ึกอบรม 

 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมที่ไม่ต้องด ำเน ินกำรตำมระเบียบพัสดุ ได้แก่ 
 ค่าอาหารว ่าง – เครือ่งดื่ม 
 ค่าอาหาร 
 ค่าเช่าที่พัก 

หลักฐำนกำรจ่ำย 
 ใบเสร็จรับเงิน 
 ใบส าคัญรับเงิน 

ค ่ำสมนำค ุณวิทยำกร 
บรรยาย ไม่เก ิน 1 คน 

อภ ิปราย / สัมมนาเป็นคณะ ไม่เกน ิ 5 คน 

แบ่งกลุ่ม - ฝึกภาคปฏิบัติ 
- อภ ิปราย 
- ท าก ิจกรรม 

ไม่เก ินกลุ่มละ 2 คน 

 

***หมำยเหต ุช ั่วโมงการฝ ึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว ่าจำนวนที่กำหนด ให้เฉลี่ยจ ่ายคา่สมนาคุณวิทยากร  
ไม่เก ินภายในจำนวนเงินที่จ่ายได้ 
กำรน ับเวลำบรรยำย 

 นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝ ึกอบรม 
 ไม่ต ้องหักเวลาทีพ่ ักรับประทานอาหารว ่าง 
 แต่ละชั่วโมงการฝ ึกอบรมต ้องไม่นอ้ยกว่า 50 นาท ี

ช ั่วโมงการอบรมไม่ถึง 50 นาท ีแตไ่ม่น ้อยกว่า 25 นาท ีให้เบิกค ่าสมนาคุณว ิทยากรได ้กึง่หนึ่ง 

 

อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
 

(ก) ว ิทยำกรที่เป็นบุคลำกรของรัฐ 
การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เก ินช ั่วโมงละ 800 บาท 

การฝึกอบรมประเภท ข 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เก ินช ั่วโมงละ 600 บาท 

 

(ข) ว ิทยำกรทีม่ ิใช่บุคคลตำมข ้อ (ก) 
การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เก ินช ั่วโมงละ 1,600 บาท 

การฝึกอบรมประเภท ข 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เก ินช ั่วโมงละ 1,200 บาท 

 

 
 



 

ค ่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (ตามมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย) 
 

รำยกำร อัตรำ 
1. ค่าอาหารในการฝึกอบรม/ประชุม ไม่เกิน 80 บาท/มื้อ/คน 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม/ประชุม ไม่เกิน 30 บาท/มื้อ/คน 
3. ค่าข้าวกล่อง ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน 

 
อ ัตรำค ่ำเช่ำที่พัก 

 
 

                           ประเภท :  ระดับ 
จ่ำยจริงไม่เกิน (ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน) 
กำรพัก ค่ำเช่ำห้องพัก 

(บาท : คน : วัน)  
1 ทัว่ไป   : ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน,  อาว ุโส 

ว ิชำกำร : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, ชำนาญการพ ิเศษ 
อำนวยกำร : ต้น 

พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  750 
1,200 

2 ทัว่ไป : ทักษะพ ิเศษ 
ว ิชำกำร : เช ี่ยวชาญ อำนวยกำร : สูง  
บริหำร : ต้น 

พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

1,100 
2,000 

 
หลักเกณฑ์กำรจัดที่พัก   

1. การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก.   ให้พักห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ก็ได้   
2. การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้พักรวมกันตั้งแต่  

2 คนข้ึนไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่น
ได้ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้   

3. การจัดที่พักให้ประธานในพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียว 
หรือ ห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 

ค่ำยำนพำหนะ 
1. กรณีผู้จัดการฝึกอบรมไม่ได้จัดยานพาหนะ  ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเบิกค่าพาหนะ

ตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้   
2. กรณีผู้จัดจัดยานพาหนะ  

- การฝึกอบรมประเภท ก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
- การฝึกอบรมประเภท ข ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหนง่ประเภททั่วไประดบัช านาญ

งาน   
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน  
3. ให้เบิกค่าพาหนะไป-กลับจาก ที่อยู่ ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่จัดยานพาหนะเพ่ือ

เดินทางไปฝึกอบรม  
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 



 

 
 

กำรเบกิเบีย้เล ี้ยงในกำรฝึกอบรม 
 

 

ประเภท / ระดับ อ ัตรำ 
(บาท : ว ัน : คน) 

กำรน ับเวลำเพื่อคำนวณเบ ี้ยเลี้ยง 

ทัว่ไป  : ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน, 
อาว ุโส 

ว ิชำกำร : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, 
 ชำนาญการพ ิเศษ 

อำนวยกำร : ต้น 

240 1. กรณีพ ักแรมในที่พ ักแรม หรือ ในยานพาหนะ 
    1.1 นับ 24 ช ั่วโมง เป็น 1 ว ัน 
    1.2 ส่วนทีไ่ม่ถ ึง 24 ช ั่วโมง แตน่ับได้เก ิน 12 

ช ั่วโมง = 1 ว ัน 
2. กรณีไม่พ ักแรม 
    2.1 นับได้เกิน 12 ช ั่วโมง = 1 ว ัน 
    2.2 ไม่ถ ึง 12 ช ั่วโมง แต่นับได้ เกิน 6 ช ั่วโมง  
         = ครึ่งวัน 
3. กรณีลาก ิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏ ิบัติราชการ 
นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏ ิบัติราชการ 
4. กรณีลาก ิจ / ลาพักผ่อน หล ังเสร ็จส ิ้นปฏ ิบัติ 
ราชการนับถึงเวลาสิ้นสุดปฏ ิบัติราชการ 

5. กรณถี้าผู้จัดฝึกอบรม จัดอาหารกลางวันหรือ
อาหารเย็นให้ระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ย
เลี้ยงตามจ านวนมื้ออาหารในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน 
ตัวอย่าง 
จัดอาหาร 1 มื้อ เบี้ยเลี้ยง 240 บาท เบิกได้ 160 บาท  
จัดอาหาร 2 มื้อ เบี้ยเลี้ยง 240 บาท เบิกได้  80 บาท 
จัดอาหาร 3 มื้อ เบี้ยเลี้ยง 240 บาท ไม่สามารถเบิกได้ 
ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ เบิกได้ 240 บาท 
 
 
 
 

ทัว่ไป :     ทักษะพ ิเศษ 
ว ิชำกำร  : เช ี่ยวชาญ ,ทรงคุณว ุฒิ 
อำนวยกำร : สูง 
บริหำร      : ต้น , สูง  

270 

ส าหรับนักศึกษา (กรณีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมนอก
มหาวิทยาลัยตามแผนงานและ
โครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หรือตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย) 

 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   ค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 



 

 
 
อ ัตรำค ่ำเช่ำที่พักในกำรฝึกอบรม 

 
 

                           ประเภท :  ระดับ 

เหมำจ่ำย 
ไม ่เกิน 

 (บาท : คน : วัน) 
(ไม่ต้องแนบ

ใบเสร็จ) 

จ่ำยจริงไม่เกิน (ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน) 
กำรพัก ค่ำเช่ำห้องพัก 

(บาท : 
คน : 
วัน)  

1 ทัว่ไป   : ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน, 
  อาว ุโส 

ว ิชำกำร : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, 
 ชำนาญการพ ิเศษ 

อำนวยกำร : ต้น 

- พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  750 
1,200 

2 ทัว่ไป : ทักษะพ ิเศษ 
ว ิชำกำร : เช ี่ยวชาญ 
อำนวยกำร : สูง  
บริหำร : ต้น 

     - พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

1,100 
2,000 

3 ส าหรับนักศึกษา (กรณีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้นักศึกษา
ปฏิบัติกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยตาม
แผนงานและโครงการที่มหาวิทยาลัย
อนุมัติหรือตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย) 
 

 พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  600 
  900 

 
หมำยเหตุ :    1.  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประเภท ก.  :  ระเบียบไม่ได้ก าหนด  ให้จัดที่พักได้ตามความ

เหมาะสม 
2.   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภำยนอก  :  ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 

คนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับ
ผู้อื่นได้      

 

3.  กรณีที่เดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักในลักษณะเดียวกันทั้ง
คณะ 
4.  กำรเบิกค่ำที่พัก  

- จ่ายจริง (ให้แนบใบเสร ็จรับเงิน) 
                 5.  หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ  ต้องระบรุหัสงบประมาณ  รายละเอ ียดจ านวนผู้
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทั้งหมด 

 
 

 
 



 

กำรเบกิค่ำยำนพำหนะในกำรฝึกอบรม 
 

ลักษณะกำรเดินทำง หลักฐำนขอเบิก 
กำรเดินทำงโดยพำหนะของส่วนรำชกำร 
-  เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ่ายจริง   
-  ค่าธรรมเนียมทางด่วน  

 
-  ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันที่ไป
ราชการและหมายเลขทะเบียนรถท่ีใช้ไปราชการ 
-  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมทางด่วน 

กำรเดินทำงโดยใช้พำหนะส่วนตัวไปรำชกำร 
-  เบิกเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการ
เดินทาง  
     1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
     2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 
(การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจึงจะมีสิทธิเบิกเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะ) 
 
 
 

 
 
-  ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันที่ไป
ราชการและหมายเลขทะเบียนรถท่ีใช้ไปราชการ 
-  บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 
-  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 

กำรเดินทำงโดยยำนพำหนะประจำทำง 
1.  รถโดยสำรประจำทำง 
 
 
 
2.  เครื่องบิน 
 

 
-  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดและการ
เบิกจ่ายไม่ต้องแนบกากตั๋วรถโดยสารประจ าทาง 
-  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 
-  หล ักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 
1. กรณมี ีหนังส ือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน 

ให้ใช้ใบแจ้งหน ี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน 
   2. กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน 
และกากบัตรโดยสาร 

3. กรณซี ื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอ ียดการเดินทาง (ITINERY RECEIPT) 
    4. กรณีเลือ่นการเดินทางจากการซื้อตามข้อ 3. 
ให้แนบบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) 

3.  รถรับจ้าง (TAXI) 
1. เฉพาะกรณีไม่มีพาหนะประจ าทาง 
2. กรณีมีพาหนะประจ าทาง มีเหตุจ าเป็นและต้อง
ชี้แจง 

 
-  ไป-กลับ  ระหว่างที่อยู่  ที่พัก  หรือที่ท างานกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทาง/สถานที่จัด ยานพาหนะ 
- ไป-กลับระหว่างที่อยู่ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติ ราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว  
  1. เฉพาะกรณีมีสัมภาระเดินทาง   หรือชี้แจงเหตุ 
จ าเป็น ตามจ่ายจริงโดยผู้ขอเบิกรับรองค่าใช้จ่าย 
  2. จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 300 บาท 

 



 

กำรเบกิค่ำลงทะเบียน 
 

กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่ำลงทะเบียน 
 

หลักฐำนขอเบิก 
 -  ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วน
ราชการ/ผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 
 

 
 
 

-  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน นามชื่อผู้เข้า
รับการ อบรม ที่อยู่มหาวิทยาลัย วันที่
เข้ารับการอบรมและรายการ
ค่าลงทะเบียนอบรม
...................................................... 
 
 
 
 

-  ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะส าหรับผู้
เข้าอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ทั้งหมด หรือ  ส่วนราชการผู้จัดการ
ฝึกอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 -  ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ หรือ
รวมไว้บางส่วน หรือส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด หรือรับผิดชอบบางส่วน ให้ผู้เข้าอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะในส่วนที่ขาด 
  

ค่ำใช ้จ่ำยในกำรจัดงำน 
 

ค ่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน หมำยถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรือ ตามนโยบายของ
ทาง ราชการ เช ่น การจัดงานคล้ายว ันสถาปนาของส่วนราชการ การจัดงานน ิทรรศการ การจ ัดงานแถลงข่าว 
การจัดประกวดหรือแข ่งขัน หร ือการจัดกิจกรรมต ่าง ๆ  เป ็นต้น โดยให้หัวหน้าส ่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ พิจารณา อนุมัต ิการเบิกจ่ายได้เท ่าที่จ่ายจร ิงตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหย ัด เช ่น 

 ค่าใช ้จ่ายพิธีทางศาสนา 
 ค่ารับรองแขกที่ส่วนราชการเช ิญมาร่วมงาน 
 ค่าใช ้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช ้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกีย่วข้อง 
 ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช ้ในการจัดงาน 
 ค่าใช ้จ่ายในการจัดประกวด หรือ แข ่งขันต่าง ๆ 
 ค่าจ้างเหมาจดังานนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการ 
 ค่าใช ้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
 อ ื่น ๆ 

กรณ ีส่วนรำชกำรประสงค ์จะจ้ำงด ำเน ินกำร 
 ให้ด าเนินการโดยปฏิบัต ิตามระเบียบพ ัสดุ โดยอยู่ในดุลยพ ินิจของหัวหน้าส ่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจโดยให้ใช ้ใบเสร็จรับเง ินของผู้ร ับจ้างในการจัดงานเป็นหลักฐานการจ่าย 
หมำยเหต ุ*** ใบเสร ็จรับเง ิน ต้องมีรายละเอ ียดตามท ี่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 

- ช ื่อ สถานที่อยู่หร ือที่ทำการของผู้ร ับเงิน 
- ว ัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
- รายละเอ ียดแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
- จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตวัอ ักษร 
- ลายมือช ื่อของผู้ร ับเงิน 
- เล่มที่ เลขท่ีใบเสร็จ 
- ใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศให้มคีำแปลเป็นภาษาไทยด้วย 



 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร หมำยถึง   รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ า  
ตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  รายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน
งบประมาณเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือ 
งบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  รายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
ข้อก ำหนด  ส่วนราชการต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ครม. ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น เช่น 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
 (4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนียมการสอบนั้น 
 (6) การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 (7) การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
 (8) การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
 (9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ค่ำใช้จ่ำยที่กระทรวงกำรคลังไม่อนุญำตให้เบิกจ่ำย 
1. ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
2. ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และค่าจัดพิมพ์นามบัตร
ให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ 
3. ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงาน
เอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
4. ค่าทิป 
5. เงิน หรือสิ่งของบริจาค 
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ 
กำรประชุมรำชกำร หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ เช่น 
๏ ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน 
๏ ประชุมชี้แจงแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
๏ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ 
๏ การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
๏ ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย 
- หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม - หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
- หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ส าเนา
บัตรประชาชน 
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม - ก าหนดการประชุม 
 



 

ค่ำตอบแทน 
หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  ค่าตอบแทน
ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เป็นเพียงค่าตอบแทนบางรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วน
ใหญ่เท่านั้น ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ ได้แก่ 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. ค่าตอบแทนการสอบ 
4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชากา ร 
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
6. ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงาน 
7. ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
กำรเบิกค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
อัตรำค่ำตอบแทน 
1. คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
(1) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาเบิกจ่ายได้ไม่เกิน
อัตรา 350 บาทต่อคนต่อวัน 
(2) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณารูปแบบ หรือรายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัย หลักเกณฑ์และอัตรา
แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
(1) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : 350 บาทต่อวันต่อคน 
(2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติงาน) : 300 บาทต่อวันต่อคน 
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน 
3. รายงานการตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง 
4. ใบส าคัญรับเงิน  ส าเนาบัตรประชาชน 
เบี้ยประชุมกรรมกำร  เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยประกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม 
4. ลายมือชื่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
5. ใบส าคัญรับเงิน 
6. วาระการประชุม 
 



 

 

 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
 
 
 
 

กำรขอเบิกเงินค ่ำตอบแทนกำรปฏบิ ัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 

 

ผู้ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ 
- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างช ั่วคราวจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร 
- พนักงานราชการ   
- ผู้ร ับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ (ตามข ้อตกลงในสัญญาจ้าง) 

 

หลักเกณฑ ์กำรจำ่ย 
- จ่ายตอบแทนการปฏิบ ัติงานตามหน้าทีป่กตินอกเวลาราชการ 
- ต้องได้รบัอนุมัติจากหัวหน้าสว่นราชการเจ้าของงบประมาณก่อน 
- กรณีม ีราชการจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏ ิบ ัติงานนอกเวลา โดยไม ่ได้รับอนุม ัติ ให้รีบขออน ุม ัติโดยไม ่ช ักช้า 

 

อ ัตรำค ่ำตอบแทน 
1. นอกเวลาราชการในวันท าการ 

- ช ั่วโมงละ 50 บาท ไม่เก ิน 4 ช ั่วโมง 
2. นอกเวลาราชการในวันหย ุดราชการ 

- ช ั่วโมงละ 60 บาท ไม่เก ิน 7 ช ั่วโมง 
3. กรณีพ ิเศษ (เร่งด่วน) ไม่ใช ่งานประจ าของข้าราชการผ ู้นั้น 

- ช ั่วโมงละ 60 บาท ไม่เก ินครั้งละ 7 ช ั่วโมง 
4. ปฏ ิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช ่วงเวลาในว ันเดียวกันให้นับรวมก ันได้ 
5. ถ้าได้รับค่าตอบแทนอ ื่นจากการทำงานนอกเวลา ให้เบิกได้ทางเดียว 

 

เอกสำรประกอบกำรขอเบิกเงินคำ่ตอบแทนกำรปฏิบัต ิงำนนอกเวลำรำชกำร 
 

1. ใบขออนุมัติเบิกเงิน กง.2  และงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยให้ปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ  โดยมีรายละเอียดช่วงวันที่ เวลา และงบประมาณ 
3. หล ักฐานการลงลายมอืช ื่อการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
4. หล ักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏ ิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. อ ื่นๆ ที่เก ี่ยวข ้อง (ถ้ามี) 
 
 
 

 



 

 

 

กำรยืมเงินยืม 
 
 

เงื่อนไขกำรยืมเงิน 
.   1.  กรณียืมเงินทดรองจ่ายต้องยื่นสัญญายืมเงินตามรายการที่ค านวณไว้ก่อนวันเดินทางไปราชการหรือ
เดินทางไปอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 3 วันท าการ 

2.  ผู้ย ืมเงินจะมีสิทธิ์ท าส ัญญายืมเงินได้เพ ียง 1 สัญญา โดยต้องส่งใช ้คืนเงินยืมตามสัญญาจนครบถ้วน
ก่อน จึงจะม ีสิทธ ิ์ท าสัญญายืมเงินฉบับใหม่ ในครั้งต่อไปได้ 

3.  การคืนเงินยืมกรณีมีเงินยืมเหลือจ่ายหรือการส่งเอกสารหลักฐานเคลียร์เงินยืม 
-  กรณีเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา ให้ล้างเงินยืม ภายใน 15 วัน  

นับจากวันกลับจากไปราชการ  
-  กรณีจัดกิจกรรมโครงการ ให้ล้างเงินยืม ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน  
 

กำรเบิกค่ำวัสดุในกิจกรรม/โครงกำร เป็นหมวดเงินค่ำวัสดุ  ตัดในระบบ 3DGF  แบบ กง.1 
เอกสารหลักฐานในการเบิกค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ จะต้องได้รับการด าเนินการจากแผนกงาน 
พัสดุ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
1. มีการขอซื้อ/ขอจ้างที่อนุมัติแล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ 
2. มีเอกสารหลักฐาน ใบรายงานการซื้อการจ้าง ใบส่งของ สัญญาจ้าง 
3. มีคณะกรรมการตรวจรับงาน รับของ ตามรายการและสัญญาจ้าง 
4. ระบุจ านวนเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
5. เอกสารได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 1.  การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ควรใช้ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร  หนังสือเชิญวิทยากรทั้ง
บุคคลภายนอก 
และบุคลากรภายในต้องลงนามโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีเท่านั้นและห้ามใช้ลายเซ็นสแกน 
 2.  ค่าของที่ระลึกวิทยากรไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ กค .ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ ข้อ 8 
 3.  การจ่ายค่าวิทยากรจะเบิกได้เฉพาะ การอบรมฯ ที่เป็นชั่วโมงบรรยาย / อภิปราย และประชุมกลุ่ม
เท่านั้น  ในช่วงน าเสนอผลงานกลุ่ม ซึ่งตามระเบียบฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 4.  การจ่ายค่าวิทยากรที่เป็นการบรรยาย เบิกได้ชั่วโมงละ 1คน , อภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้
ไม่เกิน 5 คน ,  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
 5.  เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  ทุกค่าใช้จ่ายที่เบิกต้องตรงกับท่ีระบุในโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 6.  ค่าจัดท าซุ้มวิชาการ  ต้องเบิกตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าซุ้ม 
 7.  ค่าของที่ระลึกเบิกได้เฉพาะกรณีมอบให้กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแห่ง
ละไม่เกิน 1,500 บาท 
 8. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/โครงการ เอกสารเบิกจ่ายต้องประกอบด้วยเอกสารบันทึกขออนุมัติ
การจัดงาน/โครงการ , โครงการที่ได้รับการอนุมัติ  
 9.  การเบิกเงินรางวัลการแข่งขัน ต้องมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลโดยระบุอยู่ในโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ  
 10.  กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ประมาณการค่าใช้จ่ายต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  เช่นค่าที่
พัก  กรณีไปราชการ 4  ท่าน  ค่าท่ีพักต้องใส่ยอดประมาณการที่ใช้จ่ายทุกท่าน  เท่ากับสิทธิที่เบิกได้  และต้อง
เบิกในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ (ไม่สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย หัวละ 400  บาทคนใดคนหนึ่งได้) 
 11.  กรณียืมเงินทดรองจ่ายต้องยื่นสัญญายืมเงินตามรายการที่ค านวณไว้ก่อนวันเดินทางไปราชการหรือ
เดินทางไปอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 3 วันท าการ 
 12.  การคืนเงินยืมกรณีมีเงินยืมเหลือจ่ายหรือการส่งเอกสารหลักฐานเคลียร์เงินยืม 
-  กรณีเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา ให้ล้างเงินยืม ภายใน 15 วันนับจากวันกลับ
จากไปราชการ และ- กรณีจัดกิจกรรมโครงการ ให้ล้างเงินยืม ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน  
 13. กรณียังไม่ส่งเอกสารหลักฐานเคลียร์เงินยืมหรือเงินสดคงเหลือคืน ห้ามมิให้ยืมเงินครั้งใหม่หาก
ต้องการยืมเงินอีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยืมเงิน 
 14.  การเช่ารถยนต์ของเอกชนเพื่อใช้ในราชการ  ทุกครั้งต้องมีบันทึกข้อความขออนุมัติเช่ารถยนต์เพื่อใช้
ในราชการท าสัญญาเช่าระหว่างมหาวิทยาลัยกับเจ้าของรถยนต์ให้เช่า  ให้คิดรวมทั้งค่าเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน ค่าที่
พักของพนักงานขับรถ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัตราการเช่า 

-  รถยนต์ปรับอากาศขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน  18,000.00บาท ต่อวัน 
-  รถยนต์ปรับอากาศขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง คันละไม่เกิน    5,000.00บาท ต่อวัน 

ข้อสังเกตจำกงำนกำรเงินและบัญชีเรื่องกำรเบิกจ่ำย 

 



 

 15.  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานและการแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการอัตราที่
ก าหนด 
       -  กรรมการที่เป็นบุคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ไม่เกินครั้งละ  1,500.00  บาท  ต่อคน 
       -  กรรมการที่เป็นบุคลภายในมหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ไม่เกินครั้งละ       800.00  บาท  ต่อคน 
 16.  เงินรางวัลหรือค่าของรางวัลส าหรับผู้เข้าประกวดหรือแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการ ให้เบิกจ่ายได้
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในโครงการ  โดยบอกหลักเกณฑ์การจ่ายให้ชัดเจน และเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยแล้ว 
 17.  การจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  อัตราดังนี้ 
       -  ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์    ไม่เกินคนละ  4,500  บาท  ต่อหลักสูตร 
       -  ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   ไม่เกินคนละ  3,500  บาท  ต่อหลักสูตร 

      -  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ไม่เกินคนละ  2,500  บาท  ต่อหลักสูตร 
       -  ผู้เชี่ยวชาญไม่ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  ไม่เกินคนละ  2,000  บาท  ต่อหลักสูตร 
 18.  กรณีซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียด
การเดินทาง ( Itinerary Receipt)  ในการเบิกจ่าย ซึ่งต้องระบุชื่อ สายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทาง 
ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จ านวนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอ่ืน และจ านวนเงินรวม  
 19.  ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่าย ดังนั้นจึงเบิกไม่ได้ นักศึกษาจะเบิก
ค่าตอบแทนวิทยากรไม่ได้ 
 20.  การรายงานการเดินทาง  ใครยืมเงินคนนั้นต้องเป็นต้นเรื่องเคลียร์เอกสารรายงานการเดินทาง  
แบบ 8708  แต่ถ้าไม่ได้ยืมต้องให้ผู้ที่ร่วมเดินทางคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เคลียร์เอกสารรายงานการเดินทาง 
 21.  กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดอบรม และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้วย ค่าลงทะเบียนไม่สามารถ
เก็บจากบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ข้ารับการอบรมได้ ตามหนังสือสั่งการ กค.0409.3/ว85 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  
2548 
 22.  กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดอบรม  และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้วย  ค่าเช่าที่พักเบิกได้  
แต่วิธีการเบิกผู้จัดเป็นต้นเรื่องเบิกเอง  ไม่ต้องให้ผู้รับการอบรมน าใบเสร็จไปเบิก 
 23.  กรณีไปราชการเพื่ออบรมค่าท่ีพักต้องเบิกแบบจ่ายจริง จะเบิกแบบเหมาจ่ายไม่ได้ไม่มีระเบียบรองรับ 
 24.  กรณีไปเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานอื่น  เราจะใช้ระเบียบอะไรในการเบิกจ่าย  ใช้ระเบียบค่าใช้จ่าย
ในการอบรม (ดูเนื้องานที่เข้ารับการอบรม) 
 25.  กรณีข้าราชการเกษียณจะท าเรื่องขนย้ายของกลับบ้านเบิกค่าขนย้ายได้กรณีไหนบ้าง  ได้เฉพาะกรณี
ขนย้ายของไปที่บรรจุรับราชการครั้งแรกเท่านั้น  เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ ามัน  ค่าขนย้าย  ต้องเบิก
ภายใน  80 วัน กรณีถ้าบรรจุที่ไหนแล้วเกษียณท่ีนั้นจะเบิกค่าขนย้ายไม่ได้  ดูระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  
พ.ศ.2526 หมวด 3  หน้าที่ 10  มาตราที่ 42 
 26.  กรณีขออนุญาตไปราชการ  แล้วพอถึงวันที่ต้องเดินทางไปราชการเร่งด่วนเรื่องขออนุญาตยังไม่
อนุมัติ  ให้ด าเนินการเดินทางไปราชการก่อนเพ่ือภารกิจของมหาวิทยาลัย  และกลับมาท าบันทึกรายงานบอก
เหตุผลของการที่เรื่องขออนุญาตไปราชการยังไม่รับการอนุมัติ  โดยให้อธิการบดีอนุมัติย้อนหลัง 
 27.  ขออนุญาตไปราชการแล้วมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าประมาณการไว้ให้เบิกจากระเบียบค่าใช้จ่าย
บริหารงาน  เช่น  มีค่าน้ ามันเพ่ิมข้ึน  ให้ท าบันทึกขออนุมัติเพ่ิมเติมแล้วตัดเรื่องเบิก กง.1 



 

 28.  กรณีจะต้องเดินทางไปราชการและต้องการซื้อต๋ัวเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเพื่อได้ราคาประหยัด
งบประมาณ กรณีนี้ต้องท าอย่างไร  ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการก่อน แล้วท าบันทึกข้อความขออนุมัติยืม
เงินค่าซื้อตั๋วเครื่องบิน  
 29.  กรณีต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนวิจัย(ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม) ล่วงหน้าแล้วจะยืมเงินก่อนไป
ราชการได้ไหม ยืมได้แต่ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการแล้ว  และให้ท าบันทึกขออนุมัติยืมเงินล่วง
ค่าลงทะเบียนอบรม  
 30.  ค่าทางด่วนเบิกได้เฉพาะรถยนต์ของส่วนราชการไปราชการเท่านั้น  แต่ถ้าขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไป
ราชการไม่สามารถเบิกค่าทางด่วนได้  
 31.  การเบิกค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด งบประมาณแผ่นดิน  ถ้าเป็นข้าราชการที่ไม่ใช่ผู้จัด 
เบิกได้วันละ 400  บาท  แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเบิกได้วันละ 800  บาท 
 32.  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  ปกติการฝึกอบรมในแต่ละครั้งมีโครงการมีวันที่แน่นอน
และมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดอบรม ดังนั้นต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุจัดหา
จัดซื้อก่อนจัดอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดรำยจ่ำย 

1. งบบุคลำกร หมายถึง :   งบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรของส่วนราชการต่างๆ รวมถึงค่า 
ประกันสังคมและเงินสะสม ที่ส่วนราชการจะต้องจ่ายสมทบ ดังนี้ 
 1.1  ค่าจ้างชั่วคราว หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราวตอบแทนเป็นรายเดือน 

2. งบด ำเนินงำน หมายถึง :  งบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับใช้จ่ายปกติ  ดังนี้ 
 2.1  ค่าตอบแทน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เช่น  
ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าสอนพิเศษ  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทนผู้
ควบคุมงาน ฯลฯ 
 2.2  ค่าใช้สอย หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ 
ค่าจ้างท าความสะอาด ค่าจ้างเหมา รปภ. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงลิฟท์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ระบบและซอฟท์แวร์ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมที่มีราคาต่ ากว่า 50,000 บาท 

 2.3  ค่าวัสดุ หมายความว่า  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

  2.3.1  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  2.3.2  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 
  2.3.3   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  2.3.4  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
 2.4  ค่าสาธารณูปโภค   หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์-โทรเลข  ค่าบริการทางด่วน  ค่าโทรคมนาคม 
3. งบลงทุน  หมายถึง :  งบประมาณส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์  ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง    
    หรืออ่ืนใดที่เป็นถาวร ดังนี้ 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์ หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน  ไม่สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้ 

  3.1.1  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  3.1.2  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  20,000  บาท 
  3.1.3  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน  เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ  เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
  3.1.4   รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  3.1.5  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 3.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง  
สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 
 



 

  3.2.1  รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  3.2.2  รายจ่ายเพื่อปรับปรุงดิน  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้
ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  3.2.3  รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก
ในอาคาร  ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ 
  3.2.4  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
  3.2.5  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  3.2.6  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น  ค่าเวนคืนที่ดิน  ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น   
4. งบเงินอุดหนุน  หมายถึง :  งบประมาณส าหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัยกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์       
 4.1  เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายความว่า  งบประมาณส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุง ค่าช่วยเหลือ  
     ค่าด าเนินการวิจัยโดยต้องการให้เกิดความคล่องตัว  
 4.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายความว่า  เงินที่ก าหนดให้ใช้จ่ายเช่นเดียวกับเงินอุดหนุนทั่วไป  
     แต่ต้องการให้มีการควบคุมรายละเอียดการใช้จ่าย    
5. งบรำยจ่ำยอ่ืน  หมายถึง :  งบประมาณที่ตั้งไว้ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือรายการที่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือ
รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด ใน 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


