
 

 
 
 



 

 
ค ำน ำ 

คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดท างบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการน าเสนอแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน/
โครงการต่อคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน/โครงการในการด าเนินการของหน่วยงาน 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บรรลุตามพันธกิจและตัวชี้วัดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกหน่วยงานในการจัดท างบประมาณ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนงาน งาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

       กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
              17 กรกฎาคม 2561 
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ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดท ำงบประมำณ 
1 7-9 พฤษภาคม 

61 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 

กองนโยบายและแผน 

2 31 พฤษภาคม – 
7 มิถุนายน 61 

กองนโยบายและแผน จัดท า (รา่ง) นโยบายและแนวทางหลักเกณฑ์
การจัดท างบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ประมาณ
การรายรับ-รายจา่ยประจ า และคู่มือการจัดท างบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

3 11  มิถุนายน 61 การทบทวนผลการปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

4 12 มิถุนายน 61 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนว
ทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

กองนโยบายและแผน   
คณะกรรมการบริหาร 

5 21 มิถุนายน 61 น าเสนอ (รา่ง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 

อธิการบดี 

6 9 กรกฎาคม 61 คณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) พิจารณาประมาณการรายรับ 
การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

7 13 กรกฎาคม 61 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณาประมาณการรายรบั  
การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กองนโยบายและแผน  
คณะกรรมการบริหาร 

ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 
8 18 กรกฎาคม 

- 6 สิงหาคม 61 
(20 วัน) 

หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัตงิาน /โครงการต่างๆ ในโปรแกรม 
ระบบบัญชี 3 มิติ สง่กองนโยบายและแผน เป็นเอกสาร 1 ชุด และ 
File โครงการ  (เพื่อน าเสนอโครงการ) 

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
ศูนย์ 

9 7-8 สิงหาคม 61 
(2 วัน) 

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

กองนโยบายและแผน 

10 9-10 สิงหาคม 61 
(2 วัน) 

หน่วยงานน าเสนอแผนปฏิบัตงิาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของหน่วยงาน 
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ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ต่อ) 

ที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนอนุมัติงบประมำณ 
11 11-24 สิงหาคม 

61 (14 วัน) 
หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

12 25-สิงหาคม  
-5 กันยายน  

(12 วัน) 

กองนโยบายและแผน จัดท า (ร่าง) ค าขอตั้งงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

13 11 กันยายน 61 
(1 วัน) 

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

14 20 กันยายน 61 
(1 วัน) 

น าเสนอ (รา่ง) ค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมต ิ

อธิการบดี 

15 1 ตุลำคม 61 กองนโยบายและแผนแจ้งรหัสงบประมาณต่อหน่วยงาน 
เริ่มบริหำรงบประมำณ ปงีบประมำณ พ.ศ.2562 

ทุกหน่วยงำน 

16 2 ตุลาคม 61 จัดท าแผนปฏบิัติงาน /โครงการและคู่มือรหัสการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กองนโยบายและแผน 

 

ง 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน/โครงการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดและ 
มาตรการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ก) กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ 
    กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการก าหนดกรอบรายจ่าย ดังนี้ 
 1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ า เช่น ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว ค่าตอบแทนการสอน/สอบภาคพิเศษ ค่าประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเหมาบริการพ้ืนฐานต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคฯ เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยจะควบคุมรายจ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้น 
 2. รายจ่ายตามภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
              2.1 คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด จัดสรรให้โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา โดยจัดสรร
เป็นงบบริหารจัดการ งบพัฒนาบุคลากร งบกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรตามจ านวนนักศึกษาหัวจริง ค่าวัสดุ
การศึกษาจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและค่าพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษา รวมทั้งค่าวัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจะตั้งในภาพรวมและจัดสรร
ให้คณะในภายหลัง 
              2.2 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จัดสรรให้ตามวงเงินฐานเดิมของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือตามความ
จ าเป็นหรือตามรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริงในปีงบประมาณปัจจุบัน และจัดสรรให้ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ โดยมี
โครงการรองรับ 
 3. รายจ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จัดสรร
ตามความจ าเป็นและความส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบบริหารกลาง เพ่ือส ารองกรณีความจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัย 
 4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน จัดสรรตามความจ าเป็น
และส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 5. รายจ่ายตามภารกิจอ่ืน ๆ ส าหรับการแก้ปัญหา ตามนโยบายและความร่วมมือระดับประเทศ 
กระทรวง สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น 

 

 

กรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ข) แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย    
        1. การด าเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยและได้มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2561 เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2561 
และครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นการสังเคราะห์ผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561 
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ประจ า 2561 – 2565 ซึ่งจะน าไปสู่การถ่ายทอดและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2562 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณางาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความจ าเป็นและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้  
   2. จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting) 
โดย 
       2.1 มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

   2.2 เน้นบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ /ส านัก/สถาบัน สู่โปรแกรมวิชา/
งาน 

   2.3 เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
   2.4 เน้นหลักธรรมาภิบาล (ข้ันตอนชัดเจน โปร่งใส คุ้มค่า ประโยชน์ ประหยัด) 

  3. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัย คณะ /ส านัก /สถาบัน และโปรแกรมวิชา /งาน 
          4. ให้สอดคล้องและให้ความส าคัญกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
   5. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
   6. ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   7. ให้ทุกคณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ไดต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
   8. ให้ทุกหลักสูตรจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ตอบผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning 
outcome) และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 9. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  และน าไปสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   10. ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU)  

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

11. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นด้านบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

12. ตอบสนองโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และโครงการตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

13. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  
พันธกิจ (Missions) : 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ 
และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล   
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม  
เป้าประสงค์ (Goals) : 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมแก่ชุมชน 
และท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
 4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู  
ค่านิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU)  
 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
กลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การพฒันาท้องถิ่น   
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกับ 
สังคมท้องถิ่น 
ด้วยศาสตร์พระราชา 

1. เพิ่มขีดความสามารถ  
สร้างความได้เปรียบ 
ในเชิงแข่งขัน และลด 
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของท้องถิ่น
โดยการบูรณาการพันธ
กิจ    
สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่ง 
ของท้องถิ่น 

  1. พัฒนาศักยภาพการให้บรกิารวิชาการเพื่อการพฒันา 
ท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 
  2. ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงานและผู้สูงวัย             
ในท้องถิ่น 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการ    
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริม
พลังปัญญาของแผ่นดิน 

2. การยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครู  
    
 

2. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพและมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 

  1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็น
ผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง 
(High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน 
  3. สร้างนวัตกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

3. การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์
สังคม 

3. บัณฑิตมีคุณภาพ 
ท่ีสร้างสรรค์สังคม 

  1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมท่ี
น าไปใช้พัฒนาชุมชน 
  2. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิต  
  3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
ใหพ้ร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นคนดี มี
คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรคส์ังคม 
  4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
  5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 
 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

4. การพฒันาระบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาลและ
เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม 

4. ระบบบริหารจัดการ 
ท่ีทันสมัย ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และเป็น   
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

  1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีเอื้อต่อการรักษาคนดี  
คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
  2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
  3. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน า 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อ นวัตกรรม       
และเทคโนโลยี 
  5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศน ์(ECO University) 
6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 
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เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล  าทาง
สังคม  
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพนัธกิจและสร้าง
เครือข่าย 

ตัวชี วัด มาตรการ 
  1 จ านวนชุมชน /ประเด็น 
ที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหา 
จากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

ขึ้น 

  1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตาม
พระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายและก าหนดให้มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
(University Engagement) 
  1.3 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีศักยภาพเป็น   ที่ปรึกษา ให้กับหน่วยงานภายนอกได้ และ
เผยแพร่ในช่องทางท่ีหลากหลาย 
  1.4 ก าหนดนโยบายให้กับบุคลากร/หน่วยงานน าผลการพัฒนานวัตกรรม    
ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.5 จัดท าแผนการตลาดด้านการให้บริการวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น 

ตัวชี วัด มาตรการ 
  2 ร้อยละก าลังแรงงานและ 
ผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนา 

  2.1 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความ
ต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตส าหรับ
การศึกษาในระดับปริญญา 
  2.2 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  2.3 สร้างความร่วมมือของเครือข่าย (ศูนย์ ICT ชุมชน) เพ่ือพัฒนา
แรงงานและผู้สูงวัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart Person) ในการ
ประกอบอาชีพ 
  2.4 จัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
  2.5 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  3 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
  4 ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

  3.1 จัดสรรทุนวิจัยให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่ท าวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  3.2 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์วิจัยและ
เขยีนโครงร่างวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก และโจทย์วิจัยของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัด
ตาก 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  5 จ านวนชุมชน 
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนางานวิจัย 
  6 ร้อยละของงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่อ
จ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
  7 จ านวนผลงานวิจัยที่จด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
  8 จ านวนชุมชนที่พ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนจาก
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

  4.1 ร่วมกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการส่งเสริมการท าวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  
  4.2 ก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะพัฒนาโดยใช้ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาชุมชนนั้นอย่างต่อเนื่องให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
  4.3 จัดสรรทุนวิจัยให้กับงานวิจัยที่จดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรได้ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 
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กลยุทธ์ที่ 5 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  9 จ านวนนวัตกรรม /  
มาตรฐาน ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  10 ระดับความส าเร็จใน
การ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ             
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล  
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการเฝ้าระวังทางศิลปวัฒนธรรม 
  5.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาก าแพงเพชรศึกษา 
  5.3 สนับสนุนให้หน่วยงาน (ระดับคณะหรือเทียบเท่า) ด าเนินการ  
1 หน่วยงาน 1 ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สนับสนุนให้มีการบูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการและงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
  5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  5.6 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  5.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.8 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  11 ร้อยละของอาจารย์      
ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสมรรถนะเฉพาะ         
ทางวิชาชีพครู 
  12 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้น
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 
  13 ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับ 
ชาติหรือระดับนานาชาติ 

  1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะในการผลิตผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา/1 หลักสูตร (บางส่วนหรือทั้งหมด  
และต้องปรากฏรายละเอียดกิจกรรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3) 
  1.3 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีผลงานวิจัยเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 
  1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับอาจารย์
และฝึกท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ และส่งผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานทุกๆ 6 เดือน (กรณีผลการทดสอบยังไม่
ถึงเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด)  

 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อ
เสริม     สร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  14 ร้อยละของนักศึกษาครู 
ที่ผ่านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR (Common 
European Framework of 
Reference for Languages) 
หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 

  2.1 จัดท าฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ และพฒันาฐานข้อมูลการติดตามการมีงานท าของบณัฑิตครู 
  2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตวญิญาณความเปน็ครูให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
  2.3 ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ังตลอดหลักสูตร 
  2.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเร็จ
การศึกษา และฝึกท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  15 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
โครงการพิเศษ 
  16 ร้อยละของนักศึกษาที่
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผลการ
ทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
  2.6 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดยการทบทวนด้านเนื้อหาและฝึกท า
ข้อสอบเพ่ือการสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูอย่างเข้มข้น 
  2.7 ก าหนดให้มกีารสอดแทรกจิตวิญญาณความเป็นครูในทุกรายวิชาและ    
มีการประเมินผลให้ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.5  

 
กลยุทธ์ที่  3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  17 จ านวนงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมในการผลิตและ
พัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
  18 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
/ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  19 จ านวนโครงการกับ
เครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนา
ครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาครูและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่ 
  3.2 พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิจัยใน
วิชาชีพครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  3.3 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ 
  3.4 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
  3.5 จัดท าหรือเผยแพร่สื่อออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัย  
ด้านมาตรฐานวิชาชีพครูและการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  
  3.6 ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่
น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
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เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีคุณภาพทีส่ร้างสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  20 จ านวนหลักสูตรที่มี
ผลงานด้านการวิจัยและผลิต
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
หรือชุมชน 

  1.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning) เพื่อผลิตหรือพัฒนานวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พฒันาสังคมหรือชุมชน 
  1.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจัยหรือการ
บริการวิชาการ  
  1.3 จัดสรรทุนวิจัยให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่ท าวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  1.4 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์วิจัยและ
เขียนโครงร่างวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก และโจทย์วิจัยของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัด
ตาก 
  1.5 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
  1.6 มอบรางวัล หรือยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาท่ีท าวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชนดีเด่น 

  
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิต  

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  21 จ านวนภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และผู้ใช้บัณฑิต 
  2.2 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้
บัณฑิต 
  2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning : WIL) 
  2.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับการท างาน 
  2.5 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต  

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
เป็นคนดี มีคุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  22 ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้รับการประเมินคุณภาพ
จากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี 
(คะแนนไม่น้อยกว่า 4.0 จาก
ระดับคะแนน 5) 
  23 ร้อยละของนักศึกษา 
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF  โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากระดับคะแนน 5 
 

  3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่สามารถสอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
  3.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม
ตามอัตลักษณ์ 
  3.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตอาสา 
  3.4 ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา 
  3.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
  3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 
  3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด 
  3.8 ยกย่องและให้รางวัลแก่นักศึกษาท่ีเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตอาสา  

หมายเหตุ : คุณภาพตามกรอบ KPRUQF ประกอบด้วย ผลการประเมินตามกรอบ TQF จิตสาธารณะ การ
ตระหนักถึงคุณคา่ของศิลปวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  24 ร้อยละของ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มีผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับด ี
 

  4.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 2 ภาษา/EP/WIL/รับใช้
สังคมและอ่ืนๆ 
  4.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ Blended Learning, Online และ E-
Learning 
  4.3 พัฒนาหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกบัความตอ้งการในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในท้องถิน่ 
  4.4 การพัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 
  4.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้น าเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  25 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
  26 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  27 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
(ด้านความรู้ความสามารถ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
ในระดับดี ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ศักยภาพการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

  5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
  5.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ให้สามารถสอน
เป็นภาษาอังกฤษได้ 
  5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  5.6 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับที่
สามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
  5.7 พัฒนาสมรรถนะด้านการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการให้สามารถเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus, ACI (ASEAN 
Citation Index), ISI (International Scientific Indexing) หรือฐานอ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5.8 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพ่ือผลิต/พัฒนานวัตกรรม
ส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ 15 ] 
 

 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
     ให้เป็นมืออาชีพ 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  28 ร้อยละบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  1.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอ้ือต่อการรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ 
  1.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
  1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัย   
  1.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  1.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) 
ระดับชาติ และนานาชาติ  
  1.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
  1.7 สร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับบุคลากร (จัดตั้งกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยส าหรับสายวิชาการและจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ส าหรับสายสนับสนุน) 
  1.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทาง
สายวิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ 
  1.9 จัดตั้งคณะกรรมการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resources Development: HRD) 
  1.10 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง  

หมายเหตุ  สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน  
       - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
       - มีต าแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 
       - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน ICT และได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมยัได้มาตรฐาน  
มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  29 ร้อยละของหน่วยงาน 
ที่มีระบบการบริหารจัดการ 
ที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

  2.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม  
  2.2 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
  2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
  2.4 พัฒนาหน่วยงานให้ท างานอย่างบูรณาการ 
  2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่
มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
  2.6 น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ   

  
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
     มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  30 ร้อยละของหน่วยงาน/
หลักสูตรที่มีการบริหาร   
จัดการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  31 ระดับความพึงพอใจ    
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

  3.1 ก าหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 
  3.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรับ
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นระบบ BI (Business 
Intelligent) 
  3.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็น  
ระบบเดียว (Single Platform) 
  3.6 พัฒนาระบบ Application ในการบริหารจัดการและจัดการเรียน      
การสอน 
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กลยุทธ์ที ่4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  32 จ านวนสื่อและ
นวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัล 
ในระดับชาติ/นานาชาติ 
  33 ระดับความพึงพอใจของ 
บุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม 
พัฒนา และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  4.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  4.2 ผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  4.3 เผยแพร่และน าเสนอนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  4.4 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้/องค์กรผลิตนวัตกรรม  

 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
     และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  34 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  
(Green University) 

  5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปี พ.ศ.2561-
2565 
  5.2 สร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
  5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีพ้ืนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกิดชุมชนการเรียนรู้ 
  5.4 การขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
  5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  

  

กลยุทธ์ที ่6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี วัดที่ มาตรการ 
  35 ผลการประเมิน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  36 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินของมหาวิทยาลัย 
  37 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตามเกณฑ์ Webometrics 

  6.1 จัดท าแผนการตลาดการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  6.2 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ 
  6.3 ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารองค์กรทุกหน่วยงาน 
  6.4 สร้างประสบการณ์ เพ่ิมการรับรู้และความประทับใจของคนในท้องถิ่น
และสังคมในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น 
  6.5 พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics 
  6.6 สร้างจุดเด่นของมหาวิทยาลัย (Brand)   
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                แหล่งงบ      
  เวลา 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ 

รายจ่ายประจ า รายจ่ายงบลงทุน 

ไตรมาสที ่1 
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค.61) 

33.00 % 21.11 % 20 % 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. - 31 มี.ค.62) 

22.00 % 22.00 % 20 % 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. - 30 มิ.ย.62) 

22.00 % 22.00 % 25 % 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. - 30 ก.ย.62 

21.36 % 22.89 % 25 % 

ภาพรวม 
98.36 % 88.00 % 

90.00 % 
96.00 % 

 

หมายเหตุ  งบประมาณแผ่นดิน ตามเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายตามไตรมาส (สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2562)  
     ยกเว้นงบผลผลิตการบริการวิชาการ ขอให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานทุกโครงการให้แล้วเสร็จ 
     ภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ผู้รับผิดชอบการประสานงานและวิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
งบประมาณแผ่นดิน /งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบประสานงานและวิเคราะห์ ฯ 

 1. คณะครุศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

 3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 4. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 5. กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 6. คณะวิทยาการจัดการ นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

 8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

11. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  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 
 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 
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ตอนที่ 1 
แนวทางการเขียนโครงการ 

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

1. ชื่อโครงการ 
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 มักจะเป็นชาว
เกาะ (คนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ไม่ช่วยงานกลุ่ม) 

1 .  โครงการ เสริมสร้ า งนิ สั ยการ เรี ย นรู้ 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 ใจเป็น
สุข” ส าหรับนักเรียน โรงเรียน..... หรือ 

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

3.3 โครงการ “โรงเรียน ศรีต าบล” 
4. ผู้ เรียน ไม่มีความรู้ เรื่องสมุนไพรและไม่รู้จักน า
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ 

4. โครงการสมุนไพรประยุกต์ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
นโยบายส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และครู
ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน 

5. โครงการพัฒนาครูนักวิจัยในโรงเรียน..... 

6. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้น้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นนโยบายและแนวทาง
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. โครงการส่ง เสริมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน การทรวงศึกษาธิการ ,2550) 

 
 
 
 
 

การเขียนโครงการ 
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2. หลักการและเหตุผล 
หัวข้อหลักการและเหตุผลนี้ บางครั้งอาจใช้ชื่อว่า ที่มาและความส าคัญของโครงการเป็นการอธิบาย

พ้ืนฐานความเป็นมาของแนวคิดและเหตุผลในการจัดท าโครงการ โดยแสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นที่มุ่งตอบ
ค าถามว่า “ท าไมจึงต้องท าโครงการนี้” โครงการที่จะจัดท ามีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
ประชาชน องค์การ สังคมและ/หรือประเทศในอนาคตอย่างไร โดยให้น าเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งอาจระบุถึงความเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องจัดท าโครงการดังกล่าวและความสัมพันธ์
กับโครงการอ่ืนๆ เพ่ือแสดงให้ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการเห็นความส าคัญของโครงการและจ าเป็นต้องตัดสินใจ
อนุมัติให้จัดท าและด าเนินโครงการดังกล่าว การเขียนหลักการและเหตุผลมีแนวปฏิบัติในการเขียน ดังนี้ 

1. ก าหนดโครงร่าง  (Outline) ที่จะเขียนให้ครอบคลุมประเด็นที่จะเขียน ซึ่งอาจก าหนดโครงร่าง
ประเด็นที่จะเขียนดังนี้ 

    1.1 สภาพที่คาดหวัง เป้าหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็นที่ต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาในเรื่องนั้น ซึ่ง
อาจใช้ข้อมูลจากนโยบาย แผนงาน หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากองค์การระดับบนประกอบการเขียน 

    1.2 สภาพที่เป็นจริง ซึ่งอาจเป็นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาขององค์การ ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลผลการประเมินโครงการที่เก่ียวข้อง 

    1.3 ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเ กิดจากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างสภาพคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงท าให้เห็นระดับของปัญหาหรือความต้องการที่
จ าเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนาโดยการจัดท าโครงการ 

    1.4 ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่ตามมาของปัญหาว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากไม่มีการจัดท า
โครงการเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน ซึ่งจะสะท้อนถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ 

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

เขียนในแต่ละประเด็นมีความคล่องตัวและลื่นไหลได้ดี 
3. ลงมือเขียนตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยสอดแทรกข้อมูลเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนการ

เขียนให้สมเหตุสมผล 
4. ทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงสาระท่ีเขียน ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

อย่างสมเหตุสมผล 
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ตัวอย่างการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการ 
จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักบริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.2550 : 8) เขียนหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาด้านในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตที่เกิดขึ้นอันเป็นผลกระทบจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้ง
ส าคัญของไทยเมื่อปี 2540 และท่ามกลางกระแสโลกาภิวัติน์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างหลากหลาย และพบว่ามีการน้อมน าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นโยบายและแนวทางใน
การแก้ปัญหา ได้ปรากฏความส าเร็จเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
ก าหนดให้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยได้มอบหมายให้สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งด าเนินการจัดการเรียนรู้เร่ืองดังกล่าว 

 
3. วัตถุประสงค์โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นองค์ประกอบของโครงการที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ชี้แนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมของโครงการ เป็นข้อความที่บ่งบอกเป้าหมายของโครงการว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่
คาดหมายอะไร ต้องการผลงานหรือผลผลิตอะไรหลังจากด าเนินโครงการเสร็จแล้ว ซึ่งเทียนฉาย กีระนันท์ 
(2537 : 10) ให้แนวคิดว่า วัตถุประสงค์ (objective) คือข้อความที่แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ต้องการจากการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด วัตถุประสงค์จึงเป็นความปรารถนาในอนาคตขององค์การ สังคม ประเทศที่ใช้
เป็นแนวทางส าหรับด าเนินงานให้เกิดผลตามปรารถนา วัตถุประสงค์โครงการจะเป็นส่วนขยายของความมุ่ง
หมายของแผนหรือนโยบายขององค์การหรือประเทศ เพราะโครงการจ านวนมากอาจจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับแผน
และนโยบาย ดังนั้นในการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการจึงต้องระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ผลงานหรือ
ผลผลิตที่ต้องการได้รับจากโครงการ โดยเขียนให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน สามารถวัดและประเมินได้ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจก าหนดได้เป็น 2 ระดับ คือ วัตถุประสงค์ทั่ วไป (General 
objective) และวัตถุประสงค์เฉพาะ (specific objective) ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์ทั่วไปเป็น
วัตถุประสงค์ที่บอกไว้กว้างๆ ซึ่งเป็นข้อความที่บ่งบอกสภาวะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังที่บรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว ซึ่งมักจะเขียนไว้เพียงข้อเดียว ส่วนวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นวัตถุประสงค์ที่บอก
ไว้ในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (behavioral objection) หรือวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ 
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(operational objection) ซึ่งเป็นข้อความที่บ่งบอกสิ่งของ หรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่จะท าให้
ส าเร็จภายในช่วงเวลาของโครงการ โดยอาจก าหนดไว้ได้หลายข้อ 

4. เป้าหมาย 
การเขียนเป้าหมายโครงการ เป็นการเขียนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการด าเนินการให้ได้ภายหลัง

สิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความส าเร็จของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้ขอบเขต
ของทรัพยากรและระยะเวลาที่ก าหนดให้ การก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้กับลักษณะ
ของโครงการนั้นๆ โดยเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จ านวนของผลการด าเนินงานหรือ
ผลผลิตของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดของชนิด ประเภท จ านวนของผลการด าเนินงานหรือผลผลิต
ของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ
ที่ชี้ถึงประสิทธิภาพ 

ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ดี ควรค านึงถึงลักษณะที่ดี หรือใช้หลักนิยมที่
นักวางแผนรู้จักกันดี คือ SMART PRINCIPLE มาเป็นหลักคิดได้ (ปกรณ์ ปรียากร. 2548 : 46-47 ; ประชุม 
รอดประเสริฐ 2535 : 15) ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการได้
ดังนี้ 

ตารางที่ 1.4 การประยุกต์ใช้ SMART PRINCIPLE เป็นแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ 

หลัก SMART แนวทางการเขียน 
1. S = Sensible & Specific 

มีความเป็นไปได้และชัดเจน 
เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มีความ
เป็นไปได้จริงในการด าเนินโครงการและมีความชัดเจนที่ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง ส าหรับโครงการนั้นว่าต้องการให้
เกิดอะไร ได้ผลงานหรือผลผลิตอะไร 

2. M = Measurable 
    สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่ผู้ประเมิน
สามารถระบุตัวบ่งชี้หรือตัวแปรหลักที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได ้

3. A = Attainable & Assignable 
ระบุสิ่ งที่ ต้ องการ  การบรรลุผลและ
สามารถท าได้หรือมอบหมายให้ 

ต้ อ ง ระบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งกา รด า เ นิ น ง าน ให้ ชั ด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 

4. R = Reasonable & Realistic 
มีความเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้และเป็น
จริง 

เขียนวัตถุประสงค์ที่ มีความเป็นเหตุ เป็นผลในการ
ปฏิบัติงาน แสดงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานจริง 

5. T = Time Available 
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

เขียนวัตถุประสงค์ที่มีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ
ด าเนินงาน ระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 
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ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 
 จากโครงการตามล่าหาความรู้เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน อาจก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ ได้ดังนี  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านส าหรับนักเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านให้กับนักเรียน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยการรักการอ่าน 

จ านวน 600 คน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่านและมี

เจตคติที่ดีต่อการอ่าน 

1. วิธีด าเนินการ 
 วิธีด าเนินการเป็นส่วนที่แสดงถึงขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการด าเนินงานกิจกรรม แผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ โดยมุ่งตอบค าถามให้ได้ว่า ท าอะไร (what) ให้ใครท า (who) ท าเมื่อไร (when) และ
ท าอย่างไร (how) โดยจะต้องเขียนขั้นตอนการด าเนินงานให้ครอบคลุมครบถ้วน มีความเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ระบุระยะเวลาการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

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

วิธีด าเนินการ 
 การด าเนินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนาหลวง ด าเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการห้องสมุดและบุคลากรของโรงเรียน สถานที่ด าเนินการคือห้องสมุดโรงเรียนนา
หลวง ห้องเรียนในแต่ละสายชั นซึ่งเริ่มต้นโครงการตั งแต่ปีการศึกษา 2547-ปีการศึกษา 2550 มีขั นตอน
ด าเนินงาน ดังนี  

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายครูและฝ่ายนักเรียน 
2. แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ดังนี  

3.1 กิจกรรมในชั นเรียน โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรม 
บันทึกตามรอยพระจริยวัตร ลายมืองามตามแบบไทย แบ่งกันฝัน ปันกันอ่าน ทุกสาขา ทุกชั นขยันอ่าน ใส่ใจ
ลูกหลานให้อ่านหนังสือวันละหน้า บ้านนิทานอ่านได้ให้ดาวและภาษานี มีท านอง 

3.2 กิจกรรมสร้างผู้น าการรักการอ่าน โดยคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคัดเลือก
นักเรียนเป็นแกนน าและพัฒนาให้เป็นผู้น ารักการอ่าน แล้วให้ปฏิบัติงานเป็นผู้สร้างเครือข่ายการรักการอ่าน 
โดยใช้คลินิกหมอภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้รักการอ่าน 

3.3 กิจกรรมห้องสมุด โดยกรรมการห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การค้นคว้า 
ประกอบด้วยกิจกรรมเสียงตามสาย การจัดป้ายนิเทศ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และปริศนาภาษาไทยการด าเนิน
กิจกรรมทั ง ข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ด าเนินทุกสัปดาห์ ทุกภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา 
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2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
การเขียนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ให้ระบุช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่

เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยทั่วไปจะน าเสนอในรูปของปฏิทินปฏิบัติงาน 
 จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ เขียนระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ ได้ดังนี้ (ปรับจากสุรพล พรชัย. 2551) 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การสอนสาระวิทยาศาสตร์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2549 
สิ้นสุดโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้

 
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. ทรัพยากรและงบประมาณ 

 ให้ระบุทรัพยากรและงบประมาณท่ีต้องใช้ในการด าเนินโครงการว่า ใช้ทรัพยากรอะไร ได้มาจากแหล่ง
ใด งบประมาณเท่าไร จัดอยู่ในหมวดเงินใด โดยระบุรายละเอียด ในการจัดสรรงบประมาณด้วยว่าใช้ท าอะไร 
เช่น ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ให้ระบุหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียว หรือหลาย

หน่วยงานหรืออาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเน้นผู้รับผิดชอบโครงการ 
5. การติดตามและประเมินผล 

เป็นส่วนที่ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงาน หรือมีความก้าวหน้าหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรับรู้ปัญหา
และอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เพ่ือจะได้แก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการ
ได้ทันการณ์ วิธีการติดตามและประเมินผลอาจใช้วิธีการให้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม หรือรายงาน
ความตามแบบประเมิน ใช้การสังเกต ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม การสอบถาม สนทนากับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ ระบุวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ไว้ดังนี้ 

1.การสังเกตพฤติกรรมการฝึกอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม และการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ 

2.ประเมินผลการฝึกอบรม การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
3.การสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
4.การตรวจประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นการก าหนดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่าจะได้อะไรบ้าง
โดยวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาจากผลกระทบหรือผลที่สื บเนื่องมาจาก
การด าเนินโครงการก าหนดเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

จากโครงการสมุนไพรประยุกต์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์. 2551 : 27) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้เรื่องสมุนไพรและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า วันตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการท างาน และ

พัฒนาตนเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. ผู้ปกครองได้มีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของ

นักเรียน และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านการประเมินผลงานของนักเรียนเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 2 
โครงสร้างของโครงการและแนวทางด าเนินการตามแบบฟอรม์ของมหาวิทยาลัย 

 
1. แนวทางการเขียนโครงการตามแบบฟอร์ม 

 1.1 ส่วนน าโครงการและชื่อโครงการ 
 การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายได้อย่าง
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะท าสิ่งใดบ้าง โครงการที่จัดท าขึ้นนั้นเพ่ืออะไร 
โดยทั่วไปจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะ และจุดมุ่งหมายของโครงการ  เช่น 

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

 นอกจากนี้ การเขียนโครงการต้องระบุความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าโครงการนั้น
สามารถสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์นั้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด รวมถึง
การสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยด้วย 

1.2  หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผลเป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึงปัญหา  สาเหตุ  ความจ าเป็น  หรือความต้องการ ที่ต้อง

มีการจัดท าโครงการขึ้น เพ่ือแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์กร  ชุมชน  หรือท้องถิ่นนั้นๆ โดย
ผู้เขียนโครงการจ าเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหา หรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผล และข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน 

ผู้เขียนต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี ต่างๆ แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวง /กรม  ตลอดจนความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพ่ือสนับสนุนโครงการที่จัดท าขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผล แสดงข้อมูลที่มีน้ าหนัก น่าเชื่อถือ โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เพ่ือให้ผู้ที่มีอ านาจเห็นชอบ และ
อนุมัติโครงการให้ด าเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาก็ควรอธิบายให้เห็นว่า หากอนุมัติโครงการนี้
แล้ว จะเป็นการเพ่ิมโอกาสหรือเกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม

ต้องเขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โดยโครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์
มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ หากเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากข้อ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมองภาพไม่ชัด และอาจ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก 

หลักการเขียนวัตถุประสงค์ “หลัก SMART” 
 S = Sensible (เป็นไปได้)   หมายถึง   ต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ 
 M = Measurable (วัดได้)  หมายถึง   ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
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 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  เพ่ือเพ่ิม .................  เพ่ือลด ...................  เพ่ือส่งเสริม ..................  เพ่ือปรับปรุง............. .......  เพ่ือ
รณรงค์........................ เพื่อเผยแพร่ ............................ เพื่ออธิบาย..........................เป็นต้น 
    -  เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได้ 
      -  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริแก่ชาวชนบท 
    -  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฝึกสอน 

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

 

                 ค าที่ควรใช้ ค าที่ควรหลีกเลี่ยง 
- เพ่ือกล่าวถึง           - เพ่ืออธิบาย 
- เพ่ือพรรณนาถึง       - เพ่ือเลือกสรร 
- เพ่ือระบุ                - เพ่ือประเมิน 
- เพ่ือแก้ปัญหา          - เพ่ือสร้างเสริม   

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

 
  1.4   ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชี วัดความส าเร็จ  เป้าหมาย 
   นิยาม : ผลผลิต  ผลลัพธ์   
   ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เสร็จสิ้น เช่น คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผ่านการฝึกอบรม 

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

 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
   (Program Product) เป็นการประเมินผลขั้น
สุดท้ายที่เกิดจากโครงการเป็นการประเมินที่มุ่งหา
ค าตอบที่ว่า โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ขั้น
สุดท้ายหรือไม่  
 
 
ตัวอย่าง 
1. ผลการส ารวจความต้องการบริการวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    ผลที่เกิดขึ้นต่อองค์การโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้
ต่อไปนี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ปริมาณของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ 
3. ระดับคุณภาพของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ 
4. รางวัลหรือเกียรติยศท่ีองค์การได้รับ 
ตัวอย่าง 
ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องมีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและ 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ตัวอย่าง 
3. ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

ตัวอย่าง 
วัฒนธรรมรวมทั้งสามารถบูรณาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
นักศึกษาได้ 

 นิยาม : ตัวชี วัดความส าเร็จ  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ วัดสิ่งที่นับได้ (จับต้องได้) เช่น จ านวนคน 
  เชิงคุณภาพ 1) วัดคุณภาพในสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) ใช้เครื่องมือวัดเชิงปริมาณ  โดยการอิง
ตัวเลขจากการสร้างเครื่องมือวัด และเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ตัวชี้วัด คือ 
ระดับความพึงพอใจ 

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

ตัวชี วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
น าเสนอทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการเขียนแบบ “SMART” 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เข้ากิจกรรม  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจไมต่่ ากว่าร้อยละ 

เชิงคุณภาพ 
1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ร้อยละ 
2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถบรูณาการงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ ร้อยละ 
เชิงเวลา 
1.สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ในการสร้างตัวช้ีวัดทีด่ี จ าเป็นจะตอ้งมีหลักการที่ใช้เป็นเป้าหมายใน
การด าเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ / สร้างตัวช้ีวัดที่เป็นตวัแทนท่ีส าคัญเท่าน้ัน 
2. ค าอธิบาย หรือการก าหนดตัวช้ีวัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน 
3. ตัวช้ีวัดอาจจะก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพกไ็ด้ 
4. ควรน าจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมา
ก าหนดตัวช้ีวัด 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวช้ีวัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจาก
แหล่งปฐมภมูิ และทุตยิภูม ิ
 ตัวอย่าง 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เข้ากิจกรรม  30 คน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  80 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจไมต่่ ากว่า ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถบรูณาการงานด้านศลิปะและวัฒนธรรม
กับการเรยีนการสอนและการจัดกจิกรรมนักศึกษาได้ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา 

1.สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตรมาส 3 
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  1.5 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
        เป็นการน ากิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด  ให้ผู้ท าโครงการสามารถลง
มือปฏิบัติงานได้  มีการระบุเวลากิจกรรม  ว่าจะท าเมื่อใด  เป้าหมายนี้จะด าเนินการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมโครงการ  ในแผนปฏิบัติงานจะเป็นการระบุถึงจ านวนเงิน จ านวนวัสดุครุภัณฑ์  ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  โดยแจกแจงรายละเอียดชัดเจน  เป็นหมวดย่อยๆ เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่า
วัสดุ  ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี)  เพ่ือช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้  และความเหมาะสม  รวมถึงช่วยให้การ
พิจารณาสนับสนุนและอนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยระบุวัน

เดือนปี ที่เริ่มท า และสิ้นสุด ที่ชัดเจน ไม่ควรระบุระยะเวลาที่ลงนานเกินความจ าเป็น เช่น ระบุ 6 เดือน  โดย
ไม่ระบุเวลาเริ่มและสิ้นสุด เป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์ เช่น  ควรระบุว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561  
ถึง  30 มิถุนายน 2562  

ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว และมีหลายระยะก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการนั้น
ด้วย เพื่อเป็นรายละเอียด ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

ค่าตอบแทน  เงินที่จ่ายตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  
เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   

ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ และเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  เงินรางวัล     
ค่ากระเช้าดอกไม้  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า เป็นต้น 

ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  วัสดุที่ใช้ในการอบรม  เครื่องมือเมล็ดพันธุ์พืช  เป็นต้น 
หมายเหตุ  แต่ละโครงการควรระบุกิจกรรมการประเมินโครงการ โดยตั้งงบประมาณไว้ด าเนินการ 

     ร้อยละ 3 – 5 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

           เป็นการบอกว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ  จะมีผลกระทบในทางที่ดี  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและ
โดยอ้อม  โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร  ทั้งในเชิง
ปริมาณ  และคุณภาพในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิม  มิใช่การคัดลอกวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายมาใส่ในประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ   
  1.7 การประเมินผล 
        เป็นการแสดงถึงการติดตาม  การควบคุม  การประเมินผลโครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน  อาจ
ต้องระบุบุคคล  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินโครงการพร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ  ใช้
เครื่องมืออะไรในการประเมินผล  ระยะเวลาในการประเมินผล  ใครเป็นผู้ประเมิน  ผลของการประเมิน
สามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ  เตรียมโครงการที่คล้ายคลึง หรือเก่ียวข้องในเวลาต่อไป 
 



[ 31 ] 
 

กิจกรรม ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.บริการ
วิชาการ 

1. ผลการส ารวจความ
ต้องการ 

ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.5 ขึ้น
ไป 

 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.5 ขึ้น
ไป 

2.ส่งเสริมการ 
บูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
การบูรณาการงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี  
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.5 ขึ้น
ไป 

 
  1.8 รายละเอียดงบประมาณ 
       เป็นการชี้แจงและแสดงรายละเอียดของโครงการ ตามหมวดรายจ่ายและแยกตามกิจกรรม ซึ่ง
อาจเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามกิจกรรมแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้วางไว้ โดยผู้เสนอ
โครงการจะต้องแสดงรายละเอียดพอสังเขป และสามารถทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณราคาไว้เหมาะสมกับ
กิจกรรม/ 
โครงการและหมวดรายจ่ายหรือไม่ (การก าหนดหมวดรายจ่าย ภาค ผนวก ก) 
 1.9 การบริหารความเสี่ยง 
         การจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งให้ระบุถึงความเสี่ยงคาดว่า
จะเกิดขึ้นกับโครงการ  เช่น  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับการ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80/90  ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ  เป็นต้น  ส่วนการควบคุม
ความเสี่ยงให้ระบุถึงวิธีการ/มาตรการ/แนวทางควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการซึ่งต้องสามารถ
ควบคุม/น าไปปฏิบัติได้จริง  และความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ   ให้ระบุความพร้อม
และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประเมินแบบระดับปฏิบัติ  (สูง/กลาง/ต่ า)
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 1.10 ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (โครงการใหม่) 
            ใช้ในกรณีมีการจัดตั้งโครงการใหม่ เป็นการประเมินความพร้อมและประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งโครงการใหม่จะต้องระบุและชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการ ว่าสามารถด าเนินการได้โดย
ราบรื่น และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้  
 1.11 ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 
            ใช้ในกรณีโครงการต่อเนื่อง เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถ
ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
การขยายหรือเพ่ิมเติมโครงการใหม่ , การขยายกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
2. การกรอกและบันทึกโครงการ  

ทุกโครงการต้องกรอกและบันทึกโครงการลงในโปรแกรมบันทึกโครงการ ระบบบัญชี 3 มิติ  
(ตามเอกสารภาค ผนวก ก.) 

3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ/การเลื่อนไตรมาส 
 เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการโดยสภามหาวิทยาลัย หากมีความประสงค์
เปลี่ยนแปลงควรด าเนินการ ดังนี้ 

- การเปลี่ยนแปลงไตรมาสในการด าเนินการ ให้บันทึกขออนุญาตอธิการบดี 
- การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ/เปลี่ยนโครงการ ให้บันทึกเสนออธิการบดี 

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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ภาคผนวก ก. แบบฟอร์ม 
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สรุป  งาน/โครงการ และงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงาน .............................................................................. 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/ 

งาน/ โครงการ 

ความ
สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย 

ความ
สอดคล้องกับ 

ตัวชี วัด
มหาวิทยาลัย 

แหล่งงบ 
ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ 
เงิน

อุดหนุน 
รายจ่า
ยอื่น 

รวมเงิน 
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต แผ่นดิน 

 ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์
ค่าที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1              

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2              

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3              

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1.                

2.                

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4              

รวมทั งหมด              
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สรุปงาน /โครงการ และงบประมาณตามไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณแผ่นดิน /งบประมาณเงินรายได้) 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงาน .............................................................................. 

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

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสัมพันธม์หาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิน่       
1.          
2.          

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1          
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
1.          
2.          

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2          
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม       
1.          
2.          

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3          
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม     
1.          
2.          
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4          

รวมเงนิทัง้หมด          
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1 ชุด/1 งาน/โครงการ 
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงาน :              งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :   
ช่ืองาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 

 62...................     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่:  
กลยุทธ์ที ่:  
ตัวชี วัดมหาวิทยาลัยท่ี :    

มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ :  
สอดคล้องกับอัตลกัษณ ์:  
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [  ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี 

ประเภทของงาน/โครงการ [  ]  ตามพันธกิจ  [  ]  เชิงกลยุทธ์  สถานที่ด าเนินการ :  
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อ่ืนๆ  

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร  

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P2 
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3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

 
งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลู 
 และเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมลู เกณฑ์ในการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 

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

     (                                    ) 
 
 

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

     (                                    ) 
 

8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
  

  

  

  
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
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9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (กรณีโครงการใหม่) 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
    

    

    
 

10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อปุสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีนี  

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพ่ิมเติม 

 
 

11. แผนการใช้ประโยชนจ์ากการบริการวิชาการ (เฉพาะโครงการบริการวิชาการ) 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ค าชี แจงงาน/โครงการ  งบประมาณ จ าแนกตามงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะ/หน่วยงาน  ......................................................................     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่............................................................... กลยุทธ์ที ่........................................................................ 
งาน/โครงการ  .........................................................................     
      

ประเภทรายจ่าย / รายการ คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน ค าชี้แจงเหตุผลโดยสรุป 

ค่าครุภัณฑ์           

            
            
            
            

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           

            
            
            
            

 
 

P2-1 
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ภาคผนวก ข. ตัวอย่าง
การเขียนโครงการ 
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1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

ตัวอย่าง แผนงานปฏิบัติงาน /โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช่ืองาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6116000002 0 99,600 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 03, การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑติให้มีคณุภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที ่: 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวชิาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คณุธรรม จิตอาสา สรา้งสรรคส์ังคม  
ตัวชี วัดมหาวิทยาลัยท่ี : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาชัน้ปสีุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยไดร้ับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม,่  Public service and Productivity – ให้บรกิารชุมชน สังคมและมีผลิตภาพทีด่ี,  Responsibility – มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี,  Unity – มีความรัก 
สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลกัษณ ์บัณฑิตมจีิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น 

สอดคล้องกับเอกลักษณ ์ผลติและพัฒนาครู เรยีนรู้พัฒนาท้องถิ่น 

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที ่: 3.5) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

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

ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ด าเนินการ : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อ่ืนๆ  

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 
   การพัฒนาผู้เรยีนเพื่อให้เกิดการเรียนรูไ้ดด้ีนั้นควรจะให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ
มีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกปฏิบตัิตามกจิกรรมที่เกีย่วเพื่อเป็นการพัฒนาและเสรมิทักษะให้กับผู้เรียน
ได้มากยิ่งข้ึน 

    1. เพื่อเสรมิทักษะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้กับนักศึกษา 

   2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพ 

 
 
 
 

P2 
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3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 

เข้ารับการอบรมเสรมิทักษะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

2. นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัตริายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสขุ
ศาสตร ์ได้รับการพัฒนาทักษะ 

ประสบการณ์ทางวิชาการ และ
การปฏิบัติทางดา้นสาธารณสุข
อย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ  

   1. จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้ารับการ
อบรมเสริมทักษะที่เกีย่วข้องกับสขุภาพ 

80 (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ) 

   2. จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตรไ์ด้รับการ
นิเทศการฝึกปฏิบัตริายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

30 (คน) 

เชิงคุณภาพ   

   1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา 65 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ) 
   2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 75 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ) 
   3. ระดับของการน าไปใช้ประโยชน์ 75 (ไม่น้อยกว่า) 
เชิงเวลา  

 

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

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

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

1. อบรมเสริมทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

15 ครั้ง 56,700 24,800 10,620  92,120 5 คร้ัง 35,380 8 คร้ัง 46,340   2 คร้ัง 10,400 

2. นิเทศนักศึกษาฝึก 
ปฏิบัติ 

2 คร้ัง 0 3,000 0  3,000 1 คร้ัง 1,500 1 คร้ัง 1,500     

3. การเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสู่งาน 

1 คร้ัง 0 4,480 0  4,480   1 คร้ัง 4,480     

รวม  56,700 32,280 10,620  99,600 6 36,880 10 52,320 0 0 2 10,400 
 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    นักศึกษาได้พัฒนาได้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไดร้บัประสบการณ์โดยตรงจากการฝกึอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑก์ารประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมลู เกณฑ์ในการประเมิน 

1. เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. เพื่อประเมินการน าไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม แบบวัดความรู ้
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินการน าไปใช้ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป 

ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการ
อบรม  ร้อยละ 65 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
และผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ75  
การน าไปใช้ของผู้เข้ารบัการอบรม  
ร้อยละ 75 

 

7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 
 
 

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

     ( อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช ) 
 

ลงช่ือ..............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

       ( ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ) 
   

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
ค่าตอบแทน 56,700 อบรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพ 

1. อบรมหลักการเขียนหนังสือราชการ 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
2. อบรมการบริหารงานด้านสาธารณสุข 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
3. อบรมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 4,200  บาท 
4. อบรมเทคนิคการเย่ียมบ้าน 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
5. อบรมหลักการใช้ยา 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200 บาท 
6. อบรมนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 14 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 4,200  บาท 
7. อบรมการนวดตัวเพื่อสุขภาพ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 14 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  4,200 บาท 
8. อบรมการตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  2,100  บาท 



[ 45 ] 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. อบรมเทคนิคการจับจีบผ้า 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
11. อบรมหลักการท างานเป็นทีม 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200 บาท 
12. อบรมการเย็บแผล  การตัดไหม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 4,200 บาท 
13. อบรมการฉีดยา   
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  4,200 บาท 
14. อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
15. อบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 

 4, ค่าใช้สอย 32,280 อบรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพ 
1. อบรมเสริมทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- ค่าอาหาร จ านวน  32 คนๆละ 3 มื้อๆละ 80 บาท 7,680 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  32 คนๆละ 7 มื้อๆละ 30 บาท 6,720 บาท 
2. อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  28 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 2,240 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  28 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 1,680 บาท 
3. อบรมการบริหารงานด้านสาธารณสุข 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  32 คนๆละ 80 บาท 2,560 บาท 
4. อบรมหลักการใช้ยา 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  28 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 2,240 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  28 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 1,680 บาท 
นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าที่พักและคา่เบี้ยเลี้ยง  3,000 บาท 
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่งานสาธารณสขุ 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  32 คนๆละ 80 บาท 2,560 บาท 
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  8. การบริหารความเสี่ยง 
 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมของปัจจัยการด าเนินงานตามโครงการ   * 

2. ความเหมาะสมของกระบวนการ ระยะเวลา ของการด าเนินกิจกรรม   * 
 

  9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมของปัจจัยการด าเนินงานตามโครงการ   * 

2. ความเหมาะสมของกระบวนการ ระยะเวลา ของการด าเนินกิจกรรม   * 
 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  32 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 1,920 บาท 
5, ค่าวัสด ุ 10,620 1. อบรมนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 

- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น ไมก้ดจุด ครีมนวดเท้า  ฯลฯ 1,620 บาท 
2. อบรมเทคนิคการจับจีบผ้า 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น ผ้า เข็มหมุด ฯลฯ 2,000 บาท 
3. อบรมการเย็บแผล  การตัดไหม 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น เขม็เย็บ ไหม ส าลี ท่ีจับเข็ม กรรไกรฯลฯ 2,000 บาท 
4. อบรมการฉีดยา   
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น เขม็ฉีดยา ส าลี Syringe ฯลฯ 3,000 บาท 
5. อบรมหลักการท างานเป็นทีม 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น กระดาษ ปากกาเคม ี2,000 บาท 
รวมทั งสิ น 99,600 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี้ 

ด้านระยะเวลา - การด าเนนิการตามไตรมาสอาจมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ค. หลักเกณฑ์ 

การจัดท างบประมาณ 
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ระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่วกับการเบิกจ่ายเงิน  
งานการเงิน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมรวมระเบียบ 
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  หลักเกณฑ์การเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (การเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย) 
 ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ

ของนักศึกษา  พ.ศ.2557 
 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 

 
ลักษณะการเดินทางม ี  3 ลักษณะ 

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

1. การเด ินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
 

 การไปปฏิบ ัต ิราชการช ั่วคราวนอกที่ตั้งสำน ักงานซ่ึงปฏิบ ัติ ราชการปกต ิตามค าสั่งผู ้บ ังค ับบ ัญชา หรือ
ตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

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

ต่างประเทศ 
 การเด ินทางข ้ามแดนช ั่วคราว เพ ื่อไปปฏ ิบ ัต ิราชการในด ินแดนต ่างประเทศตามข ้อตกลงระหว ่าง

ประเทศ 
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สิทธ ิที่จะได้รับค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการเก ิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได ้ร ับอน ุม ัต ิให ้เด ินทางไปราชการ หรือวันที่
ออกจากราชการแล้วแตก่รณี 
ค ่าใช้จ่ายในการเด ินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

1. เบี้ยเล ี้ยงเดินทาง 
2. ค่าเช่าทีพ่ ัก 
3. ค่าพาหนะ รวมถ ึงคา่เช ่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก 

ค่าจ้างคนหาบหาม และอ ื่นๆ ท านองเดียวกัน 
4. ค่าใช ้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเน ื่องในการเดินทางไปราชการ 

 
อัตราค่าใช้จ่ายในการเด ินทางไปราชการ 

 

 
หมายเหตุ : 1.  การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏ ิบัติราชการด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏ ิบัติราชการเดียวกัน การเบิกค่าที่พักต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
           2.  การเบิกค่าที่พัก  
          - จ่ายจริง (ให้แนบใบเสร ็จรับเงนิ) ส่วนแบบเหมาจ่าย (ไม่ตอ้งแนบเอกสาร) 

3. หนังสือขออน ุม ัตเิดินทางไปราชการ  ต้องระบุรหัสงบประมาณ  รายละเอ ียดจ านวน     
ผู้เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทั้งหมด 
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การเบกิค่าพาหนะเด ินทางไปราชการภายในประเทศ 
ลักษณะการเดินทาง หลักฐานขอเบิก 

การเดินทางโดยพาหนะของส่วนราชการ 
- เบิกค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงตามจ่ายจริง   
- ค่าธรรมเนียมทางด่วน  

 
 

 
 -  ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันที่ไปราชการและ
หมายเลขทะเบียนรถที่ใช้ไปราชการ 
 -  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมทางดว่น  

การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ 
-  เบิกเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะสว่นตัวในการเดินทาง  
     1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
     2. รถจักรยานยนตส์่วนบุคคล กิโลเมตรละ  
2 บาท (การใชย้านพาหนะส่วนตัวไปราชการ  
ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคบับัญชา 
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นคา่พาหนะ) 

 
 -  ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันที่ไปราชการและ
หมายเลขทะเบียนรถที่ใช้ไปราชการ 
 -  บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 
 -  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 

การเดินทางโดยยานพาหนะประจำทาง 
1.  รถโดยสารประจำทาง 
 
 
 
 
 
2.  เครื่องบิน 
 
 
 
3.  รถร ับจ้าง (TAXI) 
1. เฉพาะกรณีไมม่ ีพาหนะประจำทาง 
2. กรณีม ีพาหนะประจ าทาง มีเหตุจ าเป็นและตอ้งชี้แจง 
 
 
 
 
 
 

 
 -  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 ให้ใช้หลักฐานใบเสรจ็รับเงิน และกาก
บัตรโดยสาร 
3. กรณีซ ื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรบัเงินที่แสดงรายละเอ ียดการ
เดินทาง (ITINERY RECEIPT) 
4. กรณีเลื่อนการเดินทางจากการซือ้ตามข้อ 3.ให้แนบบัตรขึ้น
เครื่อง (Boarding Pas)    
 - ไป-กล ับ ระหว่างที่อยู่  ที่พัก  หร ือที่ทำงานก ับ สถาน ี
ยานพาหนะประจำทาง / สถานที่จ ัดยานพาหนะ 
    - ไป-กล ับ ระหว ่างที่อยู่  ทีพ่ ัก  ก ับสถานที่ปฏ ิบ ัติ ราชการ
ภายในเขตจ ังหวดัเด ียวก ันว ันละไม ่เก ิน 2 เที่ยว  

-  ไปราชการในเขต กทม. 
1.  เฉพาะกรณ ีม ีส ัมภาระเด ินทางหร ือช ี้แจงเหตุจ าเป็น

ตามจ่ายจริงโดยผ ู้ขอเบิกรับรองค่าใช ้จ ่าย 
      2.  จ่ายจริงเที่ยวละไม่เก ิน 300 บาท 
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เอกสารประกอบการขอเบิกเงินคา่ใช ้จ่ายในการเด ินทางไปราชการ 
 
 
 
 

-  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 ใบแจ้งค่าที่พัก (Folio)  
              ทั้งสองราย 
 -  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ออกใบเสร็จในนามมหาวิทยาลัย   ที่อยู่มหาวิทยาลัย   
              ลงหมายเลขทะเบียนรถยนต์ และใบเสร็จค่าทางด่วน   
 -  หนังสือต้นเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน หรือบันทึกขออนุญาต 
             เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 -  ใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 -  ค าสั่ง / หนังสือให้ไปราชการ  
 -  บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว          
 -  สัญญายืมเงิน 

 
 

2. การเด ินทางไปราชการประจ า ได้แก่ 
 

 ไปประจ าต่างส านักงาน / ไปร ักษาการในต าแหน ่งหร ือร ักษาราชการแทน เพ ื่อดำรงต 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 ซึง่ส ่วน

ราชการม ีความจำเป ็นต ้องให ้ผู ้นั้นช่วยราชการต ่อ ณ  สถานที่แห ่งเด ิมให ้น ับเวลาช ่วยราชการ 
ต ่อเนื่องและให ้ถ ือเวลาการช ่วยราชการต้ังแต ่ว ันที่ครบกำหนด 1 ปี เป ็นต ้นไป เป ็นการเดินทาง 
ไปราชการประจ า 

 

สิทธิในการเบิก 

1. ผู้เดินทาง 
2. บุคคลในครอบครัว 

- คู่สมรส 
- บุตร 
- บิดา มารดา (ของตนเอง + คู่สมรส) 
- ผู้ติดตาม  
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ค ่าใช้จ่ายในการเด ินทางไปประจ า ประกอบด้วย 

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

 

3. การเด ินทางกลบัภ ูม ิล าเนา 
ภ ูมิล าเนาเดิม หมายถึง 

1. ท้องที่ท ี่เริ่มรับราชการหรือได้รับการบรรจุครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย, กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือ 
2. กรณีพ ิเศษ ผู ้ม ีส ิทธ ิเบ ิกค ่าใช้จ ่ายในการเด ินทางกล ับภ ูม ิลำเนาจะขอเบ ิกค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปย ังท ้องที่

อ ื่นซึ่งม ิใช ่ภมู ิลำเนาเด ิมโดยเส ียค ่าใช้จ ่ายในการเด ินทางไม ่ส ูงกว่า ให ้กระท าได ้เมื่อได ้ร ับอน ุญาตจากผู้บ ังคับบัญชาระดับอธ ิบดี
ขึ้นไป 

3.  การเด ินทางกล ับภูม ิลำเนาเด ิม  หมายถ ึง  การเด ินทางเพ ื่อกล ับภูม ิลำเนาเด ิมของผู ้เด ินทางไปราชการ
ประจ าในกรณ ีที่ออกจากราชการหรือถ ูกสั่งพักราชการ 

 
ค ่าใช้จ่ายในการเด ินทางกลับภ ูม ิล าเนา ประกอบดว้ย 

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

 

 
 
สิทธิในการเบิก 

1. กรณีออกจากราชการ, เลิกจ้าง 
2. กรณีตาย 

- ให้ทายาทท ี่อยู่ด้วยเป็นผ ู้เบิก 
- ถ้าไม่ม ีทายาทก ็ให ้ทายาทท ี่มไิด ้อยู่ด้วยเป็นผ ู้เบิก การเบิกให้เบิกเฉพาะเดินทางกล ับเท่านั้น 

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) 
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ค่าใช ้จ่ายในการฝึกอบรม 
 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   
พ.ศ.2549  

    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  

    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

   ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ของนักศึกษา  พ.ศ.2557 

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

 
การฝ ึ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 ัตรว ิชาช ีพ ไม ่ใช ่หล ักส ูตรการ
เร ียนการสอน การศ ึกษาต ่อ ไม ่ใช ่การประช ุมหาร ือ ประช ุมคณะกรรมการ คณะอน ุกรรมการ คณะท างาน 
 

 
 
 

 

  ค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท 
 
 

1.  “การฝ ึกอบรมประเภท ก”:  ผู ้เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเก ินกึ่งหนึ่งเป ็นบ ุคลากรของร ัฐ ซ่ึงเป ็นข ้าราชการ ต าแหน่ง 
 ประเภททัว่ไป ระดับทักษะพ ิเศษ 
 ประเภทว ิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ, ระดับทรงค ุณวุฒ ิ 
 ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
 ประเภทบริหาร ระดับต้น, ระดับสูง 

2. “การฝึกอบรมประเภท ข”: ผู้เข้ารับการฝ ึกอบรมเก ินกี่งหนึ่งเป็นบ ุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่ง 
 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน, ระดบัช านาญงาน, ระดับอาว ุโส 
 ประเภทว ิชาการ ระดับปฏิบัต ิการ, ระดับช านาญการ, ระดับช านาญการพิเศษ 
 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 

3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ผู้เข้าอบรมเกินก ึ่งหนึ่งมิใช ่บุคลากรของรัฐ 
 

“บุคลากรของรัฐ” หมายความว ่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั งพนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ 

ส่วนที่ 1   ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
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รัฐว ิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอ ื่นของรัฐ 
 

ข ้าราชการท ุกประเภท ได ้แก่ ข ้าราชการพลเร ือนตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการพลเร ือน ข ้าราชการคร ู
และบ ุคลากรทางการศ ึกษาตามกฎหมายวา่ด ้วยระเบ ียบข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ข ้าราชการฝ่ายต ุลาการ
ศาลย ุต ิธรรมตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการฝ่ายต ุลาการศาลย ุต ิธรรม ข ้าราชการ ฝ่ายอ ัยการตามกฎหมายว ่าด ้วย
ระเบ ียบข ้าราชการฝ่ายอ ัยการ ข ้าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาตามกฎหมายว ่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเร ือนใน
สถาบันอ ุดมศ ึกษา ข ้าราชการฝ่ายร ัฐสภาสาม ัญตามกฎหมายว ่าด ้วย ระเบ ียบข ้าราชการฝ่ายร ัฐสภา ข ้าราชการต ารวจตาม
กฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการต ารวจแห ่งชาติ และข้าราชการทหารตามกฎหมายว ่าดว้ยระเบียบข้าราชการทหาร 

พนักงานของส่วนราชการ เช ่น พน ักงานราชการ พนักงานมหาว ิทยาลัย เป็นต้น 
ล ูกจ ้างของส ่วนราชการ ได ้แก่ ล ูกจ ้างประจำ และล ูกจ ้างช ั่วคราว ทั้งที่จ ้างจากเง ินในงบประมาณและเง ินนอก

งบประมาณ 
 

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

กรณ ีสว่นราชการเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
 

 ต้องได้รับอน ุมัติโครงการ/หล ักสูตร การฝึกอบรมจากหัวหน้าส ่วนราชการเจ้าของ งบประมาณก่อน 
 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก จ ัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น 

 

ค ่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝ ึกอบรมเบิกจ่ายคา่ใช้จ ่ายในการฝ ึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช ้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ึกอบรม 
(2) ค่าใช ้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
(3) ค่าวัสดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ 
(4) ค่าประกาศนียบัตร 
(5) ค่าถ ่ายเอกสาร ค่าพ ิมพ ์เอกสารและสิ่งพ ิมพ ์ 
(6) ค่าหนังส ือส าหรับผ ู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
(7) ค่าใช ้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(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) ค่าเช่าทีพั่ก 
(15) ค่ายานพาหนะ 
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ค่าใช ้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ ่ายจร ิง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
ค่าใช ้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตามหล ักเกณฑ์และอ ัตราตามทีก่ำหนดไว้ในระเบ ียบฝ ึกอบรม 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมที่ไม่ต้องด าเน ินการตามระเบียบพัสดุ ได้แก่ 
 ค่าอาหารว ่าง – เครื่องดื่ม 
 ค่าอาหาร 
 ค่าเช่าทีพั่ก 

หลักฐานการจา่ย 
 ใบเสร็จรับเงิน 
 ใบส าคัญรับเงิน 

 

ค ่าสมนาค ุณวิทยากร 

บรรยาย ไม่เก ิน 1 คน 

อภ ิปราย / สัมมนาเป็นคณะ ไม่เกน ิ 5 คน 

แบ่งกลุ่ม - ฝึกภาคปฏิบัติ 
- อภ ิปราย 
- ท าก ิจกรรม 

ไม่เก ินกลุ่มละ 2 คน 

 

***หมายเหต ุช ั่วโมงการฝ ึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว ่าจำนวนที่กำหนด ให้เฉลี่ยจ ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  
ไม่เก ินภายในจำนวนเงินที่จ่ายได้ 
การน ับเวลาบรรยาย 

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

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

 

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
 

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

การฝึกอบรมประเภท ข 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เก ินช ั่วโมงละ 600 บาท 

 

(ข) ว ิทยากรทีม่ ิใช่บุคคลตามข ้อ (ก) 
การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เก ินช ั่วโมงละ 1,600 บาท 

การฝึกอบรมประเภท ข 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เก ินช ั่วโมงละ 1,200 บาท 
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ค ่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย) 
 

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

 
อ ัตราค ่าเช่าที่พัก 

 
 

                           ประเภท :  ระดับ 
จ่ายจริงไม่เกิน (ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน) 

การพัก ค่าเช่าห้องพัก 
(บาท : คน : วัน)  

1 ทัว่ไป   : ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน,  อาว ุโส 
ว ิชาการ : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, ชำนาญการพ ิเศษ 
อำนวยการ : ต้น 

พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  750 
1,200 

2 ทัว่ไป : ทักษะพ ิเศษ 
ว ิชาการ : เช ี่ยวชาญ อำนวยการ : สูง  
บริหาร : ต้น 

พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

1,100 
2,000 

 
หลักเกณฑ์การจัดที่พัก   

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

โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียว
ได้   

3. การจัดที่พักให้ประธานในพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียว หรือ ห้องพักคู่ก็ได้ 
และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 

ค่ายานพาหนะ 
1. กรณีผู้จัดการฝึกอบรมไม่ได้จัดยานพาหนะ  ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเบิกค่าพาหนะตามสิทธิของ

ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้   
2. กรณีผู้จัดจัดยานพาหนะ  

- การฝึกอบรมประเภท ก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
- การฝึกอบรมประเภท ข ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหนง่ประเภททั่วไประดบัช านาญงาน   
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  

3. ให้เบิกค่าพาหนะไป-กลับจาก ที่อยู่ ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่จัดยานพาหนะเพ่ือเดินทางไป
ฝึกอบรม  
 
 
 
 
 

อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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การเบกิเบี ยเล ี ยงในการฝึกอบรม 
 

 

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

การน ับเวลาเพื่อคำนวณเบ ี้ยเลี ยง 

ทัว่ไป  : ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน, 
อาว ุโส 

ว ิชาการ : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, 
 ชำนาญการพ ิเศษ 

อำนวยการ : 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 ราชการ
นับถึงเวลาสิ้นสุดปฏ ิบัติราชการ 

5. กรณถี้าผู้จัดฝึกอบรม จัดอาหารกลางวันหรืออาหาร
เย็นให้ระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงตามจ านวน
มื้ออาหารในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายต่อวัน 
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 ิชาการ  : เช ี่ยวชาญ ,ทรงคุณว ุฒิ 
อำนวยการ : สูง 
บริหาร      : ต้น , สูง  

270 

ส าหรับนักศึกษา (กรณีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้นักศึกษา
ปฏิบัติกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย
ตามแผนงานและโครงการที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติหรือตามค าสั่ง
ของมหาวิทยาลัย) 

 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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อ ัตราค ่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม 
 
 

                           ประเภท :  ระดับ 

เหมาจ่าย 
ไม ่เกิน 

 (บาท : คน : วัน) 
(ไม่ต้องแนบใบเสร็จ) 

จ่ายจริงไม่เกิน (ต้องแนบใบเสรจ็รับเงิน) 
การพัก ค่าเช่าห้องพัก 

(บาท : คน : วัน)  

1 ทัว่ไป   : ปฏ ิบัติงาน, ชำนาญงาน, 
  อาว ุโส 

ว ิชาการ : ปฏ ิบัติการ, ชำนาญการ, 
 ชำนาญการพ ิเศษ 

อำนวยการ : ต้น 

- พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  750 
1,200 

2 ทัว่ไป : ทักษะพ ิเศษ 
ว ิชาการ : เช ี่ยวชาญ 
อำนวยการ : สูง  
บริหาร : ต้น 

     - พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

1,100 
2,000 

3 ส าหรับนักศึกษา (กรณีที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมนอก
มหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติหรือตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย) 
 

 พ ักค ู่ 
พ ักเดี่ยว 

  600 
  900 

หมายเหตุ :     
1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก.  :  ระเบียบไม่ได้ก าหนด  ให้จัดที่พักไดต้ามความเหมาะสม 
2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภายนอก  :  ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยให้ 
พักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้     
3. กรณีที่เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั งคณะ 
4.  การเบิกค่าที่พัก  จ่ายจริง (ให้แนบใบเสร ็จรับเงนิ) 
5.  หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ  ต้องระบรุหัสงบประมาณ  รายละเอ ียดจ านวนผู้เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทั้งหมด 
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การเบกิค่ายานพาหนะในการฝึกอบรม 
ลักษณะการเดินทาง หลักฐานขอเบิก 

การเดินทางโดยพาหนะของส่วนราชการ 
-  เบิกค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงตามจ่ายจริง   
-  ค่าธรรมเนียมทางด่วน  

-  ใบเสร็จค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันทีไ่ปราชการและหมายเลข
ทะเบียนรถที่ใชไ้ปราชการ 
-  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมทางดว่น 

การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ 
-  เบิกเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง  
     1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
     2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 
(การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคบับัญชาจงึจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นคา่
พาหนะ) 

-  ใบเสร็จค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง นามผู้ซื้อมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลงวันทีไ่ปราชการและหมายเลข
ทะเบียนรถที่ใชไ้ปราชการ 
-  บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 
-  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 

การเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง 
1.  รถโดยสารประจ าทาง 
 
 
 
 
2.  เครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  รถรับจ้าง (TAXI) 
1. เฉพาะกรณีไม่มีพาหนะประจ าทาง 
2. กรณีมีพาหนะประจ าทาง มีเหตุจ าเป็นและต้องชี้แจง 

-  เบิกได้เท่าที่จา่ยจริงไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลางก าหนดและการเบิกจ่ายไม่ต้องแนบกากตั๋วรถ
โดยสารประจ าทาง 
-  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 
-  หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคอื 
 
1. กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน 
ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน 
 2. กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรบัเงิน และกาก
บัตรโดยสาร 
3. กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทาง (ITINERY RECEIPT) 
4. กรณีเลื่อนการเดินทางจากการซื้อตามข้อ 3. 
ให้แนบบัตรขึ้นเคร่ือง (Boarding Pass 
 
-  ไป-กลบั  ระหว่างที่อยู่  ทีพ่ัก  หรือที่ท างานกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทาง/สถานทีจ่ัด ยานพาหนะ 
- ไป-กลบัระหว่างที่อยู่ทีพ่ักกับสถานทีป่ฏิบัติ ราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว  
  1. เฉพาะกรณีมีสัมภาระเดินทาง   หรือชี้แจงเหตุ จ าเป็น ตาม
จ่ายจริงโดยผู้ขอเบิกรับรองค่าใช้จ่าย 
  2. จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 300 บาท 
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การเบกิค่าลงทะเบียน 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียน 
 

หลักฐานขอเบิก 
 -  ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ 

   อย่างอ่ืน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ/ 
   ผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 
 

 
 
 

-  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน นามชื่อผู้เข้ารับ    
การ อบรม ที่อยู่มหาวิทยาลัย วันที่เข้ารับ  
การอบรมและรายการค่าลงทะเบียนอบรม 
...................................................... 

 
 
 
 

- ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าอบรม   
  หรือผู้สังเกตการณ์ท้ังหมด หรือ  ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบ 
  ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 
- ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ หรือรวมไว้ 
  บางส่วน หรือส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  ทั้งหมด หรือรับผิดชอบบางส่วน ให้ผู้เข้าอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิก 
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะในส่วนที่ขาด 
 

 
ค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน 

 

ค ่าใช้จ่ายในการจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรือ ตามนโยบายของทาง ราชการ เช ่น 
การจัดงานคล้ายว ันสถาปนาของส่วนราชการ การจัดงานน ิทรรศการ การจ ัดงานแถลงข่าว การจัดประกวดหรือแข ่งขัน หร ือ
การจัดกิจกรรมต ่าง ๆ  เป ็นต้น โดยให้หัวหน้าส ่วนราชการเจ้าของงบประมาณ พิจารณา อนุมัต ิการเบิกจ่ายได้เท ่าที่จ่ายจร ิง
ตามความจ 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 ีส่วนราชการประสงค ์จะจ้างด าเน ินการ 
 ให้ด าเนินการโดยปฏิบัต ิตามระเบียบพ ัสดุ โดยอยู่ในดุลยพ ินิจของหัวหน้าส ่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจโดยให้ใช ้ใบเสร็จรับเง ินของผู้ร ับจ้างในการจัดงานเป็นหลักฐานการจ่าย 
หมายเหต ุ*** ใบเสร ็จรับเง ิน ต้องมีรายละเอ ียดตามท ี่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 

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

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ หมายถึง   รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ า  
ตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  รายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงบประมาณเบิกจ่าย
จากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือ 
งบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  รายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
ข้อก าหนด  ส่วนราชการต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ครม. ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น เช่น 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
 (4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนียมการสอบนั้น 
 (6) การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 (7) การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
 (8) การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
 (9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจ่าย 
1. ค่าจัดท าสมดุบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
2. ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากร
ภายในส่วนราชการ 
3. ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชน บุคคล 
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
4. ค่าทิป 
5. เงิน หรือสิ่งของบริจาค 
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ 
การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ เช่น 
๏ ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน 
๏ ประชุมชี้แจงแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
๏ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ 
๏ การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
๏ ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
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เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
- หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม - หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
- หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรประชาชน 
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม - ก าหนดการประชุม 
 
ค่าตอบแทน 
หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  ค่าตอบแทนที่จะกล่าวถึงใน
ที่นี ้เป็นเพียงค่าตอบแทนบางรายการที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนใหญ่เท่านั้น ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนที่
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ ได้แก่ 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. ค่าตอบแทนการสอบ 
4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชากา ร 
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
6. ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงาน 
7. ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
 
การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
อัตราค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
(1) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที ่ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา 350 
บาทต่อคนต่อวัน 
(2) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณารูปแบบ 
หรือรายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัย หลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
(1) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : 350 บาทต่อวันต่อคน 
(2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติงาน) : 300 บาทต่อวันต่อคน 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน 
3. รายงานการตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง 
4. ใบส าคัญรับเงิน  ส าเนาบัตรประชาชน 
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เบี ยประชุมกรรมการ  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายประกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม 
4. ลายมือชื่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
5. ใบส าคัญรับเงิน 
6. วาระการประชุม 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 

การขอเบิกเงินค ่าตอบแทนการปฏบิ ัติงานนอกเวลาราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 

 

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

 

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

 

อ ัตราค ่าตอบแทน 
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 

 

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินคา่ตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ 
 

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

การยืมเงินยืม 
 
 

เงื่อนไขการยืมเงิน 
.   1.  กรณียืมเงินทดรองจ่ายต้องยื่นสัญญายืมเงินตามรายการที่ค านวณไว้ก่อนวันเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปอบรม
สัมมนาหรือจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 3 วันท าการ 

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

3.  การคืนเงินยืมกรณีมีเงินยืมเหลือจ่ายหรือการส่งเอกสารหลักฐานเคลียร์เงินยืม 
-  กรณีเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา ให้ล้างเงินยืม ภายใน 15 วัน  นับจากวัน

กลับจากไปราชการ  
-  กรณีจัดกิจกรรมโครงการ ให้ล้างเงินยืม ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน  
 

การเบิกค่าวัสดุในกิจกรรม/โครงการ เป็นหมวดเงินค่าวัสดุ  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 
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 1.  การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ควรใช้ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร  หนังสือเชิญวิทยากรทั้งบุคคลภายนอก 
และบุคลากรภายในต้องลงนามโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีเท่านั้นและห้ามใช้ลายเซ็นสแกน 
 2.  ค่าของที่ระลึกวิทยากรไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ กค .ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ข้อ 8 
 3.  การจ่ายค่าวิทยากรจะเบิกได้เฉพาะ การอบรมฯ ที่เป็นชั่วโมงบรรยาย / อภิปราย และประชุมกลุ่มเท่านั้น  ในช่วง
น าเสนอผลงานกลุ่ม ซึ่งตามระเบียบฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 4.  การจ่ายค่าวิทยากรที่เป็นการบรรยาย เบิกได้ชั่วโมงละ 1คน , อภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน ,  
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
 5.  เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  ทุกค่าใช้จ่ายที่เบิกต้องตรงกับท่ีระบุในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
 6.  ค่าจัดท าซุ้มวิชาการ  ต้องเบิกตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าซุ้ม 
 7.  ค่าของที่ระลึกเบิกได้เฉพาะกรณีมอบให้กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแห่งละไม่เกิน  
1,500 บาท 
 8. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/โครงการ เอกสารเบิกจ่ายต้องประกอบด้วยเอกสารบันทึกขออนุมัติการจัดงาน/
โครงการ , โครงการที่ได้รับการอนุมัติ  
 9.  การเบิกเงินรางวัลการแข่งขัน ต้องมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลโดยระบุอยู่ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  
 10.  กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ประมาณการค่าใช้จ่ายต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  เช่นค่าที่พัก   
กรณีไปราชการ 4  ท่าน  ค่าที่พักต้องใส่ยอดประมาณการที่ใช้จ่ายทุกท่าน  เท่ากับสิทธิที่เบิกได้  และต้องเบิกในลักษณะ
เดียวกันทั้งคณะ (ไม่สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย หัวละ 400  บาทคนใดคนหนึ่งได้) 
 11.  กรณียืมเงินทดรองจ่ายต้องยื่นสัญญายืมเงินตามรายการที่ค านวณไว้ก่อนวันเดินทางไปราชการหรือเดินทาง 
ไปอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 3 วันท าการ 
 12.  การคืนเงินยืมกรณีมีเงินยืมเหลือจ่ายหรือการส่งเอกสารหลักฐานเคลียร์เงินยืม 
-  กรณีเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา ให้ล้างเงินยืม ภายใน 15 วันนับจากวันกลับจากไปราชการ 
และ- กรณีจัดกิจกรรมโครงการ ให้ล้างเงินยืม ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน  
 13. กรณียังไม่ส่งเอกสารหลักฐานเคลียร์เงินยืมหรือเงินสดคงเหลือคืน ห้ามมิให้ยืมเงินครั้งใหม่หากต้องการยืมเงินอีก 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยืมเงิน 
 14.  การเช่ารถยนต์ของเอกชนเพื่อใช้ในราชการ  ทุกครั้งต้องมีบันทึกข้อความขออนุมัติเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ 
ท าสัญญาเช่าระหว่างมหาวิทยาลัยกับเจ้าของรถยนต์ให้เช่า  ให้คิดรวมทั้งค่าเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน ค่าท่ีพักของพนักงานขับรถ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัตราการเช่า 

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

 15.  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานและการแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการอัตราที่ก าหนด 
       -  กรรมการที่เป็นบุคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ไม่เกินครั้งละ  1,500.00  บาท  ต่อคน 
       -  กรรมการที่เป็นบุคลภายในมหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ไม่เกินครั้งละ       800.00  บาท  ต่อคน 

ข้อสังเกตจากงานการเงินและบัญชีเรื่องการเบิกจ่าย 
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 16.  เงินรางวัลหรือค่าของรางวัลส าหรับผู้เข้าประกวดหรือแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการ ให้เบิกจ่ายได้ตามจ านวน 
ที่ระบุไว้ในโครงการ  โดยบอกหลักเกณฑ์การจ่ายให้ชัดเจน และเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
 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) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง  
( Itinerary Receipt)  ในการเบิกจ่าย ซึ่งต้องระบุชื่อ สายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทาง ต้นทาง-ปลายทาง เลขท่ี
เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จ านวนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอ่ืน และจ านวนเงินรวม  
 19.  ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่าย ดังนั้นจึงเบิกไม่ได้ นักศึกษาจะเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
ไม่ได้ 
 20.  การรายงานการเดินทาง  ใครยืมเงินคนนั้นต้องเป็นต้นเรื่องเคลียร์เอกสารรายงานการเดินทาง  
แบบ 8708  แต่ถ้าไม่ได้ยืมต้องให้ผู้ที่ร่วมเดินทางคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เคลียร์เอกสารรายงานการเดินทาง 
 21.  กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดอบรม และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้วย ค่าลงทะเบียนไม่สามารถเก็บจาก
บุคลากรในหน่วยงานทีเ่ข้ารับการอบรมได้ ตามหนังสือสั่งการ กค.0409.3/ว85 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2548 
 22.  กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดอบรม  และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้วย  ค่าเช่าที่พักเบิกได้  
แต่วิธีการเบิกผู้จัดเป็นต้นเรื่องเบิกเอง  ไม่ต้องให้ผู้รับการอบรมน าใบเสร็จไปเบิก 
 23.  กรณีไปราชการเพื่ออบรมค่าที่พักต้องเบิกแบบจ่ายจริง จะเบิกแบบเหมาจ่ายไม่ได้ไม่มีระเบียบรองรับ 
 24.  กรณีไปเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานอื่น  เราจะใช้ระเบียบอะไรในการเบิกจ่าย  ใช้ระเบียบค่าใช้จ่ายในการอบรม 
(ดูเนื้องานที่เข้ารับการอบรม) 
 25.  กรณีข้าราชการเกษียณจะท าเรื่องขนย้ายของกลับบ้านเบิกค่าขนย้ายได้กรณีไหนบ้าง  ได้เฉพาะกรณีขนย้ายของ 
ไปที่บรรจุรับราชการครั้งแรกเท่านั้น  เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ ามัน  ค่าขนย้าย  ต้องเบิกภายใน  80 วัน กรณีถ้า
บรรจุที่ไหนแล้วเกษียณท่ีนั้นจะเบิกค่าขนย้ายไม่ได้  ดูระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  พ.ศ.2526 หมวด 3  หน้าที่ 10  
มาตราที ่42 
 26.  กรณีขออนุญาตไปราชการ  แล้วพอถึงวันที่ต้องเดินทางไปราชการเร่งด่วนเรื่องขออนุญาตยังไม่อนุมัติ  ให้
ด าเนินการเดินทางไปราชการก่อนเพ่ือภารกิจของมหาวิทยาลัย  และกลับมาท าบันทึกรายงานบอกเหตุผลของการที่เรื่องขอ
อนุญาตไปราชการยังไม่รับการอนุมัติ  โดยให้อธิการบดีอนุมัติย้อนหลัง 
 27.  ขออนุญาตไปราชการแล้วมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าประมาณการไว้ให้เบิกจากระเบียบค่าใช้จ่ายบริหารงาน  เช่น  มีค่า
น้ ามันเพิ่มขึ้น  ให้ท าบันทึกขออนุมัติเพ่ิมเติมแล้วตัดเรื่องเบิก กง.1 
 28.  กรณีจะต้องเดินทางไปราชการและต้องการซื้อต๋ัวเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเพื่อได้ราคาประหยัดงบประมาณ กรณีนี้
ต้องท าอย่างไร  ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการก่อน แล้วท าบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินค่าซื้อตั๋วเครื่องบิน  
 29.  กรณีต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนวิจัย(ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม) ล่วงหน้าแล้วจะยืมเงินก่อนไปราชการได้ไหม  
ยืมได้แต่ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการแล้ว  และให้ท าบันทึกขออนุมัติยืมเงินล่วงค่าลงทะเบียนอบรม  
 30.  ค่าทางด่วนเบิกได้เฉพาะรถยนต์ของส่วนราชการไปราชการเท่านั้น  แต่ถ้าขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 
ไม่สามารถเบิกค่าทางด่วนได้  



[ 68 ] 
 

 31.  การเบิกค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด งบประมาณแผ่นดิน  ถ้าเป็นข้าราชการที่ไม่ใช่ผู้จัด เบิกได้วันละ 
400  บาท  แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเบิกได้วันละ 800  บาท 
 32.  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  ปกติการฝึกอบรมในแต่ละครั้งมีโครงการมีวันที่แน่นอนและมี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดอบรม ดังนั้นต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุจัดหาจัดซื้อก่อนจัดอบรม  
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หมวดรายจ่าย 

1. งบบุคลากร หมายถึง :  งบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรของส่วนราชการต่างๆรวมถึงค่า
ประกันสังคมและเงินสะสม ที่ส่วนราชการจะต้องจ่ายสมทบ ดังนี้ 

     1.1  ค่าจ้างชั่วคราว หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราวตอบแทนเป็นรายเดือน 

2. งบด าเนินงาน  หมายถึง :  งบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับใช้จ่ายปกติ  ดังนี้ 
    2.1  ค่าตอบแทน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เช่น    

  ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าสอนพิเศษ  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทน  
  ตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ฯลฯ 

    2.2  ค่าใช้สอย หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ค่าจ้างท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมา รปภ. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงลิฟท์ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ
และซอฟท์แวร์ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่ีมีราคาต่ ากว่า 50,000 บาท 

     2.3  ค่าวัสดุ หมายความว่า  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

     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 หรือตามปกติมีอายุการ

ใช้งานยืนนาน  ไม่สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  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 
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       3.2.2  รายจ่ายเพื่อปรับปรุงดิน  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ 
        ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
       3.2.3  รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก 
        ในอาคาร  ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการ  
    ติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
       3.2.4  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
       3.2.5  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
       3.2.6  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น  ค่าเวนคืนที่ดิน  ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน   
        ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น   

   4. งบเงินอุดหนุน   หมายถึง :  งบประมาณส าหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการเพื่อส่งเสริม   
   สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์   
       4.1  เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายความว่า  งบประมาณส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุง ค่าช่วยเหลือ ค่าด าเนินการวิจัยโดย 
    ต้องการให้เกิดความคล่องตัว  
      4.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายความว่า  เงินที่ก าหนดให้ใช้จ่ายเช่นเดียวกับเงินอุดหนุนทั่วไป  
    แต่ต้องการให้มีการควบคุมรายละเอียดการใช้จ่าย    

   5. งบรายจ่ายอ่ืน   หมายถึง :  งบประมาณท่ีตั้งไว้ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือรายการที่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือ 
       รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด ใน 1-4



 

 


