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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ปัจจุบัน สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป       
อย่างรวดเร็ว รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาและประชาชน 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีภารกิจในการด าเนินการ         
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในเป้าประสงค์  
ด้านการผลิตบัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึงของสังคม           
การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานและบริหารจัดการ การจัดท า
ค าเสนอของบประมาณประจ าปีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ       
ตามเป้าประสงคท์ี่ก าหนด 

 การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทิศทาง
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การจัดการศึกษา และนโยบายของภาครัฐเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ความต้องการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการบริการให้แก่นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในหลักเกณฑ์การจัดท า
งบประมาณประจ าปี และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักเกณฑ์วิธีการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน อัตราค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา (กระทรวงการคลัง) และมาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ส านักงบประมาณ) เป็นต้น โดยขั้นตอนในการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี ผู้ปฏิบัติงานต้องน า
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา จัดท ารายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ 
เพ่ือใช้พิจารณาก าหนดกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ สามารถชี้แจงและมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบไปจัดท างบประมาณและท าการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงาน ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยทราบ  

 จากความเป็นมาและความส าคัญ ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท า   
ค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป               



2 
 

วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.   ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2.   การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา การปฏิบัติงาน
ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การจัดท าข้อมูล สถิติ เพื่อน ามาวิเคราะหค์วามส าเร็จตามดัชนีชี้วัดในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของปีที่ผ่านมา การก าหนดกิจกรรมตามดัชนีชี้วัดเพ่ือเสนอของบประมาณ การจัดท า        
ค าเสนอของบประมาณประจ าปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ, ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยทราบ โดย     
ทุกขั้นตอนมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) การจัดท าค าเสนอ              
ของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบรายละเอียด
การจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 

ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

ยุทธศำสตร์ชำติ  หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ ภายใน
ระยะเวลา 20 ปี 

ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง เป้าหมายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศในศตวรรณที่ 21 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  หมายถึง แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ
มาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หมายถึง เกณฑ์การตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม
ประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร 
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 กองพัฒนำนักศึกษำ หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนาทักษะและการบริการให้แก่นักศึกษา 

 งบประมำณประจ ำปี หมายถึง วงเงินงบประมาณประจ าปีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการงานตามภารกิจ 

งบประมำณเงินแผ่นดิน  หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับ
การจัดสรรจากส านักงบประมาณ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและบริหารจัดการภายนมหาวิทยาลัย ในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น จึงเรียกว่างบประมาณแผ่นดินประจ าปี ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 
1 ตุลาคมของปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 

 งบประมำณเงินรำยได้  หมายถึง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         
เงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 

  มำตรฐำนครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ) หมายถึง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง      
ที่ใช้เป็นมาตรฐานกลางในการเสนอของบประมาณประจ าปีของหน่วยงานภาครัฐ 

 อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ (กระทรวงการคลัง) หมายถึง หลักเกณฑ์ราคากลาง   
อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณางบประมาณประจ าปี 

 คณะกรรมกำร  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย               
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน หัวหน้างานทุกงาน และผู้น าหรือตัวแทนนักศึกษา (ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. 2557)  

ผู้ปฏิบัติงำน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่จัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปีของ           
กองพัฒนานักศึกษา 

 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่จัดท างบประมาณและด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์  

  
  

 

 

 

 



บทท่ี 2 

 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 

ประวัติความเป็นมา 
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2542 ชื่อเดิมคือ กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงาน   
ระดับกอง ภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติมหา วิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อ กองพัฒนานักศึกษา  

โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา มีการแบ่งงานภายในหน่วนงานออกเป็น 7 กลุ่มงาน ดังนี้  
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
3. งานกีฬา 
4. งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
5. งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
6. งานกิจกรรมนักศึกษา 
7. งานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 

 

                                       โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารทั่วไป งานแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 

งานกีฬา งานสวัสดิการและ 
การบริการนักศึกษา 

งานส่งเสริมศักยภาพ 
และวินัยนักศึกษา 

งานกิจกรรมนักศึกษา งานระบบสารสนเทศ 
เพ่ืองานกิจการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
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2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 
         กองพัฒนานักศึกษา มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการตามสายงานจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
สู่หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานตามล าดับ เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพ่ือเกิดความคล่องตัว     
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

        โครงสร้างการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 

          2.1.2 โครงสร้างงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา 

           กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนางาน      
ด้านกิจการนักศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งมีภารกิจในการจัดบริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมแก่นักศึกษา การบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านการ       
ใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคห์รือตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งแบ่งงานตามภารกิจได้ดังนี้ 

หัวหน้า 
งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ 

หัวหน้า 
งานกีฬา 

ผู้อ านวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานสวัสดิการ
และการบริการนักศึกษา 

หัวหน้า 
งานกิจกรรมนักศึกษา 

หัวหน้างาน 
ส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

หัวหน้างานระบบสารสนเทศ 
เพ่ือกิจการนักศึกษา 
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                          โครงสร้างงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างงานตามภารกจิกองพัฒนานักศึกษา 

 

ผู้อ านวยการ 

งานกีฬา 

- งานกีฬาภายใน 

- งานกีฬาภายนอก 

- งานทุนด้านกีฬา 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

- งานบริการทุนการศึกษา 

- งานบริการวิชาทหาร 

- งานบริการสุขภาพนักศึกษา 

- งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

- งานบริการทั่วไป 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนกัศึกษา 

- งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

- งานเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

- งานส่งเสรมิศักยภาพนักศึกษา 

- งานส่งเสรมิประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา 

- งานบริการและสร้างสรรคส์ังคม 

งานกิจกรรมนกัศึกษา 

- งานองค์การนักศึกษา  
- งานสภานักศึกษา 

- งานชมรม 

- งานสารบัญ การเงิน บัญชี พัสด ุ

- งานเครือข่ายและกิจกรรมภายนอก 

 

งานระบบสารสนเทศเพ่ืองานกิจการนักศึกษา 

- งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนกัศึกษา 

- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
กิจการนักศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบุคลากร 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุครภุัณฑ ์
- งานบริหารการประชุม 
- งานการจัดการความรู้ในองค์กร 
- งานบริหารความเสีย่ง 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 
- งานบริการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา 
- งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนา 
- งานบริการจัดหางานและประสบการณ์อาชีพ 
- งานติดตามผูส้ าเรจ็การศึกษา 
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2.1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ภาพที่ 4 โครงสร้างการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 

นางประดิษฐา  นาครักษา 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 

นางสาวสิริพร  พุ่มไสว 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

นางกรองจิตต์  มูฮมัหมัด 

พนักงานธุรการ 

นายภัทรพล  กิตติรตันาโชต ิ

นางสาวพลอยวรรณ  คุ้มภัย 

นักวิชาการศึกษา  
(ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป) 
 
 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

นางสาวมัลลิกา  วีระสัย 

หัวหน้างานและแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์ 
นางสาวอพิมภกา  พันธุ์โสทก 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 

นายไตรวุฒิ  วุฒิสอน 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

นางสาวขนิษฐา  สุริยะ 

หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
 

นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนกัศึกษา 

นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ 

หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
 

นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลยผ์ล 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวณัฐพร  ผาติวิทย ์

นักวิชาการศึกษา 

งานกิจกรรมนกัศึกษา 
นายธีรพล  ชมชื่น 
หัวหน้างานกิจกรรมนกัศึกษา 
 

นายชนัตชญาน์นันท์  รัตน์บุญทอง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

งานกีฬา 

นายนเรศ  ภูคะฮาต 

หัวหน้างานกีฬา 
 

นางสาวระพีพร  ทองปน 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวลักษณาพร  เจรญิแพ่ง 

นางสาวอังคณา  วงรถ 

นักวิชาการศึกษา 
งานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรสีราทตรา  เล่งไพบูลย ์

หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนกัศึกษา 

 

นายธีรนัย  ดีฤทธ์ิ 

นางสาววันทนา  ครุฑจันทร ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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แผนภูมิโครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 

งานบริหารทั่วไป 

 
 
     

                                

                                        

นางสาวสิริพร  พุ่มไสว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา 

นางกรองจติต์  มูฮัมหมดั 
พนักงานธุรการ 

นายภัทรพล  กติตรัิตนาโชต ิ

นักวชิาการศึกษา 

นางสาวพลอยวรรณ  คุ้มภัย 
นักวชิาการศึกษา 
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งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
 

                                               

 
 

 

 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 
 

  

                                                            

                                           

นางสาวขนษิฐา สุริยะ 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานสวสัดกิารและการบริการนักศึกษา 

นางสาวทศัวรรณ อู้ย้ง 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวมลัลกิา วรีะสัย 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

นายไตรวุฒิ วุฒิสอน 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธ์ิ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 

นางสาวอพมิภกา  พนัธ์ุโสทก 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 
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                                                งานกีฬา 

 

 

 

                        
 
 
 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

                           

 
 

นายนเรศ ภูคะฮาต 

นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานกฬีา 

นางสาวระพพีร ทองปน 

นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวลกัษณาพร เจริญแพ่ง 
นักวชิาการศึกษา 

นางสาวองัคณา วงรถ 
นักวชิาการศึกษา 

นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวนิัยนักศึกษา 

นางสาวมนสิการ ชัยวบูิลย์ผล 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวณัฐพร ผาตวิทิย์ 
นักวชิาการศึกษา 
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งานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 

                       
 

 

 

งานระบบสารสนเทศเพ่ืองานกิจการนักศึกษา 
 

 

                    
 
 

 

                                                

ว่าทีร้่อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา 

นายธีรนัย ดฤีทธ์ิ 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาววนัทนา ครุฑจนัทร์ 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

นายธีรพล ชมชื่น 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานกจิกรรมนักศึกษา 

ว่าทีร้่อยตรีธนนิท์ธรรม์ ศรีธนสินธร 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

นายชนัตชญาน์นนัท์ รัตน์บุญทอง 
นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 
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2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

               กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา       
ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพ คุณธรรมและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงาน
ด้านกิจการนักศึกษาควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ใน
การประสานงานพร้อมทั้งให้บริการแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่งและ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

     กองพัฒนานักศึกษา มีการแบ่งภาระงาน (ภายใน) ออกเป็น 7 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไป    
 ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มีหน้าที่
ประสานงาน อ านวยความสะดวก จัดท าข้อมูล สถิติ จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนา
องค์กรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบุคลากร           
งานสารบรรณ งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานการประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เป็นต้น 
 

2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ประกอบด้วย        
งานแนะแนวการศึกษา งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา งานการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยา           
งานบริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 
 

3. งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
  ปฏิบัติงานด้านการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า อ านวยความสะดวก 
แนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย      
งานบริการทุนการศึกษา งานบริการวิชาทหาร งานบริการด้านสุขภาพ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
บริการทั่วไปแก่นักศึกษา เป็นต้น 
 

4. งานกีฬา 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้านส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอก และ
ส่งเสริมพัฒนากีฬาเพ่ือสุขภาพให้แก่นักศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬา จัดหาอุปกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก งบประมาณในการส่งเสริมด้านกีฬา เป็นต้น 
 

5. งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสบการณ์ชีวิต
ให้กับนักศึกษา ดูแลด้านวินัยนักศึกษาและจัดกิจกรรมบริการสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งจัดท า
แผนพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษา  
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6. งานกิจกรรมนักศึกษา 

 ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิต      
พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมคุณลักษณะของผู้น า การท างาน
เป็นทีม ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย งานบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
ชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ งานเฉพาะกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา จัดท างบประมาณเพ่ือสนับสนุนงาน
กิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น 
 

7. งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา 
 ปฏิบัติงานด้านการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา จัดท าระบบสารสนเทศ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และปฏิบัติงานกิจการพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ดูแล พัฒนา 
ปรับปรุง เว็บไซด์และระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 

 

2.3  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สายงานบริหารทั่วไป ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 

ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ดังนี้  
 

2.3.1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้          
การก ากับ แนะน า หรือตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1.1) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปภายในส านักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการหรือตามคู่มือและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(1.2) ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถิติ สรุปรายงานผลเพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงาน      

ในด้านต่าง ๆ  เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

(1.3) บริหารจัดการ อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง    
กับงานบริหารทั่วไปหรือตามที่หน่วยงานร้องขอเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
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2. ด้านการวางแผน 
            วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

3. ด้านการประสานงาน 
(3.1) ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ 
            ตอบปัญหา ชี้แจงและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ   

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริหารทั่วไป ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานบริหารทั่วไป ตลอดจนวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับงานตามภารกิจของหัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานสารบรรณ งาน
บุคลากร งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารการประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) และ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                                             

(1) ก ากับ ดูแล วิเคราะห์และตรวจสอบหนังสือราชการ จากหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือน าเสนอ
น าเสนอผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและผู้บริหาร  

(2) ก ากับ ดูและด าเนินการงานประชุม ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง อ านวยความสะดวก บันทึกและ
จัดท ารายงานการประชุม พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

(3) ก ากับ ดูแลการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี  

(4) ก ากับ ดูแลการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
(5) ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีของหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

(6) ก ากับดูแลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 
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(7) ก ากับ ดูแลและติดตามการรายงานผลการประเมินตนเองและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส านักงานอธิการบดี 

(8) ก ากับดูแลและตรวจสอบงานพัสดุของหน่วยงาน 
(9) ก ากับดูแลและตรวจสอบงานบุคลากรของหน่วยงาน 
(10) ก ากับดูแลและตรวจสอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ในองค์กร 
(11) ก ากับดูแลและตรวจสอบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) งานแผนและงบประมาณ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ    

พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียด ข้อมูล สถิติเพ่ือจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี   
ของหน่วยงาน 

- จัดท าค าเสนอของบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
- กรอกข้อมูลงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบ (BPM) 
- จัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

พร้อมทั้งกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบ (BPM)  
- ติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์

ส านักงานอธิการบดี เสนอต่อผู้อ านวยการและผู้บริหาร 
 

(2) งานประกันคุณภาพการศึกษา  
-   จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ           
    ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส านักงานอธิการบดี  
-   ประสานงานกับส านักประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล (SAR) 
- ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน และการสรุปผล 

การประเมินตนเองและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
 -    จัดเตรียมข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานเพื่อรับการตรวจ 
      ประเมิน จากผู้ตรวจประเมินภายในและภายนอก  
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์สถิติ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล (CDS) ในระดับสถาบัน เสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
รายงานผลการประเมินตนเอง  
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- ก ากับติดตาม ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในตัวชี้วัดที่
หน่วยงานรับผิดชอบ 

- กรอกข้อมูลผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน และข้อมูล (CDS)  
ระดับมหาวิทยาลัย  

- รายงานผลการด าเนินงาน (CHE QA Online) ระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ (IQA) ผ่านระบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพภายใน 

- จัดท า Improvement plan เพ่ือวางแผนการพัฒนาผลการประเมินตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจประเมิน  
 

(3) งานบุคลากร 
  -   ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้มีอัตราก าลัง 
      ที่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
  -   จัดท าแผนอัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
  -   ด าเนินการขอเปิดสอบคัดเลือกเพ่ือสรรหาบุคลากร 
  -   ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ 
      ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของบุคลากรตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
  -   ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับงานบุคลากร   
  -   ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในระบบ HRM 
  -   ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น        
      การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยน 
      ต าแหน่ง การขอก าหนดระดับต าแหน่ง การออกหนังสือรับรอง ฯลฯ 
  -   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 

 (4) งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 -   จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย        
 -   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 
     มหาวิทยาลัย 
 -   ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 -   ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
     และการควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 -   ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
     ภายในน าเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกการจัดท าค าเสนอของบประมาณ
ประจ าป ีมาเขียนคู่มือการปฏิบัติงานโดยมี Flow Chart ดังนี้ 
 
                               การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 

 

 

 

 

 

                                                                      
                                                                                                                      

                                                                                      มีการแกไ้ข 

 

 

                                                            ไม่มีการแก้ไข 

 

เร่ิมต้น 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความส าเร็จตามดัชนีช้ีวัด 

ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของปีท่ีผ่านมา 

ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในการเสนอของบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูก
ต้องในการจัดท างบประมาณตาม

แผนกลยุทธ์ 
 

A 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณ 

ตามดัชนีช้ีวัดที่ก าหนดร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 4 มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบจัดท างบประมาณ

ตามแผนกลยุทธ์ 

ส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบ 
น าไปแก้ไข 

 

คณะกรรมการฯ ร่วมกันวิเคราะห์
ความส าเร็จฯและร่วมกันก าหนดกิจกรรม 
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                                                                                     ไม่อนุมัติ                                             

                                                                               

                                                           อนุมัต ิ

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 flow chart การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา 

A 

มหาวิทยาลยัพิจารณา 
จัดสรรงบประมาณ 

แจ้งผู้รับผดิชอบทราบ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ไดร้ับ 

 

สิน้สุด 

สิ้นสุด 

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีทีส่อดคล้องกับดัชนีท่ีเสนอ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติปฏิบตัิราชการ

ประจ าปตี่อผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัย 



 
 

บทท่ี 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3.2  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
3.3  หลักเกณฑ์การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี 

3.3.1 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
3.3.2 งบประมาณเงินรายได ้

3.4  อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
                 (กระทรวงการคลัง) 

3.5  มาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ) 
 

3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้เป็นแนวทาง                
ในการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปีต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร                    
สู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแก่
นักศึกษาให้มีความครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้       
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการ
แก่นักศึกษาเพ่ือรองรับการศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนในและความถนัดและ
เตรียมพร้อมของบัณฑิตเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ทันที โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดังนี้ 
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 เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ     
           เป็นที่พ่ึงของสังคม 
 กลยุทธ์ที ่1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม  

 

 ดัชนีชี้วัดเชิงกลยุทธ์/ค่าเป้าหมาย 
 

ดัชนีชี้วัดเชิงกลยุทธ ์ หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 75 80 80 

1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 80 80 80 
1.4.1.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน
รางวัล 

20 20 25 25 

 

ตารางท่ี 1 ดัชนีชี้วัดเชิงกลยุทธ์/ค่าเป้าหมาย 
3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยกิจกรรม/
โครงการต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัด
ระดับสถาบันที่กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ ได้แก่  
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจในการ
จัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้นกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ
และได้รับการพิจารณาเพ่ือจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
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3.3 หลักเกณฑ์การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี 

               3.3.1) งบประมาณเงินแผ่นดิน  

               การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรอบวงเงินงบประมาณส าหรับภารกิจ
ปกติของงานประจ าตามพันธกิจ มีแนวโน้มได้รับงบประมาณเท่าเดิมหรือลดลง โดยค านึงถึงหลักความ
ความคุ้มค่าเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและตรงตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้น 
มหาวิทยาลัยฯ จะมีโครงการเพ่ิมเป็นพิเศษที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล หรือมีโครงการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ท าให้ได้รับกรอบวงเงินเพ่ิมเติม ดังนั้น          
ในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระกับหน่วยงานมากเกินไป 
มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ 
ประกอบด้วย 
 

1. เงินเดือน  หน่วยงานฯ ไม่สามารถเสนอขอตั้งอัตราใหม่ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยัง 

ไม่ได้รับกรอบอัตราก าลังจาก ครม. ให้ตั้งเฉพาะอัตราเดิม 
2. ค่าจ้างประจ า  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า   
3. ค่าจ้างชั่วคราว  เฉพาะลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง  
4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
5. ค่าตอบแทน เฉพาะที่จ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ ในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน                  

หรือจ่ายให้เป็นรายเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน  
6. ค่าใช้สอย  เฉพาะเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
7. เงินอุดหนุน  เป็นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และส่วนควบ 

งบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน   

แผนงานพื้นฐาน  หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ า    
ตามภารกิจ พันธกิจ และกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิด           
ความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ประกอบด้วย 
 

     1. งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

               2. งบลงทุน  

             - ส าหรับรายการค่าครุภัณฑ์ ทางหน่วยงานต้องแนบใบเสนอราคา อย่างน้อย ๓ บริษัทฯ 
                - ส าหรับรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ทางหน่วยงาน ต้องมีแบบรูปรายการ และ    
                       ประมาณราคา แนบมาด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน 
               3. งบรายจ่ายอ่ืน โครงการผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน
สนับสนุนเสนอขอตั้งงบประมาณอยู่ในวงเงินเท่าเดิม หรือ เพ่ิมข้ึนไม่เกิน ๒๐% ของงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้พิจารณาโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอบตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และครอบคลุมเกณฑ์การประเมิน โดยเรียงล าดับความส าคัญของ
โครงการที่เสนอขอ  
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  กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ให้จัดส่งค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ให้ทาง กนผ. รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอ ส านักงานอธิการบดีต่อไป 

- ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลผลิตที่เป็นร้อยละ ให้หน่วยงานใช้แผนปีงบประมาณท่ีเสนอขอ 
- ส าหรับโครงการ ต้องระบุ  

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์   (2) เป้าประสงค์  
(3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  (4) กลยุทธ์ 

โดยให้พิจารณาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับโครงการ ตามตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
โดยใช้ปีการศึกษาเพ่ือเป็นผลการพิจารณาโครงการทุกผลผลิต ต่อไป 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดผลผลิตของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 4 
ผลผลิต ดังนี้ 
          ผลผลิตที่ 1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
          ผลผลิตที่ 2  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
           ผลผลิตที ่ 3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ผลผลิตที ่ 4  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
          ดังนั้นเพ่ือให้งบประมาณเงินรายได้มีความสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน การจัดท าค าเสนอ       
ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอ ดังนี้ 

3.3.2) งบประมาณเงินรายได้ 

  ตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี จ าแนกตามผลผลิต ให้เสนอขอตั้งงบประมาณในส่วน
ของงบบุคลากร งบด าเนินงานและงบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน หน่วยงานสนับสนุนให้ตั้งใน
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจพิจารณาตั ้ง ในผลผลิตตาม
ลักษณะโครงการว่าอยู่ในผลผลิตใด  โดยระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการฯ ที่สอดคล้องกับ
โครงการ ประจ าปีการศึกษาที่ของบประมาณ (ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจ าปีการศึกษา 2561 - 2564) และ
ให้ขอตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้พิจารณาถึงทรัพยากรที่มีและการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าเป็นไปตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย โดยให้จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มค าเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ดังนี้  

- จัดท ารายละเอียดค าเสนอขอตั้งงบประมาณตามผลผลิต แบบฟอร์ม ปด.1 ถึง ปด.7 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์ ตามแบบฟอร์ม ง.4 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ง.5 
- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการงบเงินอุดหนุน ตามแบบฟอร์ม ง. 6 
- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ตามแบบฟอร์ม ง.7 
- จัดท ารายละเอียดค่าจ้างชั่วคราว ตามแบบฟอร์ม ง.8 
- จัดท ารายละเอียดโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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          เพ่ือให้เกิดคุณภาพของการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องตามภาระงานจึงได้ก าหนดกรอบวงเงินเป็นร้อยละโดยจ าแนกตามงบรายจ่ายดังนี้ 

1. งบบุคลากร 

    1.1 ตั้งงบประมาณตามอัตราเดิมที่เป็นปัจจุบันตามอัตราเงินเดือนใหม่ 
    1.2 กรณีท่ีได้รับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่จากมหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับลดอัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราวลงตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร 

2. งบด าเนินงาน โดยให้ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้ขอตั้งงบประมาณ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้พิจารณาถึงทรัพยากรที่มีและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเป็นไปตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 

3. งบลงทุน โดยให้จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด (แนบค าชี้แจงไว้ในส่วนภาคผนวกเรียงตามผลผลิต) ส าหรับที่ดินและก่อสร้างจะต้อง
เป็นรายการที่มีแบบประกอบเท่านั้น 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน  

4.1 ให้แนบรายละเอียดโครงการที่เสนอขอทุกโครงการ  
4.2 จัดท าตารางสรุปเป้าหมายการด าเนินงาน และจ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่ายของ             

งบรายจ่ายอื่น ทุกผลผลิต 
 

3.4 อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา (กระทรวงการคลัง) ในการพิจารณางบประมาณประจ าปี  

มีหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ อัตราค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาโครงการตาม       
ความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการเสนอของบประมาณดังนี้  

 

(1) อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมในประเทศ 
 

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย (บาท) 
หน่วย สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 

1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี ้
หมวดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
                 - วิทยากรที่เป็นบคุลากรของรัฐ 
                 - วิทยากรที่มิใช่บคุคลดังกล่าวข้างต้น 

1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง   
           1.3 ค่าอาหาร 
                 - จัดครบทุกมื้อ 
                 - จัดไม่ครบทุกมือ้ 
 

 
 
 

 
ชั่วโมงละ 
ชั่วโมงละ 
วัน/คน 

 
- 
- 

 

 
 
 

 
ไม่เกิน 800 

ไม่เกิน 1,600 
ไม่เกิน 240 

 
270/มื้อ/คน 
ไม่เกิน 270 

 

 
 
 

 
ไม่เกิน 800 

ไม่เกิน 1,600 
ไม่เกิน 240 

 
1,000/วัน/คน 

ไม่เกิน 500/วัน/คน 
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รายการ อัตราค่าใช้จ่าย (บาท) 

หน่วย สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 

1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
           1.5 ค่าที่พัก 
                - พักคนเดียว 
                - พัก 2 คน ๆ ละ 
          1.6 ค่าพาหนะ 
               - ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้ ามัน 

1.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
               - ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 
               - ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม/สัมมนา (หากไม่สามารถจ าแนกได้ให้
ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท 

มื้อ/คน 
 

วัน 
วัน 

วัน/คัน 
เที่ยว/คน 

 
คน/

หลักสูตร/ใบ 
 

ไม่เกิน 35 
 

ไม่เกิน 1,500 
ไม่เกิน 850 

2,500 
2,500 

 
100 

 

วัน/คน ไม่เกิน 50 
 

ไม่เกิน 2,000 
ไม่เกิน 1,100 

2,500 
2,500 

 
100 

 

2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการ
ฝึกอบรมบุคลากรภายนอก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 
ดังนี ้
         2.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
               - วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ 
               - วิทยากรที่มิใช่บุคลากรดังกล่าวขา้งตน้ 
         2.2 ค่าอาหาร 
               - จัดครบทุกมื้อ 
 
               - จัดไม่ครบทุกมื้อ 
 
         2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         2.4 ค่าเช่าที่พัก 
               - พักคนเดียว 
               - พัก 2 คนๆ ละ 
         2.5 ค่ายานพาหนะ 
              - ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ ามนั 
              - ค่าแท็กซี่          
         2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
               - ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 
 

 
 

 
 

ชั่วโมงละ 
ชั่วโมงละ 

 
- 
 
- 

 
มื้อ/คน 

 
วัน 
วัน 
 

วัน/คัน 
เที่ยว/คน 

 
 
 
 

 
 

 
 

ไม่เกิน 600 
ไม่เกิน 1,200 

 
ไม่เกิน 200/มื้อ/

คน 
ไม่เกิน 200/มื้อ/

คน 
ไม่เกิน 35 

 
 
 
 

13,400 
200 

 
70 
 

 
 
 

 
ไม่เกิน 600 

ไม่เกิน 1,200 
 

ไม่เกิน 700/ 
มื้อ/คน 

ไม่เกิน 500/ 
มื้อ/คน  

ไม่เกิน 50 
 

ไม่เกิน 1,200 
ไม่เกิน 750 

 
13,400 

200 
 

70 
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รายการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการ
ฝึกอบรมบุคลากรภายนอก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
         2.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
               - วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ 
               - วิทยากรที่มิใช่บุคลากรดังกล่าวข้างต้น 
         2.2 ค่าอาหาร 
               - จัดครบทุกม้ือ 
 
               - จัดไม่ครบทุกมื้อ 
 
 
         2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         2.4 ค่าเช่าที่พัก 
               - พักคนเดียว 
               - พัก 2 คนๆ ละ 
         2.5 ค่ายานพาหนะ 
              - ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ ามัน 
              - ค่าแท็กซี่          
        
        2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
               - ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 
               - ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (หากไม่สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ให้
ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท) 
 
 

 

 
 
 

ชั่วโมงละ 
ชั่วโมงละ 

 
- 
 
- 
 
 

มื้อ/คน 
 

วัน 
วัน 
 

วัน/คัน 
เที่ยว/คน 

 
คน/

หลักสูตร/ใบ 

 

 
 

 

ไม่เกิน 600 
ไม่เกิน 1,200 

 
ไม่เกิน 200/

มื้อ/คน 
ไม่เกิน 200/

มื้อ/คน 
 

ไม่เกิน 35 
 
 
 
 

13,400 
200 

 
70 
 

 
 

 
 

ไม่เกิน 600 
ไม่เกิน 1,200 

 
ไม่เกิน 700/ 

มื้อ/คน 
ไม่เกิน 500/ 

มื้อ/คน  
 

ไม่เกิน 50 
 

ไม่เกิน 1,200 
ไม่เกิน 750 

 
13,400 

200 
 

70 

 

ตารางท่ี 2 อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมในประเทศ 
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(2) อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
รายการ หน่วย อัตราค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.1 ค่าอาหาร 
1.2 ค่าเช่าที่พัก 

- พักคนเดียว 
  ประเภท ก 
  ประเภท ข  
  ประเภท ค 
- พัก 2 คน ๆ ละ 
  ประเภท ก 
  ประเภท ข 
  ประเภท ค 
           1.3 ค่ายานพาหนะ 

                 - ค่าแท็กซี่เดินทางไปสนามบิน 

           1.4 อ่ืน ๆ  

                1.4.1 (ให้ตั้งเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้ 

จัดเรียกเก็บ) 

1.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) ให้ตั้ง 
เท่าท่ีจ่ายจริง) 

                 1.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดท าหนังสือเดินทาง
ราชการ (Official Passport) 

                1.4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 

 

 

 

วัน/คน 
 

วัน 

วัน 

วัน 
 

วัน 

วัน 

วัน 

 

เที่ยว/คน 

 

 

 

 

 

ครั้ง/คน 
 

ครั้ง/คน 

 

 
 

ไม่เกิน 2,500 
 

ไม่เกิน 8,000 

ไม่เกิน 5,600 

ไม่เกิน 3,600 
 

ไม่เกิน 5,600 

ไม่เกิน 3,900 

ไม่เกิน 2,500 

 

400 

 

 

 

 

 

1,000 
 

1,000 
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รายการ หน่วย อัตราค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

     2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

a. ค่าอาหาร 
b. ค่าเช่าที่พัก 

- พักคนเดียว 
  ประเภท ก 
  ประเภท ข  
  ประเภท ค 
- พัก 2 คน ๆ ละ 
  ประเภท ก 
  ประเภท ข 
  ประเภท ค 
           2.3 ค่ายานพาหนะ 

                 - ค่าแท็กซี่เดินทางไปสนามบิน  

          2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

                - ค่าลงทะเบียน  

                2.4.1 (ให้ตั้งเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้ 

จัดเรียกเก็บ) 

                2.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) ให้ตั้งเท่าท่ี
จ่ายจริง) 

                2.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดท าหนังสือเดินทาง
ราชการ (Official Passport) 

                2.4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 

 

 

วัน/คน 
 

วัน 

วัน 

วัน 
 

วัน 

วัน 

วัน 
 

เที่ยว/คน 

 

 

 

 

ครั้ง/คน 
 

ครั้ง/คน 

 

 

ไม่เกิน 2,500 
 

ไม่เกิน 8,000 

ไม่เกิน 5,600 

ไม่เกิน 3,600 
 

ไม่เกิน 5,600 

ไม่เกิน 3,900 

ไม่เกิน 2,500 
 

400 

 

 

 

 

1,000 
 

1,000 

 

ตารางท่ี 3 อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
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(3) ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาไวนิล 
หน่วย : บาท/ตารางเมตร 

ชนิด ขนาดป้ายโฆษณา 

1-10 ตารางเมตร 10 ตารางเมตรขึ้นไป 

ไวนิลทึบแสง 332 322 

ไวนิลโปร่งแสง 510 200 
 

ตารางท่ี 4 ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาไวนิล 

3.5 มาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ)  

มาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ) ปี 2560 ใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะก าหนดบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เช่น ครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์ส านักงาน, ครุภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เมื่อหน่วยงานมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงส านักงาน, ก่อสร้างอาคารหรือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ให้น ามาตรฐานครุภัณฑ์มาเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะตรงกันหรือใกล้เคียงกับมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด ยกตัวอย่างเช่น 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ) 

 

ล าดับ
ที ่

 

ประเภท/รายการ 

 

หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(บาท) 

1. เตียง เตียง 22,000 

2. เครื่องช่ังน้ าหนัก 

- แบบคานสมดุลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 

- แบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 

เครื่อง 

 

 

8,000 

20,000 

3. เครื่องวัดความดันโลหิต 

- แบบตั้งพื้น 

- แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 

เครื่อง  

7,700 

70,000 
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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ) 

 

ล าดับ
ที ่

 

ประเภท/รายการ 

 

หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(บาท) 

4. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 

- ความละเอียด 300 x 300 จุด ต่อตารางนิ้ว 

- ความละเอียด 300 x 400 จุด ต่อตารางนิ้ว 

- ความละเอียด 300 x 600 จุด ต่อตารางนิ้ว 

- ความละเอียด 400 x 400 จุด ต่อตารางนิ้ว 

เครื่อง  

90,000 

130,000 

180,000 

180,000 

5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ต่อตารางนิ้ว ระดับ SVGA 

- ขนาด 3,000 ANSI Lumens ระดับ XGA 

- ขนาด 2,500 ANSI Lumens 

- ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

- ขนาด 3,500 ANSI Lumens 

- ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

- ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

เครื่อง  

14,100 

27,700 

32,700 

33,700 

42,500 

62,500 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่อง  

22,000 
 

30,000 
 

16,000 

7. เก้าอี้ส านักงาน 

- เก้าอี้ส างานระดับช านาญการพิเศษ 

-เก้าอี้ส านักงานระดับช านาญการและปฏิบัติการ ฯลฯ 

ตัว  

3,900 

2,300 

 

ตารางท่ี 5 บัญชีราคาคมาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ) 
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1. เตียง 1) โครงเตียงท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ปูด้วยเบาะฟองน้ าหุ้ม       
หนังเทียม สามารถพับได้  

2) โครงเตียงอยู่บนขา 4 ขา ปลายขามียางอย่างหนารองรับ         
กันกระเทือนและกันเลื่อน  

3) มีขนาดไม่น้อยกว่า 57 x 185 80 เซนติเมตร 

 

2. เครื่องชั่งน้ าหนัก - แบบคานสมดุลพร้อมทีว่ัดส่วนสูง 

1) เป็นเครื่องชั่งน้ าหนักแบบคานสมดุล มีที่วัดส่วนสูงในตัว 

2) ชั่งน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม 

3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม 

4) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 75 เซนติเมตรและค่าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตร 

- แบบติจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง  

1) เป็นเครื่องชั่งน้ าหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่
วัดส่วนสูงในตัว 

2) สามารถชั่งน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 

3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม 

4) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตรและค่าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 

5) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 
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3.เครื่องวัดความดันโลหิต - แบบตั้งพ้ืน 

1) เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพ้ืน 

2) ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด 

3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 0-280 มิลลิเมตรปรอท 
(mmHg) 

4) ขีดแสดงความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้ 

5) มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก 

- แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 

1) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน โดยใช้แบบวงกลม 

2) เป็นการวัดแบบ Oscillometric 

3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา 

4) มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ 

5) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30-280 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วง
ระหว่าง 40-180 ครั้งต่อนาท ี

4.  เ ครื่ อ ง พิม พ์ส า เน า ร ะบบ
ดิจิตอล 

- ความละเอียด 300 x 300 จุด ต่อตารางนิ้ว 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ า 

2) สามารถย่อได้ 

3) พื้นที่การพิมพ์ใหญ่ที่สุดขนาดกระดาษ A 4 (300x400 ตารางนิ้ว) 

4) พื้นที่การพิมพ์ใหญ่ที่สุดขนาดกระดาษ B 4 (300x600 ตารางนิ้ว) 

5) พื้นที่การพิมพ์ใหญ่ที่สุดขนาดกระดาษ A 3 (400x400 ตารางนิ้ว) 

5) สามารถย่อ-ขยายได้ 
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ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

5. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ใช้ LED Panel หรือระบบ DPL 

2) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 

6.เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

     3.1 เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

     3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

     3.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

5) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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 - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก       
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 
GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 
MB 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
240 GB จ านวน 1 หน่วย 

6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 

7) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน ราคา 16,000 
บาท 

 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก        
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญานพาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 
GHz และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
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 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB และมีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มีช่องเชื่อมต่อ (Internet) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

6) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base – T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถ
ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 

 

ตารางท่ี 6 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
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การจัดท างบบุคลากรภาครัฐ 
 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

1. งบบุคลากร 
(กรอกข้อมูลตามแบบ ง.1 อัตราคงอยู่ในปีที่เสนอขอ
งบประมาณ) 

1.1 ข้าราชการ  
(อัตราเงินเดือน x 12 เดือนx6%) 

 

     1. งบบุคลากร 
(กรอกข้อมูลตามแบบ ง.1 อัตราคงอยู่ในปีที่
เสนอของบประมาณ) 

1.1 ลูกจ้างชั่วคราว 
(อัตราเงินเดือน x 12 เดือน) 

 

     1.2 ลูกจ้างประจ า  
(อัตราเงินเดือน x 12 เดือนx6%) 

     1.3 พนักงานราชการ  
           (อัตราเงินเดือน x 12 เดือน x 6%) 
(กรอกข้อมูลตามแบบ ง.1 อัตราคงอยู่ในปีที่เสนอขอ
งบประมาณ) 
 

 

 

2. งบด าเนินงาน 
     2.1 ขอตั้งงบประมาณตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน
อัตราค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด 
     2.1.1 เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ x 12 เดือน 
     2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารที่มีวาระ  
(ช านาญการพิเศษ x 12 เดือน) 
     2.1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนั กงาน
ราชการ (750 บาท x 12 เดือน) 
     3.  งบเงินอุดหนุน 
     3.1 พนักงานหมาวิทยาลัย  
          3.1.1 จัดท ารายละเอียดอัตราที่ได้รับจัดสรร
และจัดจ้างในปัจจุบันตามแบบ ง.6  
(อัตราเงินเดือน x 12 เดือน x 6%) 
          3.1.2 อัตราใหม่ที่ขอตั้ง (กรณีการทดแทนอัตรา
ที่เกษียณอายุราชการ)  
(อัตราเงินเดือน x 12 เดือน x 6%) 
 

 

2. งบด าเนินงาน 
     2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง
ชั่วคราว (750 บาท x 12 เดือน) 
 

 

ตารางท่ี 7 การจัดท างบบุคลากรภาครัฐ 
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ตัวอย่าง       แบบ  ง.1/ง.6 
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
งบบุคลากรภาครัฐ : ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
    

ล าดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ ชื่อต าแหน่ง วุฒ ิ เงินเดือน ณ 1 ต.ค. 
งบประมาณปี 

2562 

ที่   ต าแหน่ง     
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน
เงินทั้งปี  

(ปรับเงินเพิ่ม 
6%) 

1 นาง..............  01 นักวิชาการศึกษาช านาญการ ป.โท 40,000 480,000 
           
508,800 

2 นางสาว.........  02 นักวิชาการศึกษา ป.ตรี 30,000 360,000 
           
381,600 

รวม 
         
890,400 

  

ตารางท่ี 8 งบบุคลากรภาครัฐ : ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ตัวอย่าง 
แบบ  ง.8 

ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 
 
 

แผนงานพื้นฐาน  หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ า   
ตามภารกิจ พันธกิจ และกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิด          
ความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

 

๔

แบบ ง.8

หมายเหตุ

อัตราเดิม จ านวนเงิน จ านวนเงิน*12 อัตราใหม่ จ านวนเงิน จ านวนเงิน*12 อัตราเดิม จ านวนเงิน จ านวนเงิน*12 อัตราใหม่ จ านวนเงิน จ านวนเงิน*12 (กรุณาแนบเอกสารค าส่ัง)

1 61/18/01 นายภัทรพล  กิตติรัตนาโชติ นักวิชาการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ป.ตรี 1 15,000 180,000 - - - - - - - - -   ค าส้ัง มทร.พระนคร

2 61/18/02 ว่าง (ก าลังเปิดสอบ) นักวิชาการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ป.ตรี 1 15,000 180,000 - - - - - - - - -   ท่ี 1159/2562

3 61/18/03 น.ส.อังคณา  วงรถ นักวิชาการศึกษา กีฬา ป.ตรี 1 15,000 180,000 - - - - - - - - -

4 61/18/04 นายไตรวุฒิ  วุฒิสอน นักวิชาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษาฯ ป.ตรี 1 15,000 180,000 - - - - - - - - -

5 61/18/05 น.ส.ณัฐพร  ผาติวิทย์ นักวิชาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพฯ ป.ตรี 1 15,000 180,000 - - - - - - - - -

ภาคสมทบ

รายละเอียดค่าจา้งช่ัวคราว งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือต าแหน่งรายช่ือล าดับท่ี วุฒิการศึกษาฯเลขท่ีต าแหน่ง สังกัดงาน/สาชา
ภาคปกติ
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งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ภารกิจภายในหน่วยงาน ให้ตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาถึง           
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
 

การจัดท างบด าเนินงาน 
 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานพื้นฐาน 
      

     งบด าเนินงาน 
          1.ค่าตอบแทน 
          ขอตั้งงบประมาณตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน
อัตราค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด
และตามระเบียบของกระทรวงการคลังจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา 
          - วันปฏิบัติราชการ อัตราชั่วโมงละ 50 บาท วัน
ละไม่เกิน 2 ชั่วโมง (กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 2 ชม. ให้งด
เบิก) 
          - วันหยุดราชการ อัตราชั่วโมงละ 60 บาท วัน
ละไม่เกิน 5 ชั่วโมง ไม่นับรวมเวลาหยุดพัก 1 ชั่วโมง 
 
 

     

     งบด าเนินงาน  
          1.ค่าตอบแทน 
          ขอตั้งงบประมาณตามที่จ่ายจริงแต่ต้อง
ไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่ก าหนดตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา 
          - วันปฏิบัติราชการ อัตราชั่วโมงละ 50 
บาท วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง (กรณีปฏิบัติงานไม่
ครบ 2 ชม. ให้งดเบิก) 
          - วันหยุดราชการ อัตราชั่วโมงละ 60 
บาท วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง ไม่นับรวมเวลาหยุด
พัก 1 ชั่วโมง 
 

         2. ค่าใช้สอย 
              2.1 ค่าจ้างพยาบาล (อัตราเงินเดือน x 12 
เดือน) 
              2.2 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ (ประมาณการค่าใช้จ่าย) 
         3. ค่าวัสดุ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
และวัสดุอ่ืน ๆ (ประมาณการค่าใช้จ่าย) 
 

    2. ค่าใช้สอย 
         2.2 ค่าเช่าหอพักนักศึกษาภูฎานค่าเช่า
รายเดือน x จ านวนห้อง x 12 เดือน) 
          2.2 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ (ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย) 
    3. ค่าวัสดุอ่ืน ๆ (ประมาณการค่าใช้จ่าย) 
 

 

ตารางท่ี 9 การจัดท างบด าเนินงาน 
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ตัวอย่าง   
 

 
 
 
 

การจัดท างบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 
 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานพื้นฐาน 
     งบลงทุน 
     1. ค่าครุภัณฑ์ (จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงแต่ละ
รายการตาม แบบ ง.4) 

1) เรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของครุภัณฑ์ 
ที่เสนอขอเป็นภาพรวมของทั้งหน่วยงาน 

2) การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่ 
เสื่อมสภาพต้องแสดงสภาพการใช้ของครุภัณฑ์เดิม 
ความจ าเป็นที่ต้องจัดหาใหม่เพ่ือทดแทนการซ่อมแซม
ของเดิม  
     2. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (จัดท ารายละเ อียด       
ค าชี้แจงแต่ละรายการตาม แบบ ง.5) 

    งบลงทุน 
    1. ค่าครุภัณฑ์ (จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงแต่
ละรายการตาม แบบ ง.4) 
          1) เรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของ
ครุภัณฑ์ที่เสนอขอเป็นภาพรวมของทั้งหน่วยงาน 
          2) การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพต้องแสดงสภาพการใช้ของครุภัณฑ์
เดิม ความจ าเป็นที่ต้องจัดหาใหม่เพ่ือทดแทนการ
ซ่อมแซมของเดิม  
    2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จัดท ารายละเอียด
ค าชี้แจงแต่ละรายการตาม แบบ ง.5) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบด าเนินการ(เฉพาะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบด าเนินการ ค าขอรับการจัดสรร 1,020,000 บาท
1. ค่าตอบแทน 200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 25 คน x 100 บาท x 32 วัน = 80,000 บาท

นอกเวลาราชการ
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 1 คน X 10,000 บาท X 12 เดือน 120,000 บาท

2. ค่าใช้สอย 570,000 บาท
2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และยานพาหนะ 164,000 บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียง 
บุคลากร กพศ. 10 คน x 240 บาท x 10 วัน 24,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก       
บุคลากร กพศ. 10 คน x 800 บาท x 10 วัน 80,000 บาท

 - ค่าพาหนะ 

บุคลากร กพศ. 10 คน x 600 บาท x 10 วัน 60,000 บาท
2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 27,000 บาท

เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 27,000 บาท

2.4 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด / ความปลอดภัย 370,000 บาท
 - ค่าจ้างพยาบาลศูนย์เทเวศร์ 360,000 บาท
 - ค่าซักผ้าปูทีน่อนห้องพยาบาล 10,000 บาท

2.6 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 9,000 บาท
 - ค่าประกันสังคม  จ านวน 1 อัตรา  (750 บาท x 1 คน x 12 เดือน) 9,000 บาท

3. ค่าวัสดุ 250,000 บาท
3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 200,000

 - เป็นค่าวัสดุส านักงานของ กองพัฒนานักศึกษา 200,000 บาท
3.2 ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 50,000 บาท

 - เป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 50,000 บาท

ค าขอจดัสรรงบประมาณ 1,020,000

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,020,000

งบด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 ค าขอจดัสรรงบประมาณ 1,020,000
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานพื้นฐาน 

1) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือทดแทน 
สิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพต้องแสดงสภาพการใช้งาน
ของสิ่ งก่อสร้ าง เดิมและคาดการณ์ผู้ ใช้ งาน/ผู้ ใช้
ประโยชน์ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น)   
          2) การก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณที่
เ พ่ิมขึ้นหรือการปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ างเดิมเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการต้องมีการขยายหรือเ พ่ิมปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน 
 
          3) จะต้องมีความพร้อมในการก่อสร้างหรือการ
ปรับปรุง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีแบบการก่อสร้าง
หรือปรับปรุง ประมาณราคาหรือผลการสอบราคาและมี
สถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบและด าเนินการ 

          1) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือทดแทน
สิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพต้องแสดงสภาพการใช้
งานของสิ่งก่อสร้างเดิมและคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้
ประโยชน์ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น)   
          2) การก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณ
ที่เพ่ิมขึ้นหรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต้องมีการขยายหรือ
เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่าง
ชัดเจน 
          3) จะต้องมีความพร้อมในการก่อสร้างหรือ
การปรับปรุง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีแบบการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง ประมาณราคาหรือผลการ
สอบราคาและมีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ 
รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการ 

 

ตารางท่ี 10 การจัดท างบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 
 

ตัวอย่าง 
 

 
 

 

งบลงทุน 528,900 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ 528,900 บาท

รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

1 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 ตัว 27,000 27,000 บาท

2 เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 32,000 32,000 บาท

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 2 เคร่ือง 22,000 44,000 บาท

4 เก้าอ้ีส านักงาน 4 ตัว 3,350 13,400 บาท

5 โต๊เทเบิลเทนนิส DONIC 3 ตัว 15,000 45,000 บาท

6 เสาตาข่าย DONIC แบบหมนุ 3 ชุด 3 ชุด 2,500 7,500 บาท

7 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด Biphasic 4 เคร่ือง 90,000 360,000 บาท

แบบก่ึงอัตโนมติั
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ตัวอย่าง   

แบบ ง. 4 
รายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2562 

 
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
 

    จ านวน ราคาต่อหน่วย        วงเงิน 
1. รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 3 เครื่อง      22,000 บาท 66,000 บาท 

2. ประเภทครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ...……….… ระบุชื่ออาคาร ……………………….. สร้างเสร็จปงีบประมาณ ………….… 
  ครุภัณฑ์การศึกษา                ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)              

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
     1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม (ประสิทธิผล) 
5. ดัชนีชี้วัดที ่1.4.1 ร้อยละขิงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ   2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 

6. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

     15. ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาคุณภาพ 

7. ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard  
     มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
     มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
     มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
     มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building)   

 

8. เหตุผลความจ าเป็น  
     เนื่องจาก สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และนักศึกษาชมรม ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน ต้องขอยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ก าลังใช้งานอยู่ท าให้เกิดความไม่
สะดวกในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าท าให้การปฏิบัติงาน   

 

 

ช่ือหนว่ยงานท่ีเสนอขอ 

จ านวนที่ตอ้งการใช,้ราคาตอ่หน่วย,วงเงินรวมทัง้หมด 

เลือกประเภทครุภณัฑท์ี่ตอ้งการ ตวัอยา่งเชน่ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 

ขอ้ 3 – 7 ใหน้ าขอ้มลูยุทธศาสตรก์าร

พัฒนามหาวิทยาลัยมากรอก เหมือน

แบบเสนอของบประมาณประจ าปี 

โ ค ร งก า รด้า นสั ง คมศาสตร์แ ละ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เหตผุลความจ าเป็นในการขอครุภณัฑ ์
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9. วัตถุประสงค์  

          1. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และนักศึกษาชมรม 

          2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว  

          3. เพ่ือนักศึกษาจะได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 

10.มาตรฐานขั้นต่ าที่ควรมี 
      มีอยู่แล้วจ านวน ……………-…………...ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ  
      ใช้การได้  จ านวน …………3………… ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ  
      ช ารุด จ านวน ………….……-….……… ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ 

บูรณาการในการใช้งานของครุภัณฑ์ 
จ านวน สาขาวิชา...............................-.........................สาขา  
จ านวน คณะวิชา/หน่วยงาน.......................หนว่ยงาน                             หากไม่ได้ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
จ านวน องค์ความรู้ที่น ามาบูรณาการ (ถ้ามี) ประกอบด้วย .................          ไม่ต้องกรอกขอ้มูล 

 10.2 ความถี่ในการใช้งาน  
 การเรียนการสอน………3…………ครั้ง/สัปดาห์    
 อบรม/สัมมนา .........................ครั้ง/ปี   
 ทดลอง/ทดสอบให้การรับรองมาตรฐาน...................ครั้ง/เดือน  
 งานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ได้แก่...................................................................................................... ...................... 

10.2 จ านวนผู้ใช้งาน 
           การเรียนการสอน……-…………คน/ครั้ง 

 อบรม สัมมนา (งานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม .......10......คน/ครั้ง 

11. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
      (กรณีจัดซื้อ ครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อย ต้องระบุ จ านวน  และราคาต่อหน่วยของรายการย่อยด้วย) 
***ให้น ามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักงบประมาณ) ปี 2560 มาเป็นมาตรฐานเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะเฉพาะ 
ราคาของครุภัณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐานได้แต่คุณลักษณะเฉพาะต้องตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงกัน ใกล้เคียง หรือดีกว่าที่ก าหนด*** 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GH 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
              Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
              ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-    มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-    มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

            Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

วตัถปุระสงคใ์นการขอครุภณัฑ ์

มาตรฐานขัน้ต  ่าทีค่วรมีครุภณัฑเ์พ่ือใชใ้นการปฏิบตัิงาน *

ตอ้งส ารวจขอ้มลูวา่มีอยูเ่ดิมเทา่ไร ่ใชก้ารไดห้รอืไม ่ช  ารุด

หรอืไม ่จึงเสนอขอวา่ตอ้งการเพิ่มเทา่ไหรจ่งึจะเพียงพอตอ่

การปฏิบตัิงาน 

กรอกความถ่ีในการใชง้าน ใชส้  าหรบั

งานใด 

กรอกจ านวนผูใ้ชง้านครุภณัฑ ์ 
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-    มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-    มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

            ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่องมีแป้นพิมพ์   
            และเมาส์มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
            19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
12.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (ระบุจ านวนเงินงบประมาณและเวลาด าเนินการ) 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3  ต าแหน่ง) 
รายการ ตค.     พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  
ลงนามสัญญา  66,000           
เบิกจ่ายเงิน             

 

      ข้อตกลงตามแผน 
       ก่อหน้ีผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ได้ 100%    เบิกจ่าย ภายในไตรมาสที่ 2  ได้ 100% 

13.การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 

    - มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 

- 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม (ประสิทธิผล) 
ดัชนีชี้วัดที ่1.4.1 ร้อยละขิงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ   2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 

    3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 

14.การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ (ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะ 5 ปี แรก) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate Outcome) 

ร้อยละ 70 75 80 80 80 

ผลลัพธ์ (Outcome)  ร้อยละ 70 75 80 80 80 
ผลผลิตของโครงการ 
(Output)  

ร้อยละ 70 75 80 80 80 
  

 

15.ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา   
          เนื่องจาก สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และนักศึกษาชมรม ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ต้องขอยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ก าลังใช้งานอยู่ท าให้เกิดความไม่
สะดวกในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าท าให้การปฏิบัติงาน   
 

16.เอกสารประมาณราคาหรือผลการสอบราคา ***(แนบมาด้วย) 
 

17.การวิเคราะห์ครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ (ผนวก ค. แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ครุภณัฑ์)) 
    กรณีที ่1.   ทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษาปริมาณผลผลิต)      2.   เพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต 
             3.   เพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล       4.   เพ่ิมผลผลิตใหม่ 

 

ขอ้ 13 - 14 ใหน้ าขอ้มลูยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั

มากรอก เชน่เดียวกบั ขอ้ 3-7 ดา้นบน 

ก าหนดวงเงินและชว่งเวลาด าเนินการ 

ใสค่  าชีแ้จงอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา วา่มีความจ าเป็นเพียงใด อยา่งไร 
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การวิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์ 

รายการ.....เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล..... วงเงิน ........66,000............................... 
1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) 
- ระบุความจ าเป็นที่ต้องก่อสร้างเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สภาพการใช้งานครุภัณฑ์เดิม (จ านวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม) 
 ใช้งานได้สมบูรณ์ 
  ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่ า/เสียหาย) เนื่องจาก มีสภาพเก่า 
หน่วยความจ าไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน 
 ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก (อธิบาย)............................................................................... 
 อ่ืน ๆ...................................................................... 

- แนวทางการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน 
 สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่  
 เนื่องจาก (อธิบาย)........................................................................................................... ............... 
 ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า เนื่องจาก หมดประกันอุปกรณ์และค่าซ่อมบ ารุงไม่คุ้มค่าต่อการ 
     ซ่อมแซม                           
 ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย เนื่องจาก (อธิบาย).................................................................... 
 อ่ืน ๆ............................................................................................................................... .... 

- สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจ านวนครุภัณฑ์มีความเหมาะสม (เปรียบเทียบก่อนและหลังการ
จัดหาครุภัณฑ์ทดแทน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้  คือ ................................................................. 

ไม่ได้ เนื่องจาก (อธิบาย).............................................................................................................… 
- สรุปทางเลือกการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิม 
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้โดยไม่ต้องจัดหาทดแทน 
 เนื่องจาก (อธิบาย)........................................................................................................... ............... 
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม 
 เนื่องจาก (อธิบาย)....................................................................................................................... ... 
 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิม/ไม่คุ้มค่าท่ีจะซ่อมแซม ต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน 
 เนื่องจาก หมดประกันอุปกรณ์และค่าซ่อมบ ารุงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม 
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง 
 ทางเลือกอ่ืน ๆ…………....................……………………………………………………………………………….. 

- มีแผนแสดงการขยาย/เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ 
 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึน และแผนการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในอนาคต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ระบุเป้าหมายของปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และแนวโน้มงานที่เพ่ิมขึ้น 
กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากข้ึน เช่น การจัดท าทรานสคริปต์
กิจกรรมนักศึกษา งานกิจการพิเศษ งานกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ฯลฯ    
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- การขยาย/เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ 
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้หรือไม่ 
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานท่ีจะเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่ 
เนื่องจาก (อธิบาย)........................................................................................................... .............. 
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานท่ีจะเพ่ิมข้ึนได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม

ที่มอียู่แล้ว 
เนื่องจาก (อธิบาย)........................................................................................................... ............... 
 ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม 
เนื่องจาก กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากขึ้น เช่น การจัดท าทราน
สคริปต์กิจกรรมนักศึกษา งานกิจการพิเศษ งานกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ฯลฯ    
 อ่ืน ๆ.……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจ านวนครุภัณฑ์( เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ิมเติม) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพ่ือรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน     
ส่วนเพ่ิม 
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องจัดหาใหม่ 
 ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม 
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง 
 ทางเลือกอ่ืน ๆ……………....…………………………………………………………………………………………. 

2) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต 
- มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของครุภัณฑ์เดิม หรือสภาพการด าเนินงานเดิม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- แผนรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 
 ระบุความต้องการคุณภาพของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น  (อ้างอิง
มาตรฐาน/ข้อก าหนด) 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ 
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
          ของส่วนราชการได้หรือไม่ 

 สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่ 
 สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม 
เนื่องจาก (อธิบาย)........................................................................................................... ...............
 ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม 
เนื่องจาก (อธิบาย)........................................................................................................... ...............
 อ่ืน ๆ……..…………………………………………………………………………………………………………………. 

- สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจ านวนครุภัณฑ์(เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ิมเติม) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้หรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพ่ือรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ การ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 
 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่ 
 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม 
  ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง 
 ทางเลือกอ่ืน ๆ………........……………………………………………………………………………………………. 

3) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่ 
- ใช้ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มีแผนรองรับการเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ 
 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่)  
ในอนาคต ………...................................................................................…………………………………… 
 ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต………………………...……..
การเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความม่ันคงแห่งชาตินโยบาย
รัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ 
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่ 
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่ 
 สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เนื่องจาก
(อธิบาย)..................................................................................................................... ..... 
 ไม่สามารถรองรับได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม 
 เนื่องจาก (อธิบาย).............................................................. ............................................................ 
 อ่ืน ๆ…………………….........................……………………………………………………………………………. 
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- สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจ านวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ิมเติม) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้หรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เ พ่ือรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพ        

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 
 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่ 
 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม 
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง 
 ทางเลือกอ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………… 

 
หมายเหตุ :  กรอกข้อมูล รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการเสนอขอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
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การจัดท างบเงินอุดหนุน 
 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานพื้นฐาน 
    งบเงินอุดหนุน   - 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

    งบเงินอุดหนุน (กองทุนพัฒนานักศึกษา) 
    1. กองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร (ประมาณ
การรายรับของมหาวิทยาลัย x 1%) 
    งบเงินอุดหนุน (ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ) 
    1. ทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (10 ทุน x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาค
การศึกษา) 
     2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ทุนเดิม + ทุนใหม่ 
x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 
     3. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศภูฎาน 
(ทุนเดิม + ทุนใหม่ (ปีละ 10 คน) x ค่าจัดการศึกษา    
(ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 
     4. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ (10 ทุน x   ค่า
จัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 
     5.  ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า โ ค ว ต า ด้ า น
ศิลปะการแสดง (10 ทุน x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 
2 ภาคการศึกษา) 
     6. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโควตาด้านกีฬา  
         6.1 ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี 
(ทุนเดิม+ทุนใหม่ x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาค
การศึกษา) 
         6.2 ทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี 
(ทุนเดิม+ทุนใหม่ x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาค
การศึกษา) 
 

 
ตารางท่ี 11 การจัดท างบเงินอุดหนุน 
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การจัดท างบรายจ่ายอ่ืน 
 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานพื้นฐาน 
งบรายจ่ายอ่ืน 
     กิจกรรม/โครงการ -  
 
 

งบรายจ่ายอ่ืน 
     กิจกรรม/โครงการ เงินรายได้ เ พ่ือจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณ
เงินรายได้งบรายจ่ายอ่ืน ค านวณจากแผนรับ
นักศึกษาและนักศึกษาคงอยู่ มีรายละเอียดดังนี้           
     1) โครงการปฐมนิเทศ (กองพัฒนานักศึกษา 
300 บาท x นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับที่
มหาวิทยาลัยก าหนด)  
     2 )  โครงการกิ จกรรม พัฒนานั กศึ กษา        
(กองพัฒนานักศึกษา 300 บาท x จ านวน
นักศึกษาคงอยู่ทั้งหมด (ใหม่+เก่า) โดยมีการเบิก
จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ เดือน 
ธันวาคม และเดือน สิงหาคม 
     3)การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  
(กองพัฒนานักศึกษา เสนอของบประมาณเพ่ือท า
ประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักศึกษา รายละ 300 
บาท x นักศึกษาคงอยู่ทั้งหมด)   
     4) การตรวจสุขภาพนักศึกษา  
(กองพัฒนานักศึกษา เสนอขอตั้งงบประมาณ    
ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษาแบบเหมาจ่าย 200 
บาท x นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักเรียน ปวช.     
ชั้นปีที่ 1)   
***การเสนอของบประมาณ (เงินกิจกรรม
นักศึกษา ข้อ  1  –  4 )  ตามแบบโครงการ         
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
โครงการเหมือนกับการเสนอของบประมาณ
โครงการงบรายจ่ายอ่ืนปกติ 

 
ตารางท่ี 12 การจัดท างบรายจ่ายอื่น 
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รายละเอียดการจัดท ากิจกรรม/โครงการ 
 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานพื้นฐาน 
1) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
2) ความสอดคล้องกับมิติ 
3) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
4) ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
5) ดัชนีชี้วัด 

     6)  หลักการและเหตุผล 
     7)  วัตถุประสงค์                   มีความสอดคล้องกับ 
     8)  การบูรณาการองค์ความรู้    กิจกรรม/โครงการที่ 
     9)  สถานที่ด าเนินการ            เสนอของบประมาณ 
    10) กลุ่มเป้าหมาย 
    11) วันที่เริ่มโครงการ 
    12) สาระส าคัญของโครงการ 
          กิจกรรม/โครงการ ต้องระบุสาระส าคัญของ
โครงการ, ตัวบ่งชี้ผลงาน, เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ
, ฐานคติส าคัญ 
     13) การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินงานโครงการ) ประกอบด้วย 
          - ขั้นวางแผน 
          - ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          - ขั้นตอนการประสานงาน 
          - ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          - ขั้นตอนการติดตามผล 
     14) ทรัพยากรโครงการ  
          14.1 บุคลากร 
          14.2 รายละเอียดงบประมาณ  
          ต ร ว จสอบร ายละ เ อี ย ดค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
ด าเนินงานโครงการตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรม สัมมนา ในการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ของส านักงบประมาณ ต้องมีความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

1) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
2) ความสอดคล้องกับมิติ 
3) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
4) ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
5) ดัชนีชี้วัด 

     6)  หลักการและเหตุผล 
     7)  วัตถุประสงค์                   มีความสอดคล้องกับ 
     8)  การบูรณาการองค์ความรู้    กิจกรรม/โครงการที่ 
     9)  สถานที่ด าเนินการ            เสนอของบประมาณ 
    10) กลุ่มเป้าหมาย 
    11) วันที่เริ่มโครงการ 
    12) สาระส าคัญของโครงการ 
          กิจกรรม/โครงการ ต้องระบุสาระส าคัญของ
โครงการ, ตัวบ่งชี้ผลงาน, เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ
, ฐานคติส าคัญ 
     13) การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินงานโครงการ) ประกอบด้วย 
          - ขั้นวางแผน 
          - ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          - ขั้นตอนการประสานงาน 
          - ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          - ขั้นตอนการติดตามผล 
     14) ทรัพยากรโครงการ  
          14.1 บุคลากร 
          14.2 รายละเอียดงบประมาณ  
          ต ร ว จสอบร ายละ เ อี ย ดค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
ด าเนินงานโครงการตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรม สัมมนา ในการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ของส านักงบประมาณ ต้องมีความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานพื้นฐาน 
     15) ลักษณะโครงการ ให้ระบุว่าเป็นโครงการ
ประเภทใด  
     16) การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของ
โครงการ (Work Breakdown Structure : WBS)  ต้อง
มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กองนโยบาย
และแผนก าหนด 
     17) การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 
ตรงตามมิติ, เป้าประสงค์, ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์, 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์, ตัวชี้วัดหน่วยงานหรือไม่ 
     18) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate Outcome), ผลลัพธ์ (Outcome), ผลผลิต
โครงการ (Output) ของกิจกรรม/โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณ ข้อมูลตัวชี้ วัดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ในภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ครบถ้วน 
 

     15) ลักษณะโครงการ ให้ระบุว่าเป็นโครงการ
ประเภทใด  
     16) การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของ
โครงการ (Work Breakdown Structure : WBS)  
ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กอง
นโยบายและแผนก าหนด 
     17) การตอบสนองผลการด าเนินงานของ
โครงการ ตรงตามมิติ, เป้าประสงค์, ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์, ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์, ตัวชี้วัดหน่วยงาน
หรือไม ่
     18) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ระบุผลลัพธ์บั้น         
บั้ น ป ล า ย  ( Ultimate Outcome) , ผ ล ลั พ ธ์  
(Outcome) ,  ผลผลิตโครงการ (Output)  ของ
กิจกรรม/โครงการที่เสนอของบประมาณ ข้อมูล
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบให้ครบถ้วน 
*** การจัดท าค าเสนองบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน
โครงการด้ านวิทย าศาสตร์ และ เทคโน โลยี มี
รายละเอียดโครงการและใช้แบบฟอร์มเดียวกัน*** 
 

 

ตารางท่ี 13  รายละเอียดการจัดท ากิจกรรม/โครงการ 
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ตัวอย่าง 
 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  หน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา 
 
ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................... 

Project ……………................................................................................................................................ 

1. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี 
                         คุณภาพ 

2. ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard 
 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
 มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building) 

3. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
1 ........................................................................................................................... ............................. 
2 ............................................................................ ................................................................................. 
3 ................................................................................................................................ ............................ 
4 ............................................................................................................................. ............................... 

4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
1 ............................................................................................................................. ................................ 
2 .............................................................................................. .............................................................. 
3 ........................................................................................................................... ................................. 
4 ............................................................................................................................................................  

5. ดัชนีชี้วัดที่ 
    1 ........................................................................................................................... ............................... 
    2 ............................................................................................................................. .............................. 
    3 ............................................................................................. ........................................................... 
    4 ........................................................................................................................... ................... 
    5 ........................................................................................................................... ................................ 

 

ใสช่ื่อโครงการภาษาไทย 

ใสช่ื่อโครงการภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ 
- กิจกรรม/โครงการสง่เสรมิพฒันา

หรอืใหบ้รกิารแก่นกัศกึษาเลือก
ยุทธศาสตรท์ี ่1 หรือ 

- กิจกรรม/โครงการพฒันาบคุลากร

เลือกยุทธศาสตรท์ี ่5 

- กิจกรรม/โครงการสง่เสรมิพฒันาหรอืใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา 

เลือก มิติที ่1 ประสิทธิผล หรือ 

- กิจกรรม/โครงการพฒันาบคุลากร เลอืก มิติที ่4 การพัฒนา

องคก์ร 

 - กิจกรรม/โครงการสง่เสรมิพฒันาหรือใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา เลือกกลยุทธท์ี ่1.4.1.1.2 ส่งเสริม
นักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทัง้ด้านสุขภาพกายและและจิตใจทีเ่ข้มแข็ง 

- กิจกรรม/โครงการพฒันาบคุลากร เลอืกกลยุทธท์ี่ 5.1.1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบุ้คลากรมีความเป็นมืออาชีพมีวัฒนธรรมองคก์รเข้มแข็ง มีความ
รักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

- กิจกรรม/โครงการสง่เสรมิพฒันาหรอืใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา เลือกเป้าประสงคท์ี ่1.4 บัณฑิต

คิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยและเป็นทีพ่ึ่งของสังคม  

- กิจกรรม/โครงการพฒันาบคุลากร เลอืก เป้าประสงคท์ี่ 5.1 การพัฒนาระบบทุนมนุษย์

เพื่อใหบุ้คลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปล่ียนแปลงและมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 

- กิจกรรม/โครงการสง่เสรมิพฒันาหรอืใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา เลือก  

1.4.1.1 รอ้ยละของความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติและมาตรฐาน

เฉพาะของมหาวิทยาลยั 

1.4.1.2 รอ้ยละของบณัฑิตระดบัปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

1.4.1.3 จ  านวนผลงานของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัชาตแิละนานาชาติ  

- กิจกรรม/โครงการพฒันาบคุลากร เลอืก  

5.1.1.1 รอ้ยละของบคุลากรที่มีการพฒันาดา้นอาชีพ 

ชื่อหน่วยงาน 

https://www.gotoknow.org/posts/317967
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6. หลักการและเหตุผล 

 

- ระบุความส าคัญ ความจ าเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการใหม่ 
- ระบุ Problem Based/Project Based/Area Based/การทบทวนข้อมูล (Literature review) 
/Base line /การทบทวนความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยี เป็นต้น 
- ระบุแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม

(Product, Service, Process and Managements) หรือความจ าเป็นที่ส าคัญๆ เป็นต้น 
- ระบุประเด็นส าคัญ ถ้าหากด าเนินการพัฒนาได้จริงแล้ว จะมีผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมอะไร อย่างไร น า

ผลลัพธ์ไปสร้างสรรค์อะไรหรือให้ประโยชน์อะไร ใครน าไปใช้ เป็นต้น 

7. วัตถุประสงค์ (ควรระบุสิ่งท่ีต้องการท าให้ส าเร็จเท่านั้น) 

 ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ความสอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล มิติ  
Balanced Scorecard และ ตัวชี้วัด เป็นต้น 

8. การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 
1) บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ ............................................................................ .............. 
2) บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ......................................................(หน่วยงานสนับสนุนไม่ต้องกรอก) 
3) องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่.................................................................. 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี 2561 

(Baseline) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

นักศึกษา/บุคลากร         คน     

10. สถานที่ด าเนินการ 
ระบุสถานที่ด าเนินการและจังหวัดที่ตั้ง 

11. วันที่เริ่มโครงการ 
1. ระบุวันที่เริ่มเตรียมโครงการเริ่มต้น (ว/ด/ป).....................เตรียมโครงการเสร็จ(ว/ด/ป)............ 
2. ระบุวันที่ด าเนินโครงการวันที่/เดือน/ปี....................................................................................... 

12. สาระส าคัญของโครงการ 

สรุปสาระส าคัญ
ของโครงการ (NS) 

 

ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI) 

เจ้าภาพหรือแหล่ง
ตรวจสอบ (Means 
of Verification  : 

MOV) 

ฐานคติส าคัญ 
(Important 

Assumption : 
IA) 

ผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate 
Outcome: UC) 
หรือความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์  

 (ระบุ KPI ของเป้าประสงค์)   

ปี 2561 2562 2563 2564 
  

เป้าประสงค์ท่ี....... 
............................. 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

      

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม/โครงการ 

ใสเ่ปา้ประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง ใสค่่าเปา้หมายในช่องปีท่ีของบประมาณ 

ใสช่ื่อผูร้บัผิดชอบ

โครงการ/ผูบ้งัคบับญัชา - ผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้

ระหว่างการ

ด าเนินกงาน 

https://www.gotoknow.org/posts/317967
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ผลลัพธ์ 
(Outcome: OC) 

ร้อยละ (ก าหนด KPI ระดับกลยุทธ์เอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564   

ผลที่ได้จากกลยุทธ์ 
 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

      

ผลผลิตของโครงการ 
(Outputs: OP) 
ตามดัชนีชี้วัดผลงาน 
(KPI) ของโครงการ 

ร้อยละ (ก าหนด KPI ของโครงการเอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564 
  

ผลที่ได้จากการ 
ด าเนินโครงการ 
…………………………. 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

      

 

หมายเหตุ Base line ควรใชค้่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานประมาณ 3 ปี หากเป็นโครงการที่เคย 
             ด าเนินการมาก่อน 

13. การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

ให้ค านึงถึงองค์ประกอบ SMART ด้วย (S = Sensible ต้องมีความเป็นไปได้ M = Measurable ต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้ A = Attainable ต้องระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง R = Reasonable ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน T = Time ต้องมีขอบเขต
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ) 

ระบุงาน (Task) หรือกิจกรรม (Activity) ที่ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ทรัพยากรของโครงการก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่สมเหตุสมผลกิจกรรมสอดคล้องและก่อให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
จ านวน/
หน่วยนับ 

เจ้าภาพหรือแหล่ง
ตรวจสอบ (Means 
of Verification  : 

MOV) 

ฐานคติส าคัญ 
(Important 

Assumption : 
IA) 

1. กิจกรรมหลกั………………………………………………………………………………….. คน/เรื่อง/   

    1.1 กจิกรรมรอง……………………………………………………………………………. เรื่อง  

         1.1.1 กจิกรรมย่อย………………………………………………………………….   

         1.1.2 กจิกรรมย่อย………………………………………………………………….    

         1.1.3 กจิกรรมย่อย………………………………………………………………….    

         1.1.4 Milestone ………………………………………………………………….   

    1.2 กจิกรรมรอง……………………………………………………………………………    

         1.2.1 กจิกรรมย่อย………………………………………………………………….   

         1.2.2 กจิกรรมย่อย………………………………………………………………….   

2.   

3.    

4. Milestone (Output : KPI) (ใส่ค่าเป้าหมายดัชนีชี้วัด) ร้อยละ  

น าดชันีชีว้ดัมาใส ่

ใสด่ชันีชีว้ดัในชอ่งปีท่ีของบประมาณ 

ระบกิุจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย เช่น  ขออนมุตัิ

ด  าเนินงานโครงการ,จดัอบรมให้

ความรูเ้รื่องใด อย่างไร การตดิตอ่

วิทยากร อบรมเป็นก่ีระยะ/มีการ

ตดิตามผลและรายงานผลการ

ด าเนินงานอย่างไร เป็นตน้ 

ใสช่ื่อผูร้บัผิดชอบ

โครงการ/ผูบ้งัคบับญัชา 

-ผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้ระหว่าง

การด าเนินกงาน 
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14. ทรัพยากรโครงการ (Input) 
 

14.1 บุคลากร 

 
14.2 รายละเอียดงบประมาณ 
 

 
 

 
 

การค านวณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ตัวอย่าง 
 (ระบุเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณ) จ านวนงบประมาณที่เสนอขอ............บาท 

เช่น งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 
 

ส่วนที่ 1 (น าข้อมูล 
 1. ค่าตอบแทน           รวม 43,200 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,600 บาท)               9,600  บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( 3 คน x 14 ชั่วโมง x 800 บาท)                33,600 บาท 
  
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
หน่วยนับ 
(man – 
hours) 

เจ้าภาพหรือแหล่ง
ตรวจสอบ 
(Means of 

Verification  : 
MOV) 

ฐานคติส าคัญ 
(Important 

Assumption : IA) 

1. ผู้บริหาร    
2. หัวหน้าโครงการ คน/บาท  

3. เจ้าหน้าทีบ่ริหารโครงการ   

4. เจ้าหน้าที่การเงิน   

5. เจ้าหน้าที่พสัด ุ   

6. อ่ืนๆ โปรดระบ ุ   
7. งบประมาณรวม    

จ านวนทรพัยากร

บคุคลและ

งบประมาณทัง้หมดที่

ใชใ้นการด าเนินงาน

โครงการ 

ใสช่ื่อผูร้บัผิดชอบ

โครงการ/

ผูบ้งัคบับญัชา 

-ผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้ระหว่าง

การด าเนินกงาน 

***ให้น าอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

(กระทรวงการคลัง) มาเป็นเกณฑใ์นการค านวณคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
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 2. ค่าใช้สอย          รวม 157,000 บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 5 มื้อ x 50 บาท)               10,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (40 คน x5 มื้อ x 300 บาท)                 60,000 บาท 
 ค่าท่ีพัก (40 คน x 2 วัน x 850 บาท)                 68,000 บาท 
 ค่าพาหนะรับจ้าง (36 คน x 500 บาท) *เฉลี่ยรายหัวไม่รวมวิทยากร*       18,000 บาท 
 ค่าทางด่วน (ประมาณการ)                 1,000 บาท 

 
 3. ค่าวัสดุ            รวม 25,000 บาท 

 ค่าวัสดุส านักงาน (ค่าซองใส่เอกสาร, วัสดุสิ้นเปลือง)         5,000 บาท 
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                                                                       20,000 บาท 
   (กรณีใช้รถของหน่วยงาน ถ้าเป็นเช่ารถรับจ้างไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้) 
 อ่ืนๆ เช่น ค่าจัดท าเล่มรายงานผล            รวม ...........-........บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  225,200 บาท 

  

15. ลักษณะโครงการ 
 การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ) 
 การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
 การดูงาน การฝึกศึกษา 
 การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  
 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ

กิจกรรม/โครงการ มีลกัษณะอยา่งไร เชน่ 

โครงการฝึกอบรม ใหเ้ลือกชอ่งการฝึกอบรม ฯลฯ 



 
 

16.การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของโครงการ (Work Breakdown Structure : WBS) 

 

 
 

 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

M T W T F M T W T F M T W T F

สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3ข้อมูลงานโครงการ/แผนนงาน (Work Breakdown Structure : WBS)

ล าดับท่ี งานโครงการ วันเร่ิม วันเสร็จ

2 ต.ค. 60 9 ต.ค. 60 16 ต.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ วันเร่ิมงานจริง วันเสร็จงานจริง
จ านวนผลงาน
(Quantity)

หน่วย
(Unit)

หมายเหตุ

กรอกข้อมูลดังนี้ ช่องที่ 1 ล  าดบัท่ี  ช่องที่ 2 ช่ือกิจกรรม/โครงการ ช่องที่ 3 ใสว่นัท่ีเริม่ด  าเนินการ ช่องที่ 4 วนัท่ีด าเนินโครงการแลว้เสรจ็ ช่องที่ 5 ช่ือผูร้บัผิดชอบโครงการ ช่องที่ 6 วนัท่ีขอ

อนมุตัิเบิกจ่าย ช่องที่ 7 วนัท่ีกองคลงัเบิกจ่ายเงิน ช่องที่ 8 จ านวนครัง้ที่ท  าการเบกิจา่ย ช่องที่ 9 ด าเนินการช่วงเวลาใด 

5666 
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17.การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 

- มิติ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- เป้าประสงค์……………………………………………………………………………………………....……………… 

- ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (24 KPI)…………………………………………………………………….……… 

- ตัวช้ีวัดระดับกลยุท................................................................................................................. 

- ตัวช้ีวัดระดับโครงการ…………………………………………………………….................................. 

- ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน  
1. …………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

18.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome)  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลลัพธ์ (Outcome)  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ผลผลิตของโครงการ (Output)  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

19.ระบุวิธีการประเมินผล 
-  ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
-  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
-  ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

20.การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

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

   (                                    ) 
   วันที่ ............................................................  
 

  ลงชื่อ ............................................................ หัวหน้าหน่วยงาน 
   (                                    ) 
  วันที่ .............................................................  
 
 
 
 
 
 

น าขอ้มลูขอ้ 1-5 ในแบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ดา้นบนมากรอก 

น าขอ้มลูที่อยูใ่นตารางสาระส าคญัของโครงการมากรอก 
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               งบรายจ่ายอ่ืน  โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เสนอของบประมาณประจ าปี                     
กองพัฒนานักศึกษา เสนอขอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 

อัตราค านวณเงินกิจกรรมนักศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ กองพัฒนานักศึกษา 
เสนอขอตั้งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 300 บาท  
2 โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 300 บาท  
3 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 200 บาท  
4 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษา

และองค์การนักศึกษา 
300 บาท  

รวม 1,000 บาท  
 

ตารางท่ี 14 อัตราค านวณเงินกิจกรรมนักศึกษา 
 

          วิธีการค านวณ  
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (นักศึกษาตามแผนรับของมหาวิทยาลัย x 300 บาท) 

ตัวอย่าง 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับไม่รวม ปวช.4,200 คน x 300 บาท) 
= 1,260,000 บาท 

 

2) โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
ตัวอย่าง 
(นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี + นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับรวมนักเรียน ปวช.คณะบริหารธุรกิจ
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,000 คน + 4,200 คน + 300 คน + 300 คน x 300 บาท)             
= 3,840,000 บาท 
 

3) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
ตัวอย่าง 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับรวมนักเรียน ปวช.คณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4,200 คน + 300 คน + 300 คน x 200 บาท) = 960,000 บาท 
 

4) โครงการเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 
ตัวอย่าง 
(นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี + นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับไม่รวมนักเรียน ปวช.คณะบริหารธุรกิจ
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,000 คน + 4,200 คน + 300 คน + 300 คน x 200 บาท)              
= 2,560,000 บาท 

 
          ***ตรวจสอบข้อมูลความต้องการใช้งบประมาณถูกต้อง ครบถ้วนแล้วน าตัวเลขการเสนอของบประมาณ
มาใส่ในแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนก าหนด ดังนี้ 
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ข้อมูลพื้นฐานจ าแนกตามผลผลิต  
 

รายการบุคลากรภาครัฐ 
ตัวอย่าง 
 

 
 
 

แผนงานพื้นฐาน (ค านวณล่วงหน้า 4 ปี ถัดจากปีที่เสนอของบประมาณ วงเงินเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 20) 
 

 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

ช่ือผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ -         ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

  (3) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมท้ังส้ิน

เงินงบประมาณ

 - งบบุคลากร

 - งบด าเนินงาน

 - งบเงินอุดหนุน

เงินนอกงบประมาณ -                   

 - รายได้

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

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แหล่งเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลพ้ืนฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

ช่ือผลผลิต :ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -           ล้านบาท 

  (3) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมท้ังส้ิน

เงินงบประมาณ

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

 - รายได้

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

หน่วย : ล้านบาท  

แหล่งเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ช่ือหน่วยงาน 

ผลรวมของงบประมาณท่ีเสนอขอในปีนัน้ ๆ 

น างบบคุลากร/งบด าเนินงาน/งบ

เงินอดุหนนุ มากรอในตาราง 

ผลรวมของงบประมาณท่ีเสนอขอในปีนัน้ๆ 

ช่ือหน่วยงาน 

น าวงเงินท่ีค านวณ 4 ปี 

มากรอกในตาราง 
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รายการครุภัณฑ์ 
 

ตัวอย่าง 
 

 
 

 
งบรายจ่ายอ่ืน (กิจกรรม/โครงการ) 

 

ตัวอย่าง 
 

 
 

 

รวมท้ังส้ิน

1
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชา
การท่องเทีย่ว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชุด 1 25,000,000 25,000,000 P 3 บริษัท

2
3
4

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
4

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส าหรับรายการค่าครุภัณฑ์

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

ล าดับท่ี ผลผลิต/รายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย วงเงิน
 มาตรฐาน/

ไม่ใช่มาตรฐาน
ใบเสนอราคา

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ใบเสนอราคา ควรมี
อย่างน้อย   บริษัท 

ตัวอย่าง..

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

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม หน่วยนับ จ านวน
คร้ัง 
(เบิกจ่าย)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ท่ี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1
โครงการการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา

70,200     385,680   44,120     500,000 คน 90 1
 วิทยาการ
ส่ิงแวดล้อม

1 1.2 9 3

2 โครงการ………………..

3 โครงการ………………..

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการ………………..

2 โครงการ………………..

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1 โครงการ………………..

2 โครงการ………………..

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1 โครงการ………………..

2 โครงการ………………..

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน

ผลผลิต : โครงการผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

1 โครงการ………………..

2 โครงการ………………..

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
(ส าหรับโครงการงบรายจ่ายอ่ืน)

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ

ผลผลิต / ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

จ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย เป้าหมายการด าเนินงาน

สาขาวิชา

ตารางตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ

เป ดดู ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ตัวอย่าง..

น ารายละเอียดโครงการมากรอกในตาราง 

ช่ือหน่วยงาน 

ช่ือหน่วยงาน 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 

รายการบุคลากรภาครัฐ 

ตัวอย่าง 

 

 

แผนงานพื้นฐาน (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 

ตัวอย่าง 

 

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

(4) แสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท   

           งบรายจ่าย เงินอุดหนุน

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้าง พนักงาน รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวม (พนักงาน รวมท้ังส้ิน

      กิจกรรม* ประจ า ช่ัวคราว ราชการ มหาวิทยาลัยฯ)

รวมขอต้ังงบประมาณ

1. รวมกิจกรรม** :..............
    - กิจกรรมหลัก 
       - รายการบุคลากรภาครัฐ

2. รวมกิจกรรม** :..............
ฯลฯ

งบบุคลากร งบด าเนินงาน

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

(4) แสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผลผลิต

           งบรายจ่าย
ค่า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า รวม ค่า ท่ีดินและ รวม เงิน รายจ่าย รวมท้ังส้ิน

      กิจกรรม* ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

รวมขอต้ังงบประมาณ

1. รวมกิจกรรม** :..............
    - กิจกรรมหลัก 
       - จัดการเรียนการสอนด้าน
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. รวมกิจกรรม** :..............
ฯลฯ

หน่วย : ล้านบาท  

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ช่ือหน่วยงาน 
ผลรวมของงบประมาณท่ีเสนอขอในปีนัน้ๆ 

น าวงเงินท่ีค านวณไดจ้ากรายการบคุลากรภาครฐัมากรอในตาราง  

ช่ือหน่วยงาน 

น าวงเงินงบด าเนินงานท่ีค านวณไดม้ากรอกลงในตาราง 

ผลรวมของงบประมาณท่ีเสนอขอในปีนัน้ ๆ 
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย (ป.ด.1-ป.ด.7) 

รายการบุคลากรภาครัฐ 
ตัวอย่าง 

1) งบบุคลากร  
 

 
2) งบด าเนินงาน 

 

 

 

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

 รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย*  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลัก  รายการบุคลากรภาครัฐ

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
ปี 2561 รายจ่ายข้ันต่ า รายจ่ายอ่ืนๆ

รวมท้ังหมด
1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน
 - อัตราเดิม
 1.1 เงินเดือน
 1.2 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ
 1.3 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ

1.2 ค่าจ้างประจ า
 1.1 ค่าจ้างประจ า
 1.2 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว (อาจารย์ชาวต่างประเทศ)
1.4 พนักงานราชการ
 อัตราเดิม
 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 1.2 เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ
 ฯลฯ

งบประมาณปี 2562 สรุปค าช้ีแจง

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
ปี 2561 รายจ่ายข้ันต่ า รายจ่ายอ่ืนๆ

รวมท้ังหมด
2. งบด าเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
    - ค่าเช่าบ้านตามสิทธิ
    - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีมี่วาระ 
    - ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการทีไ่ด้รับเงินเดือนเต็มข้ัน
    - ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าทีไ่ด้รับเงินเดือนเต็มข้ัน
    - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง
    - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ
    - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารทีมี่วาระ
    - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารทีไ่ม่มีวาระ
    - ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ

งบประมาณปี 2562 สรุปค าช้ีแจง

ช่ือหน่วยงาน 

น าวงเงินท่ีค านวณได้

จากรายการบคุลากร

ภาครฐัมากรอในตาราง 

รายจ่ายขัน้ต ่า แจกแจง

ตามรายละเอียด 

น าวงเงินงบด าเนินงาน

ท่ีค านวณไดม้ากรอก

ลงในตารางแจกแจง

ตามรายละเอียด 
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3) งบเงินอุดหนุน 

 
 

การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ) 

 

 

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
ปี 2561 รายจ่ายข้ันต่ า รายจ่ายอ่ืนๆ

รวมท้ังหมด
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)

งบประมาณปี 2562 สรุปค าช้ีแจง

คณะ..........................................................................................

 รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย*  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลัก  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
ปี 2561 รายจ่ายข้ันต่ า รายจ่ายอ่ืนๆ

รวมท้ังหมด
1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน
    - ค่าอาหารท าการนอกเวลา
    - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
1.2 ค่าใช้สอย
  - ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ
  - ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง
  - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  - ค่าเช่าทรัพย์สิน
  - ค่าจ้างเหมาบริการ
  - ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรท่ีถูกยุบ
  - อ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
1.3 ค่าวัสดุ

  - วัสดุส านักงาน
  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน               รายละเอียดท่ีต้องระบุ
  - วัสดุก่อสร้าง               
  - วัสดุงานบ้านงานครัว
  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  - วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
  - วัสดุการศึกษา
  - วัสดุหนังสือ วารสาร ต ารา 
  - วัสดุการเกษตร 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  - วัสดุอ่ืนๆ

งบประมาณปี 2562 สรุปค าช้ีแจง

              แนบวิธี/กระบวนการ/

น าวงเงินท่ีค านวณไดจ้ากรายการ

บคุลากรภาครฐั (เงินเดือนพนกังาน

มหาวิทยาลยัมา กรอกในตาราง 

รายจ่ายขัน้ต ่า  

น าขอ้มลูงบด าเนินงาน     

มากรอกลงตารางตาม

รายการท่ีเสนอขอในช่อง

รายจ่ายอ่ืน ๆ 

ช่ือหน่วยงาน 

น าขอ้มลูงบด าเนินงานท่ี

ไดร้บัอนมุติัปีก่อนหนา้มา

กรอกในตารางเพ่ือเป็น

ขอ้มลูเปรียบเทียบ 
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2) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 

 

 

 

 

 

 

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
ปี 2561 รายจ่ายข้ันต่ า รายจ่ายอ่ืนๆ

รวมท้ังหมด
2. งบลงทุน*

2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - รายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท
 - รายการ (ระบุ)
   ประกอบด้วย (ถ้ามี)
  (1)......
  (2).....
 - ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป
 - รายการ (ระบุ)
  ประกอบด้วย (ถ้ามี)
 (1).........
 (2).....

2.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา
 - รายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท
 - รายการ (ระบุ)
   ประกอบด้วย (ถ้ามี)
  (1)......
  (2).....
 - ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป
 - รายการ (ระบุ)
  ประกอบด้วย (ถ้ามี)
 (1).........
 (2).....
2. ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
 - รายการ (ระบุ)
 (1).........
  (2).....
2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
2.2.1 .ผูกพันตามสัญญา
 - รายการ (ระบุ)
  (1)......
  (2).....

งบประมาณปี 2562 สรุปค าช้ีแจง

น าขอ้มลูค่าครุภณัฑ/์

สิ่งก่อสรา้ง  มากรอกลง

ตารางตามรายการท่ีเสนอ

ขอในช่องรายจ่ายอ่ืน ๆ 

น าขอ้มลูค่าครุภณัฑ/์

สิ่งก่อสรา้ง ของปีท่ีแลว้มา

กรอกลงตารางตามรายการท่ี

เสนอขอในช่องรายจ่ายอ่ืน ๆ 

เพื่อเปรียบเทียบ 
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3) งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ..........................................................................................

 รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย*  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลัก  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
ปี 2561 รายจ่ายข้ันต่ า รายจ่ายอ่ืนๆ

รวมท้ังหมด
5. งบรายจ่ายอ่ืน*
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
1.  โครงการ………………..
2.  โครงการ………………..
3.  โครงการ………………..
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
1.  โครงการ………………..
2.  โครงการ………………..
3.  โครงการ………………..
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
1.  โครงการ………………..
2.  โครงการ………………..
3.  โครงการ………………..

งบประมาณปี 2562 สรุปค าช้ีแจง

น าขอ้มลูโครงการ/

งบประมาณที่เสนอขอมา

กรอกในชอ่งรายจา่ยอ่ืน ๆ 

ช่ือหน่วยงาน 
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หน่วยนับ ปี 61 ล าดับ ช่ือโครงการ วงเงิน กลยุทธ์ ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ (โดยย่อ) วงเงิน กลยุทธ์
โครงการ

(ช่ือ - สกุล)
ระดับหน่วยงาน

(ต าแหน่ง)

ระดับนโยบาย
(ต าแหน่ง)

-         -           

1.4.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตครอบคลุม 4 
ด้าน ประกอบด้วย
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ
 2) บัณฑิตปฏิบัติเป็น
เลิศ
 3) บัณฑิตมอัีตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
4) บัณฑิตเป็นทีพ่ึ่งของ
สังคม

ผู้รับผิดชอบ

ค าเสนอของบประมาณรายจา่ยและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบรายจ่ายอ่ืน ผลผลิต............................................................................................................

หน่วยงาน.......................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  (10 KPI)

1.1 คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตน 
และเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้
นักศึกษา

1.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์
พัฒนาการเรียนการ
สอน

1.4 บัณฑิตคิด
เป็นระบบ ปฏิบัติ
เป็นเลิศมอัีต-
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
และเป็นทีพ่ึ่งของ
สังคม

1.2 ระบบและ
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนมคีวาม
เข้มแข็งทาง
วิชาการ
1.3 หลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน
ทันสมยั มี
มาตรฐาน
ระดับชาติและ

1.2.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (อาจารย์นักศึกษา
และผู้มารับบริการ) ใน
การได้รับการสนับสนุนให้
เกิดความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เป็นมาตรฐานและทนัสมัย1.3.1 ร้อยละของผู้เข้า
มาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมพ้ืีนฐาน
ดีและมคีวามสามารถ
สูง 
(จากในประเทศและ

9) ร้อยละบัณฑิตทีม่งีาน
ท าและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

ร้อยละ

10) จ านวนผลงานของ
นักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ

จ านวน
รางวัล

8) ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ภายใน 1 ปีตาม กรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

7) ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์

3) ร้อยละของอาจารย์
ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละ

4) ร้อยละความพึงพอใจ
ของ
นักศึกษาทีม่ต่ีอส่ิงสภาวะ
แวดล้อมในการเรียนรู้ 

ร้อยละ

5) ผลการประเมนิการ
บริหารหลักสูตรโดยรวม
ของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน

6) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดทา้ยที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

1) ร้อยละของอาจารย์ที่
สอนด้วยส่ือการสอน
ดิจิทัล

ร้อยละ

2) ร้อยละของอาจารย์
ประจ าทีม่คุีณวุฒิปริญญา
เอก

ร้อยละ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 5 ปี
ค่าเป้าหมาย งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเงินรายได้

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร
(15 ปี)

          2
                                  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีช่ือหน่วยงาน 

น าข้อมูลโครงการที่เสนอของบประมาณเงินแผ่นดิน      
มากรอกชื่อ/วงเงินที่เสนอขอ/ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ที่เท่าไหร่ของมหาวิทยาลัย โดยเรียงล าดับความส าคัญของ

โครงการเพื่อใช้ในการพิจารณางบประมาณ  

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

ช่ือโครงการ วงเงิน 
กลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงนิรายได้กรอกขอ้มูล
เช่นเดียวกับงบประมาณแผน่ดิน ช่ือ/ต าแหน่ง

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

หัวหน้า
หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายและงบประมาเงินรายได้ 
6666 
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การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 ผู้ปฏิบัติงาน มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเร่งรัดให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมให้เป็นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายหลังด าเนินการเสร็จสิ้น 
30 วัน และให้ผู้รับผิดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนก าหนด เพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยทราบ ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
ตัวอย่าง 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

1 โครงการปฐมนเทศนักศีกษา - นั ก ศึ กษาได้ รั บทราบ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
-นักศึกษาได้รับความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-แบบสอบถามก่อน-หลัง การ
เข้าร่วมโครงการ 
-นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร และได้รับความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
87.60 

-แบบประเมินควรใช้  
QR Code 
-รูปแบบโครงการควรมี
ความทันสมัย 

-ปรับปรุงแบบสอบถาม
เป็นแบบออนไลน ์QR 
Code 
-ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ 

2 กิจกรรม”ฉลองขวัญน้อมวันทา
บูช าครู  แ ละบายศรี สู่ ข วั ญ 
ประจ าปีการศึกษา 2562” 

-เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก
ครู-อาจารย์  
 
 

-กาสังเกต นักศึกษามีความ
ตั้งใจในการท ากิจกรรม 
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
87.00 

- - 

3 โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักศึกษา 
-ส่ง เสริมการออกก าลัง
กายและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-แบบสอบถามนักศึกษาใช้เวลา
ในการดูแลตนเองและออก
ก าลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
93.20 

-ชนิดกีฬาที่ท าการ
แข่งขนัมนี้อย 

-จัดกจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพในรูปแบบอื่น เช่น 
ท าคลิปออกก าลังกาย,วิ่ง
เก็บระยะทาง เป็นตน้ 

4 โครงการเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิต มทร.พระนคร เพื่อการ
ท างานกับสถานประกอบการ 

-ให้ความรู้แก่นักศึกษา
เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
สมัครงาน 

-แบบสอบถามก่อน-หลัง การ
เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้ไป
ใช้ ในการสมัครงาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 87.80 

-สถานประกอบการมี
น้อย ไม่หลากหลาย 
-Wifi ไม่เสถียร สมัคร
งานผ่านระบบไม่ได้ 

-จัดหาสถานประกอบการ
ที่ตรงกับสาขาของผู้ส าเร็จ
การศกึษา 
-ประสานงานกับ สวส.   
ผู้ด าแลระบบ เพื่อเตรียม
ความพรอ้มเรื่อง Wifi  

5 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

-นักศึกษาได้รับความรู้ทั้ง
ทฤษฎีและการปฏิบัติจริง
เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
และการพัฒนาตนเอง 

-แบบสอบถามก่อน-หลังการ
เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา
ได้รับความรู้และสามารถน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรม และ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-นักศึกษาผ่านตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
*บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ 90.40 

-หลักสูตรและ
ระยะเวลาน้อยลง 
เนื่องจากไดร้ับ
งบประมาณจ ากัด ท า
ให้หลักสูตรและเนื้อหา
การอบรมถูกตดัทอนลง
เพื่อความเหมาะสม 

- ก าหนดกลุม่เป้าหมาย
และหลักสตูรให้มีความ
เหมาะสมกับช่วงเวลาและ
สถานการณ ์
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 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  

          1.  ควรวางแผนด าเนินงานและจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปีของหน่วยงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าข้อมูล
ค าเสนอของบประมาณเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ให้แล้วเสร็จก่อน
เวลาหรือตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ตรวจสอบทิศทางนโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
แต่ละปีงบประมาณว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด เพ่ือจะได้จัดท าค าเสนอของบประมาณให้มความ
สอดคล้องกับทิศทางนโยบายและแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณประจ าปี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล แนวทางการเสนอของบประมาณของส านัก
งบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

4. ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ในแต่ละ
ภาคการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าประมาณประจ าปีไม่สูงหรือต่ าเกินความเป็นจริง 

5. ตรวจสอบจ านวนบุคลากร การเกษียณอายุราชการ กรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร กรอบอัตราว่าง
และแผนอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

6. ตรวจสอบรายรับ – รายจ่ายจริง แผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในแต่
ละปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี 

7.  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาทุนประเภทต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ก่อนการจัดท าข้อมูลควรประสานงาน
กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกับกองคลังเพ่ือได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดท างบประมาณประจ าปี   

8.  งบรายจ่ายอ่ืน (เงินกิจกรรมนักศึกษา) ควรตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาตามแผนรับและจ านวน
นักศึกษาคงอยู่กับส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณะให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ประสานงานขอข้อมูลการจ่ายค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
กับกองคลังเพ่ือตรวจสอบยอดการช าระเงินที่ถูกต้องส าหรับการตั้งเบิกเงินกิจกรรมนักศึกษาให้กับองค์การ
นักศึกษาและสภานักศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

 คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา ฉบับนี้ได้อธิบาย
ขั้นตอนของการจัดท างบประมาณประจ าปี ตั้งแต่การวิเคราะห์ความส าเร็จตามดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
ของปีที่ผ่านมา การก าหนดกิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณ การชี้แจงหลักเกณฑ์และมอบหมาย         ให้
ผู้รับผิดชอบไปจัดท างบประมาณ การตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท างบประมาณ การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จนถึงการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยทราบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ความส าเร็จตามดัชนีชี้วัดในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของปีที่ผ่านมา 
 ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดกิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณตามดัชนีชี้วัดที่ก าหนดร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 3  ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 4  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปจัดท างบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 
 ขั้นตอนที่ 5  ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท างบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 
 ขั้นตอนที่ 6  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ขั้นตอนที่ 8  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด 
                           ที่เสนอ 
 ขั้นตอนที่ 9  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
                           และมหาวิทยาลัย 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

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

1.วิเคราะห์ความส าเร็จตามดัชนี
ช้ีวัดในการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ของปีท่ีผ่านมา 

            

2.ก าหนดกิจกรรมเพื่อเสนอขอ
งบประมาณตามดัชนี ช้ีวัดที่
ก าหนดร่วมกัน 

            

3.ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในการจัดท า
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

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

4.มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบ    
ไปจัดท างบประมาณตามแผน
กลยุทธ์ 

            

5.ตรวจสอบความถูกต้องใน   
การจัดท างบประมาณตามแผน    
กลยุทธ์ 

            

6.มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแก่หน่วยงาน 

            

7.จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปี 

            

8.ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดที่เสนอ 

            

9.รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เ สนอต่ อผู้ บั งคับบัญชาและ
มหาวิทยาลัย 

            

 

ตารางท่ี 15 แผนปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี 
 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ของปีที่ผ่านมา 
 

เนื่องจากดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นการวัด  ประสิทธิผล            
ที่เกิดกับบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจึงร่วมกันพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 

ผู้ปฏิบัติงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ของปีที่
ผ่านมา น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา จากผลการด าเนินงานพบว่า
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม และกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ส่วนงบประมาณแผ่นดินหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแม้แต่โครงการเดียว 
เนื่องจากดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ตัวอย่าง 
                                                                 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
ดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
วัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม    
4 ด้าน ประกอบด้วย 
 
 
1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
- ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
กิจกรรม ดังน้ี 
6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพแก่นักศึกษา 
และการน าวงจร PDCA มาใช้ใน
การท าการเรียนและการท างาน   

2.เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วย
ตนเอง 

 
 
 
 
 
1.โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
คว ามร่ ว มมื อก ารประกั น
คุณภาพการศึกษา 9 ราช
มงคล และ 9 ราชมงคลร่วมใจ
สืบสานวัฒนธรรมไทย  
 

 

 

 

 

ร้อยละ 85    
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

86.24 

 

 

 

 

บรรล ุ

 

 

 

โครงการท่ีเสนอของบประมาณ

แผน่ดินแลว้ไมไ่ดร้บัจดัสรร

งบประมาณ จึงน ามาเสนอขอ

งบประมาณเงินรายได ้เนื่องจาก

วตัถปุระสงคกิ์จกรรม               

ไมส่อดคลอ้งกบัดชันีชีว้ดัตาม         

แผนยทุธศาสตรช์าติ และ อว. 
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ดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน วัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2) บัณฑิตปฏิบตัิเป็นเลิศ 
3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
 

1) กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง
การเตรียมความพร้อมการก่อน
การท างาน 
 

1.1.1 โครงการเตรียมความ
พร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อการท างานกับสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 85   
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

89.25 บรรล ุ

1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ทราบอัตลักษณ์นักศกึษาของ
มหาวิทยาลยั และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 

1.2.1 โครงการอบรมแกนน า
นักศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เสรมิสร้างอัตลักษณ์และ
พัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 

ร้อยละ 85    
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

85.48 บรรล ุ

1.2.2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสร้างอินโฟกราฟฟิก
อย่างมืออาชีพ 

ร้อยละ 85    
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

88.39 บรรล ุ

1.2.3 โครงการฝึกอบรมการ
ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการ
วิเคราะหผ์ลทางสถิต ิ

ร้อยละ 85    
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

86.20 บรรล ุ

2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิ
สุขภาพ 

2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามี
สุขภาพท่ีดผี่านการเล่นกีฬา  

2.1.1 โครงการกีฬา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร  

ร้อยละ 85    
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

91.50 บรรล ุ
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ดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน วัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4) บัณฑิตเป็นท่ีพึ่งของ
สังคม 

3) กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
4) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม 
5) กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

1.เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม คณุธรรมจริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.ปลูกจิตส านึกและรักษา
สิ่งแวดล้อม คณุธรรมจริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม  
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร 

ร้อยละ 85   
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

88.26 บรรล ุ

 

 ตารางท่ี 16 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  

โครงการท่ีเสนอของบประมาณ

แผน่ดินไมไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ 

จึงน ามาเสนอของบประมาณเงิน

รายได ้เนื่องจากวตัถปุระสงค์

กิจกรรมไมส่อดคลอ้งกบัดชันีชีว้ดั

ตามแผนยทุธศาสตรช์าติและ อว. 
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 2. ก าหนดกิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณตามดัชนีชี้วัดที่ก าหนดร่วมกัน 

ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการฯ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ของปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาก าหนดกิจกรรมเสนอ
ของบประมาณตามดัชนีชี้วัดที่ก าหนดร่วมกัน โดยกิจกรรมนอกจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุ ณภาพแล้ว 
ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย จึงจะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามท่ีเสนอขอ 
ตัวอย่าง                                    

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการจัดการศึกษา 
                                                        “การผลิตก าลังคนระดับอุดมศึกษามีทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑” 

 

ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการฯ ร่วมกันก าหนดกิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณตามดัชนีชี้วัดที่ก าหนดร่วมกัน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม     
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้ได้รับการจัดสรร   
งบประมาณ ดังนี้  

 

ดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ วัตถุประสงค ์
การด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

1 . 4 . 1  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม          
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ค ร อ บ ค ลุ ม  4  ด้ า น 
ประกอบด้วย 
1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ       

2) บัณฑิตปฏิบตัิเป็นเลิศ   
3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 
 
- ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
กิจกรรม ดังน้ี1) กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติพึงประสงค์ที่
ก าหนดโดยสถาบัน 

 
 
 

 
2) ก าลังคนระดับอุดมศึกษามีทักษะ
และสมรรถนะพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
 

 

 
-เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถและความคิด
สร้างสรรคด์้านวิชาชีพ ผ่าน
สื่ออย่างสร้างสรรค ์

 

 
1.โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ผ่านสื่อสร้างสรรคด์ิจิทัล
เพื่อเยาวชน 

 

 
ร้อยละ 85   

ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  

ก าหนดกิจกรรมและวตัถปุระสงคใ์หม้คีวามสอดคลอ้งกบัดชันีชีว้ดั                 

ตามแผนกลยทุธ ์เกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และยทุธศาสตร์

กระทรวงฯ 
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ดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ วัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

1.4.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ครอบคลุม 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 
1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
2) บัณฑิตปฏิบตัิเป็นเลิศ   
3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 
- ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
กิจกรรม ดังน้ี 
1) กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
สถาบัน 

 
 
 
 
 

2) ก าลังคนระดับอุดมศึกษามีทักษะ
และสมรรถนะพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 
 
 
 

- เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
ด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรมยคุ 
Thailand 4.0 และทักษะ
ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ใน
อนาคต 

 
 

 
2.โครงการเสรมิสร้าง
ทักษะการสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัลเชิงพาณิชย Digital 
Apprentice Startup 
Innovation 

 
 

 
ร้อยละ 85   

ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

-  เพื่ อพัฒนาทั กษะและ
สมรรถนะความพร้อมในการ
ท างานของนักศึกษาสู่สถาน
ประกอบการในอนาคต 

3.โครงการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21     
สู่สถานประกอบการใน
อนาคต 

ร้อยละ 85   
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

-เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
ที่สามแก่นักศึกษาเพื่อการ
ท างาน 

4 . โครงการ เสริ มสร้ า ง
ทักษะการสื่อสารภาษา
ต่างประทศเพื่อการท างาน 

ร้อยละ 85   
ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ตารางท่ี 17 ตารางก าหนดกิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณตามดัชนีชี้วัดที่ก าหนดร่วมกัน 
 ก าหนดกิจกรรมและวตัถปุระสงคใ์หม้คีวามสอดคลอ้งกบัดชันีชีว้ดั                 

ตามแผนกลยทุธ ์เกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และ

ยทุธศาสตร ์
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3.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณ 
 

 3.1 ผู้ปฏิบัติงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี        
ให้ผู้รับผิดชอบทราบ และจัดท างบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดท า            
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ในส่วนของงบรายจ่ายอ่ืน ผู้ปฏิบัติงานมอบหมาย        
ให้ผู้รับผิดชอบไปจัดท างบประมาณตามแผนกลยุทธ์ที่  
 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนเสนอของบรายจ่ายอ่ืน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่เสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ          
เงินรายได้ใช้หลักเกณฑ์รายละเอียดและแบบฟอร์มเดียวกันในการจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่เสนอของบประมาณประจ าปี 
 

งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

      1) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      2) ความสอดคล้องกับมิติ 
      3) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
      4) ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
      5) ดัชนีชี้วัด 
      6) หลักการและเหตุผล 
      7) วัตถุประสงค์                   มีความสอดคล้องกับ 
      8) การบูรณาการองค์ความรู้    กิจกรรม/โครงการที่ 
       9) สถานที่ด าเนินการ            เสนอของบประมาณ 
     10) กลุ่มเป้าหมาย 
     11) วันที่เริ่มโครงการ 
     12) สาระส าคัญของโครงการ 
     13) การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินงานโครงการ) ประกอบด้วย 
          - ขั้นวางแผน 
          - ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          - ขั้นตอนการประสานงาน 
          - ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          - ขั้นตอนการติดตามผล 

      1) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      2) ความสอดคล้องกับมิติ 
      3) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
      4) ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
      5) ดัชนีชี้วัด 
      6) หลักการและเหตุผล 
      7) วัตถุประสงค์                   มีความสอดคล้องกับ 

      8) การบูรณาการองค์ความรู้    กิจกรรม/โครงการที่ 

       9) สถานที่ด าเนินการ            เสนอของบประมาณ 

     10) กลุ่มเป้าหมาย 
     11) วันที่เริ่มโครงการ 
     12) สาระส าคัญของโครงการ 
     13) การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินงานโครงการ) ประกอบด้วย 
          - ขั้นวางแผน 
          - ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          - ขั้นตอนการประสานงาน 
          - ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          - ขั้นตอนการติดตามผล 
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งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

     14) ทรัพยากรโครงการ 
          14.1 บุคลากร 
          14.2 รายละเอียดโครงการ     
     15) ลักษณะโครงการ ให้ระบุว่าเป็นโครงการ
ประเภทใด  
     16) การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของ
โครงการ (Work Breakdown Structure : WBS)  ต้อง
มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กองนโยบาย
และแผนก าหนด 
     17) การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 
ตรงตามมิติ, เป้าประสงค์, ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์, 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์, ตัวชี้วัดหน่วยงานหรือไม่ 
      
     18) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate Outcome), ผลลัพธ์ (Outcome), ผลผลิต
โครงการ (Output) ของกิจกรรม/โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณ ข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ในภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ครบถ้วน 
 

     14) ทรัพยากรโครงการ 
          14.1 บุคลากร 
          14.2 รายละเอียดโครงการ     
     15) ลักษณะโครงการ ให้ระบุว่าเป็นโครงการ
ประเภทใด  
     16) การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของ
โครงการ (Work Breakdown Structure : WBS)  
ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กอง
นโยบายและแผนก าหนด 
     17) การตอบสนองผลการด าเนินงานของ
โครงการ ตรงตามมิติ, เป้าประสงค์, ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ ,  ตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ์ ,  ตัวชี้ วัด
หน่วยงานหรือไม่ 
     18) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ระบุผลลัพธ์บั้น
ป ล า ย  ( Ultimate Outcome) ,  ผ ล ลั พ ธ์  
(Outcome) ,  ผลผลิตโครงการ (Output) ของ
กิจกรรม/โครงการที่เสนอของบประมาณ ข้อมูล
ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย ในภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ครบถ้วน 
 

 

3.2 ผู้ปฏิบัติงาน ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ที่กระทรวงการคลังก าหนด สิ่งส าคัญคือต้อง
ศึกษาข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณเพ่ือให้ได้งบประมาณที่เหมาะสมใกล้เคียงกับที่จ่ายจริง         
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น อัตราค่าที่พัก กรณีพักคนเดียว พักคู่ ค่ายานพาหนะควรดู
ระยะทางและประมาณการว่าเบิกได้เท่าไหร่ ค่าอาหารเครื่องดื่มให้ดูสถานที่ฝึกอบรมว่าเป็นส่วนราชการ
หรือเอกชนอัตราค่าใช้จ่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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การจัดท าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายอ่ืน  

ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย        
การฝึกอบรม สัมมนาทีส่ านักงบประมาณก าหนด 

1. ค่าตอบแทน           รวม 32,400 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)                 7,200  บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( 3 คน x 14 ชั่วโมง x 600 บาท)                25,200  บาท 
2. ค่าใช้สอย          รวม 129,000 บาท 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 5 มื้อ x 50 บาท)               10,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (40 คน x5 มื้อ x 200 บาท)                 40,000 บาท 
 ค่าท่ีพัก (40 คน x 2 วัน x 750 บาท)                 60,000 บาท 
 ค่าพาหนะรับจ้าง (36 คน x 500 บาท) *เฉลี่ยรายหัวไม่รวมวิทยากร*         18,000 บาท 
 ค่าทางด่วน (ประมาณการ)                 1,000 บาท 

     3. ค่าวัสดุ            รวม 25,000 บาท 
 ค่าวัสดุ                              5,000 บาท 
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                                                                       20,000 บาท 
   (กรณีใช้รถของหน่วยงาน ถ้าเป็นเช่ารถรับจ้างไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้) 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  186,400 บาท 
 

ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย        
การฝึกอบรม สัมมนาทีส่ านักงบประมาณก าหนด 

1. ค่าตอบแทน           รวม 32,400 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)                 7,200  บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( 3 คน x 14 ชั่วโมง x 600 บาท)                25,200  บาท 
2. ค่าใช้สอย          รวม 219,000 บาท 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 5 มื้อ x 60 บาท)   อัตราคค่าใช้จ่าย          12,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (40 คน x5 มื้อ x 350 บาท)       สูงกว่าเกณฑ์              70,000 บาท 
 ค่าท่ีพัก (40 คน x 2 วัน x 1,200 บาท)   ราคาพักคู่          ที่ก าหนด              96,000 บาท 
 ค่าพาหนะรับจ้าง (40 คน x 500 บาท)      เฉลี่ยรายหัวรวมวิทยากรไม่ถูกต้อง          20,000 บาท 
 ค่าทางด่วน                 1,000 บาท 
   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                                                                  20,000 บาท 

     3. ค่าวัสดุ            รวม    5,000 บาท 
 ค่าวัสดุ                             5,000 บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  256,400 บาท 

น า้มนัเชือ้เพลิงเป็นคา่วสัด ุ

งบประมาณสงูเกินหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด 
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4. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปจัดท างบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปจัดท างบประมาณการจัดกิจกรรมงบรายจ่ายอ่ืนตาม
แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดร่วมกัน โดยการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานต้องส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งบประมาณของหน่วยงาน เช่น งบบุคลากร      
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือจัดท าค า
เสนอของบประมาณประจ าปี ดังนี้ 
 

 4.1 จัดท างบบุคลากร คือ เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานต้องส ารวจข้อมูลบุคลากร ฐานเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องกับบุคลากร เช่น เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สิ่งส าคัญคือ ให้น า
ข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) มาใช้ในการค านวณเงินเดือนของบุคลากรประเภทต่าง ๆ  
 

 4.2 จัดท างบด าเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ที่หน่วยงานต้องใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจ สิ่งส าคัญคือ ต้องจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการใช้งบประมาณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา เสนอขอตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาพยาบาลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ลัย ผู้ปฏิบัติงานต้องน าอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพมาค านวณ และ  เสนอขอตั้งงบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

  
 

 4.3 จัดท างบเงินอุดหนุน คือเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย      
ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในการค านวณ สิ่งส าคัญคือ ทุนการศึกษา
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่เสนอของบประมาณ    
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุนของทุกคณะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ดังนี้ 
 

อัตราค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ  

(30,000 บาท x จ านวนเดือน x จ านวนศูนย์พยาบาลที่ตั้งในมหาวิทยาลัย) 

    (30,000 บาท x 12 เดือน x 4 ศูนย์) = 1,440,000 บาท 
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ตัวอย่าง การจัดท าข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือน ามาประกอบการจัดท างบประมาณ 
โดยน าข้อมูลทุนการศึกษาแต่ละประเภทมาค านวณงบประมาณที่ต้องเสนอพร้อมกับจัดท ารายชื่อนักศึกษา
ผู้รับทุนแต่ละประเภทแนบเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
 

 4.4 จัดท างบลงทุน คือ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สิ่งส าคัญคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เช่น ค่าครุภัณฑ์       
ที่เสนอของบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดหาใบเสนอราคาจากผู้จ าหน่ายอย่างน้อย 3 บริษัท เพ่ือใช้
เปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะเฉพาะว่าเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดและ
ตรงความต้องการหรือไม่ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาความต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และพิจารณา
ว่าเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วหน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

 
 

1) ทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
          (จ านวน 10 ทุน x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 

2) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
(ทุนเดิม + ทุนใหม่ x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 

3) ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศภูฎาน 
(ทุนเดิม + ทุนใหม่ (ปีละ 10 คน) x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 

4) ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ 
(10 ทุน x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 

5) ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโควตาด้านศิลปะการแสดง 
(10 ทุน x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 

6) ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโควตาด้านกีฬา 
ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี (ทุนเดิม+ทุนใหม่ x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม)  
x 2 ภาคการศึกษา) 

7) ทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี 
(ทุนเดิม+ทุนใหม่ x ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) x 2 ภาคการศึกษา) 
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 4.5 จัดท างบรายจ่ายอ่ืน คือ ผู้ปฏิบัติงานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปจัดท างบประมาณใน
การด าเนินการจัดกิจกรรมงบรายจ่ายอ่ืน สิ่งส าคัญคือ การจัดท างบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์           
ที่ก าหนด และมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับดัชนีวัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือ
ให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ต้อง
ด าเนินการจัดกิจกรรมและการบริการให้แก่นักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณ เช่นแผนรับนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ค่าจัดการศึกษา (ค่าเทอม) มาใช้ในการจัดท างบประมาณที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับ    
ที่จ่ายจริง ดังนี้ 
 

               งบรายจ่ายอ่ืน โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เสนอของบประมาณประจ าปี                     
กองพัฒนานักศึกษา เสนอขอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/โครงการ กองพัฒนานักศึกษา 
เสนอขอตั้งงบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 300 บาท  
2 โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 300 บาท  
3 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 200 บาท  
4 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษา

และองค์การนักศึกษา 
300 บาท  

รวม 1,000 บาท  
 
 

          วิธีการค านวณ  
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (นักศึกษาตามแผนรับของมหาวิทยาลัย x 300 บาท) 

ตัวอย่าง 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับไม่รวม ปวช.4,200 คน x 300 บาท) 
= 1,260,000 บาท 

 

2) โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
ตัวอย่าง 
(นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี + นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับรวมนักเรียน ปวช.คณะ
บริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,000 คน + 4,200 คน + 300 คน + 300 คน x 
300 บาท) = 3,840,000 บาท 
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3) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
ตัวอย่าง 
(นักศึกษาชั้นปีที่  1 ตามแผนรับรวมนักเรียน ปวช.คณะบริหารธุรกิจและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 4,200 คน + 300 คน + 300 คน x 200 บาท) = 960,000 บาท 
 

4) โครงการเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 
ตัวอย่าง 
(นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี + นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามแผนรับไม่รวมนักเรียน ปวช.คณะ
บริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,000 คน + 4,200 คน + 300 คน + 300 คน x 
200 บาท) = 2,560,000 บาท 

 

5. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท างบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 
 

 เมื่อได้รับข้อมูลการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปีครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท างบประมาณตามแผนกลยุทธ์ สิ่งส าคัญคือ การจัดท างบประมาณ       
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี และถูกต้องตามแบบฟอร์มที่          
กองนโยบายและแผนก าหนด ดังนี้ 
 5.1 งบบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงาน โดยน าข้อมูล
จากบระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) มาใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบอัตรา เงินเดือนของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ค่าจ้างพนักงานราชการ (แบบ ง.1) เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ง.8) งบเงินอุดหนุน ได้แก่ 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ง.6) นอกจากนี้ยังมีเงินประจ าต าแหน่งและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (คิดอัตราร้อยละ 5 ของ 15,000 บาท = 750 บาท) เป็นต้น  
 สิ่งที่ส าคัญคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานว่าเป็นอัตราที่คงอยู่ใน
ปีที่เสนอของบประมาณหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต้องขอตั้งงบประมาณตามที่จ่ายจริงและไม่สูงเกิน
อัตราค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด ยกตัวอย่างเช่น ในปีที่ เสนอของบประมาณ               
มีข้าราชการเกษียณอายุ ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเสนอของบประมาณในอัตราดังกล่าว จนกว่าจะมีการจ้างอัตรา
ใหม่ทดแทน 
 

          5.2 งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการภารกิจภายในหน่วยงาน  

     สิ่งส าคัญคือ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบการใช้งบด าเนินงานของของหน่วยงาน
เพ่ือตรวจสอบความต้องการใช้งบประมาณในแต่ละปี งบด าเนินงานที่เสนอขอต้องค านึงถึงความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ดังนี้ 
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ตัวอย่าง 

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบด าเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา 
(ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562) 

 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณประจ าปี 
2560 2561 2562 

ค่าตอบแทน 
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 60,000 50,000 
2 เงินประจ าต าแหน่ง (1 คนx10,000 บ.x 12 เดือน) 120,000 120,000 120,000 

ค่าใช้สอย 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 120,000 120,000 160,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 240,000 260,000 300,000 
5 ค่าจ้างพยาบาลประจ าศูนย์ 1,1440,000 1,1440,000 1,1440,000 
6 เงินสมทบประกันสังคม 162,000 162,000 162,000 

ค่าวัสดุ 
7 ค่าวัสดุส านักงาน 200,000 150,000 100,000 
8 ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ห้องพยาบาล) 40,000 40,000 40,000 

รวม 2,106,000 2,056,000 2,076,000 
 

ตารางท่ี 18 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบด าเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา (ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562) 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลการรายงานสรุปการใช้จ่ายงบด าเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา   (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) ประกอบการจัดท างบด าเนินงานเพื่อเสนอของบประมาณ ดังนี้  

1. รายการที่มีค่าใช้จ่ายคงที่ ประกอบด้วย เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้างพยาบาลประจ าศูนย์ 
เงินสมทบประกันสังคม และค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ห้องพยาบาล) ส่วนนี้
ผู้ปฏิบัติงานเสนอของบประมาณอัตราเดิมเป็นประจ าทุกปี 

2. รายการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ มีอัตราค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบพบว่า
เป็นค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่ งมีอายุการใช้งาน      
มาหลายปี มีประวัติการซ่อมบ่อย ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอขอ         
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกับ
ส่วนกลางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

3. รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าวัสดุส านักงาน มีค่าใช้จ่าย
ลดลงทุกปี เนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการท างานในเวลาอย่างเต็มศักยภาพ  
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5.3 งบลงทุน ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและราคาของครุภัณฑ์ที่เสนอขอว่าตรง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณหรือไม่ สิ่งส าคัญคือ ใบเสนอราคาของครุภัณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน
ได้แต่คุณลักษณะเฉพาะต้องตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกัน 
ใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ก าหนดมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ตัวอย่าง  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
 

มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณลักษณะพื้นฐาน (ใบเสนอราคา) 
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,000 ANSI 
Lumens ราคา 26,500 บาท 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ  
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP  
3)  ระดับ  SVGA และ XGA เป็นระดับความ         
ละเอยีดของภาพที่ True  
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 
ขั้นต่ า 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
2,500 ANSI Lumens ราคา 25,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
 1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชนิดเลนส์เดียว 
แบบ 3 LCD 
 2. ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 
 3 .  ความละเ อียดระดับ ไม่น้อยกว่ า  WXGA    
(1280 x 800) 
 4. เสนส์ฉายสามารถปรับขนาดภาพ (Zoom) และ
ปรับความคมชัด (Focus) ได ้
 5. ค่า Contrast 3000:1 หรือดีกว่า 
6. เครื่องโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่
ขนาด 33 นิ้ว – 318 นิ้วได้ 
 7. มีระบบแก้ไขความผิดเพ้ียนจอภาพสี่เหลี่ยม  
คางหมู (Keystone Adjustment) 
 แนวนอน +/-30 องศา และ แนวตั้ง+/-30 องศา 
หรือดีกว่า 
 8. มีช่องต่อสัญญาณเข้า (Input) 
 สัญญาณภาพ แบบ Analog 
 - RGB D-Sub 15 pin อย่างน้อย 1 ช่อง 
- Composite Video อย่างน้อย 1 ช่อง 
สัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital) 
 - HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง 
9. พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 650 
VA/300 watt 

 
 

ตารางท่ี 19 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
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 จากตาราง จะเห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องมัลติมอเดียโปรเจคเตอร์ตามใบเสนอ
ราคามีคุณสมบัติที่สูงกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ใบเสนอราคานี้ใช้ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณได ้
 

 5.4 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) มาใช้ตรวจสอบการจัดท างบประมาณ  
สิ่งส าคัญคือ ทุนการศึกษาของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่าง ๆ   
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท างบประมาณและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท างบประมาณ 
 

 5.5 งบรายจ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด เมื่อ     
ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบเสนอของบประมาณครบถ้วนแล้ว จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดว่าถูกต้องตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผนหรือไม่ สิ่งส าคัญคือ ผู้รับผิดชอบต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรมต้องเป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
  

การจัดท าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายอ่ืน  

ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย        
การฝึกอบรม สัมมนาทีส่ านักงบประมาณก าหนด 

1. ค่าตอบแทน           รวม 32,400 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)                 7,200  บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( 3 คน x 14 ชั่วโมง x 600 บาท)                25,200  บาท 
2. ค่าใช้สอย          รวม 129,000 บาท 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 5 มื้อ x 50 บาท)               10,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (40 คน x5 มื้อ x 200 บาท)                 40,000 บาท 
 ค่าท่ีพัก (40 คน x 2 วัน x 750 บาท)                 60,000 บาท 
 ค่าพาหนะรับจ้าง (36 คน x 500 บาท) *เฉลี่ยรายหัวไม่รวมวิทยากร*         18,000 บาท 
 ค่าทางด่วน (ประมาณการ)                 1,000 บาท 

     3. ค่าวัสดุ            รวม 25,000 บาท 
 ค่าวัสดุ                              5,000 บาท 
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                                                                       20,000 บาท 
   (กรณีใช้รถของหน่วยงาน ถ้าเป็นเช่ารถรับจ้างไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้) 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  186,400 บาท 
ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย        

การฝึกอบรม สัมมนาทีส่ านักงบประมาณก าหนด 
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1. ค่าตอบแทน           รวม 32,400 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)                 7,200  บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( 3 คน x 14 ชั่วโมง x 600 บาท)                25,200  บาท 
 

2. ค่าใช้สอย          รวม 219,000 บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 5 มื้อ x 60 บาท)   อัตราคค่าใช้จ่าย          12,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (40 คน x5 มื้อ x 350 บาท)       สูงกว่าเกณฑ์              70,000 บาท 
 ค่าท่ีพัก (40 คน x 2 วัน x 1,200 บาท)   ราคาพักคู่          ที่ก าหนด              96,000 บาท 
 ค่าพาหนะรับจ้าง (40 คน x 500 บาท)      เฉลี่ยรายหัวรวมวิทยากรไม่ถูกต้อง          20,000 บาท 
 ค่าทางด่วน                 1,000 บาท 
   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                                                                  20,000 บาท 
 

     3. ค่าวัสดุ            รวม    5,000 บาท 
 ค่าวัสดุ                             5,000 บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  256,400 บาท 
 
 
 
 กรณี ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดท างบประมาณของผู้รับผิดชอบไม่ถูกต้อง ให้ส่งกลับไปแก้ไข   
ให้ถูกต้อง 
 
6. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน 
 ผู้ปฏิบัติงาน ท าการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของการจัดท าค าเสนอของบประมาณ
ประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วน าเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้           
ความเห็นชอบและจัดท าหนังสือขอส่งค าเสนอของบประมาณประจ าปี ไปยังส านักงานอธิการบดีเพ่ือ
รวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  
 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยท าการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้หน่วยงาน
ด าเนินการปรับวงเงินงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้รับผิดชอบ         
ปรับวงเงินงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา ส่งให้กับกองนโยบายและแผนเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
 
 
 
 

น า้มนัเชือ้เพลิงเป็นคา่วสัด ุ

งบประมาณสงูเกินหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด 
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ตัวอย่าง 
 

หนังสือกองนโยบายและแผนแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจ าปีแก่หน่วยงาน 
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7. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณและมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง   
ในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง 

แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบรายจ่ายอ่ืน 

 
 

 

 

 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค รวม หน่วยนับ จ านวน
คร้ัง 

(เบิกจา่ย)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังหมด

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 โครงการพัฒนานักศึกษา 73,500 516,700 39,800 - 630,000 คน 65 1 1 1.4 1.4.1.1-3 15 แผนปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แผนเบิกจ่าย

6
3
0
,0

0
0

พระนคร

2 โครงการแนะแนวการศึกษา - 180,000 100,000 - 280,000 คน 40,000 4 1 1.4 1.4.1.1-3 15 แผนปฏิบัติ

และอาชีพ
แผนเบิกจ่าย

7
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

3 โครงการเตรียมความพร้อมของ 4,500 114,000 54,150 - 172,650 คน 2,000 4 1 1.4 1.4.1.1-3 15 แผนปฏิบัติ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แผนเบิกจ่าย

1
7
2
,6

5
0

ราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับ

สถานประกอบการ

กองพัฒนานักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติงานการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563

ปี 2561 ปี 2562
แผนปฏิบัติ/
แผนเบิกจา่ย

ล าดับ
ความส าคัญ

ผลผลิต / ช่ือโครงการ
เป้าหมายการด าเนินงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(ส าหรับโครงการงบรายจา่ยอ่ืน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

ตารางตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จจ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จา่ย
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แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ต่อ) 

งบลงทุน 

 
 
ภาพที ่....แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

8. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดที่เสนอ 
 ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยภายใน 30 วัน หลังจาก
ที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผน
ก าหนดส่งให้กับผู้ปฏิบัติงาน สิ่งส าคัญคือ ก่อนถึงก าหนดผู้ปฏิบัติงานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเตรียมขออนุมัติ
ด าเนินงานตามแผน  

กรณี ผู้รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงาน  
ให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและจัดท ารายละเอียดกิจกรรมระยะเวลาการด าเนินงาน           
เพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและด าเนินการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกิจกรรมไปยังกองนโยบาย
และแผนเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ           
ไปด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ขออนุมัติปรับแผนเพ่ือจัดท ารายงานผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมท้ังหมด 164,900

1 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 27,000 1 1.4 1.4.1.1-3 15 ลงนามสัญญา
การใช้จ่าย

27
,0

00

2 เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ 32,000 1 1.4 1.4.1.1-3 15 ลงนามสัญญา
การใช้จ่าย

32
,0

00

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 44,000 1 1.4 1.4.1.1-3 15 ลงนามสัญญา
การใช้จ่าย

44
,0

00

4 เก้าอ้ีส านักงาน 9,400 1 1.4 1.4.1.1-3 15 ลงนามสัญญา
การใช้จ่าย

9,
40

0

5 โต๊ะเทเบิลเทนนิส DONIC 45,000 1 1.4 1.4.1.1-3 15 ลงนามสัญญา
การใช้จ่าย

45
,0

00

6 เสาตาข่าย DONIC แบบหมนุ 3 ชุด 7,500 1 1.4 1.4.1.1-3 15 ลงนามสัญญา
การใช้จ่าย

7,
50

0

7 เคร่ืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด Biphasic 90,000 1 1.4 1.4.1.1-3 15 ลงนามสัญญา

แบบก่ึงอัตโนมติัพร้อมอุปกรณ์ การใช้จ่าย

36
0,

00
0

ปี 2561 ปี 2562งบประมาณ
(บาท)

137

(ส าหรับงบลงทุน)

หน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา
ล าดับ

ความส าคัญ
ผลผลิต / ช่ือโครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตารางตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ แผนปฏิบัติ/
แผนเบิกจา่ย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2562 (จดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง)
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9. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัย 
 ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หลังเสร็จสิ้นโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยทราบ สิ่งส าคัญคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานว่า
รายงานผลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เช่น การใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้วงเ งินที่ได้รับการ
จัดสรร การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต้องสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด
ร่วมกัน ดังนี้ 
 
ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

                     สรุปผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

          โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมทร.พระนครเพื่อการท างานกับสถานประกอบการ 

หน่วยงาน............กองพัฒนานักศึกษา...........................................................................................  

ผู้ประสานงานโครงการ.............................ชื่อผู้ประสานงาน  ......................................................  

เบอร์ติดต่อ ........................เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน...................................................................  

 

ค าชี้แจง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงานจัดท าสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 
กองนโยบายและแผน จ านวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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   สรุปผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณ.......เงินรายได.้... ประจ าปีงบประมาณ ....2563.. 

1. โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมทร.พระนครเพื่อการท างานกับสถานประกอบการ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 อ่ืนๆ ระบุ.........................................................................................................................  

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี....2563....  

 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 
 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ 
2) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน และการสัมภาษณ์เข้าท างาน 

 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล............................................ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ 
                       สังคม (ประสิทธิผล)  
กลยุทธที่ 1.5 ส่งเสริมนักศึกษาด้าน คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม     
                 และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาท้ังด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง                                                                               

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
ด าเนินโครงการวันที่ 23 มกราคม 2563  สถานที่ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ 

8. กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล).............................................................. 
งบประมาณโครงการ  

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  50,000 48,825 1,175 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ  
1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน ผ่านการฝึกอบรม 

วตัถปุระสงคข์องกิจกรรมตอ้ง

สอดคลอ้งกบัดชันีชีว้ดั

ความส าเรจ็ตามแผนกลยทุธ ์
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2. นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการ วิธีการรับสมัคร และการสัมภาษณ์เข้าท างานจาก
สถานประกอบการโดยตรง 
 

     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

จ านวน (คน) 

(คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร -    
2. อาจารย์ -    
3. บุคลากร -    
4. นักศึกษา 2,000 888 1131 2019 
5. ศิษย์เก่า -    
6. บุคคลภายนอก -    
7. หน่วยงาน/องค์กร -    
8. อ่ืนๆ (ระบุ) -    

 
 

               ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1.บริษัท/สถานประกอบการไม่หลากหลายสายงาน 
2.เครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi)ไม่เสถียร ท าให้ล่าช้าในการสมัครงานหรือร่วมกิจกรรม 

               ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 

10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ   
10.1 ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2,000 คน 1,700 คน 2,019 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 85 86.47 
3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 85 89 

 
 

ลงชื่อ (.................................................) 
       ................................................. 

      ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน       
 

ลงชื่อ (.................................................) 
       ................................................. 

      ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผลการด าเนินงานตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานบรรลตุาม

วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรม 



 
 

บทท่ี 5 

ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีหน้าที่ด าเนินการจัดท าข้อมูล รายลเอียดความต้องการใช้งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี การปฏิบัติงานมีหลักเกณฑห์ลายส่วนด้วยกัน ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เสนอของบประมาณ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นดังต่อไปนี้  
 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
  ปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าค าเสนอ             
ของบประมาณประจ าปี 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

แนวทางแก้ไข 

1. วิเคราะห์ความส าเร็จตาม
ดัชนีชี้ วัดในการด าเนินงาน
ต า มแ ผน กลยุ ท ธ์ ข อ งปี ที่     
ผ่านมา 

- การวิเคราะห์ความส าเร็จตามดัชนี    
ชี้วัดในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของปีที่ผ่านมา คือ ดัชนีชี้วัดตามแผน
กลยุทธ์เป็นการวัดด้านประสิทธิผล     
ที่เกิดกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่
สถานประกอบการ ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
     1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
     2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
     3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
     4) บัณฑิตเป้นที่พ่ึงของสังคม 
     การวัดผลการด าเนินงานไม่ได้เกิด
ภายในปีที่เสนอของบประมาณ แต่เกิด
กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในอนาคต
และวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  

- ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
ร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไ ข  โดย 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ให้มีความสอดคล้องกับดัชนีชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ตาม
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยและมีความสอดคล้อง
กับ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 เพ่ือให้ผลกาด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกด้านและบรรลุตาม
เป้ าประส งค์ ที่ หน่ ว ย ง านและ
มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2. ก าหนดกิจกรรมเพื่อเสนอ
ของบประมาณตามดัชนีชี้วัดที่
ก าหนดร่วมกัน 

1) กิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา    
ที่ผู้รับผิดชอบเสนอของบประมาณมัก
เป็นกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นงานประจ าที่ต้องปฏิบัติ การเสนอ
ของบประมาณแผ่นดิน  ควร เป็ น
กิจกรรมที่ ส่ ง เสริมและขับเคลื่ อน    
แผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงจะได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
 
2 )  กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ส น อ ข อ มี ว ง เ งิ น
งบประมาณสูงไม่สอดคล้องมาตรฐาน
แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร เ ส น อ ข อ
งบประมาณ เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่
ท าการส ารวจตรวจสอบข้อมูล ศึกษา
แนว โน้ มความ เปลี่ ยนแปลง ของ
นโยบายภาครัฐ และของมหาวิทยาลัย 
เช่น  กลุ่ มผู้ อยู่ ในวั ย เ รี ยนน้ อยล ง 
สั งคมไทยก าลั ง เข้าสู่ สั งคมผู้สู งวัย     
การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบ     
ที่เปลี่ยนแปลงไป สถานประกอบการ
ต้องการแรงที่มีฝีมือมากกว่า  
 

1) ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงท าความเข้าใจ
แก่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณของส านัก
งบประมาณ ว่ า คว ร เ สนอขอ
งบประมาณอย่างไร ต้องดูแนวโน้ม
ด้านใดบ้าง เมื่อจัดกิจกรรมและ
เสนอของบประมาณแล้วจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามท่ีเสนอขอ 
 
2) ก่อนเสนอของบประมาณต้องท า
การส ารวจข้อมูลประกอบการ
จัดท างบประมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูล   
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เช่น 
แผนรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษา
คงอยู่  เ พ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการ
ค านวณวงเงินงบประมาณไม่ให้     
สูงเกินไป และควรดูแนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลง ในทุ ก  ๆ  ด้ านที่
เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการศึกษา 
ประชากร ความต้องการแรงงาน
ของสถานประกอบการ ฯลฯ 
 

3. ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณ 

- ผู้รับผิดชอบ ไม่ศึกษาหลักเกณฑ์   
การจัดท างบประมาณ ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ป ร ะ ก อ บ กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร์และ
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
การทบทวนยุทธศาสตร์เป็นประจ า 
ส่งผลให้หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มการ
จัดท างบประมาณมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกัน 

-  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ติ ด ต า ม ก า ร
เปลี่ ย นแปลงน โยบายภาครั ฐ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ยุ ท ธศาสตร์       
ก า ร พัฒนามหาวิ ท ย าลั ย และ
หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ห รื อ แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ผู้ปฏิบัติงานจะประชุมผู้รับผิดชอบ
ให้รับทราบและปฏิบัติ พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าแก่ผู้รับผิดชอบไปจัดท า
งบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
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4. ให้ผู้ รับผิดชอบไปจัดท า
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ได้น าข้อมูล
การรายงานผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมา มาพัฒนาการเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอของบประมาณ เช่น เสนอชื่อ
โครงการเดิม แต่มีวงเงินงบประมาณสูง
กว่าปีที่ผ่านมาเป็นการเขียนเพ่ือให้ได้
งบประมาณโดยไม่ค านึงถึงหลักเกณฑ์
ห รื อ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

- ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงแนวทางการ
เสนอของบประมาณให้ผู้รับผิดชอบ
ทราบ ว่าการเสนอของบประมาณ
ต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงฯ และเป็นไปตามภารกิจ
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงินการ
เสนอของบประมาณควรเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 

- จัดท าแบบเสนอโครงการไม่ถูกต้อง 
และไม่ครบถ้วน เช่น ผู้ รับผิดชอบ
โครงการ ไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้ละเอียด ปัญหาที่พบบ่อยครั้งคือใช้
แบบฟอร์มผิด กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
การค านวณค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไม่ ถู ก ต้ อ ง        
การเสนอของบประมาณที่สูงเกินไป 
เป็นต้น 

- การเสนอของบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานจัดท า
ค าเสนอของบประมาณประจ าปี 
จะด าเนินการประชุมคณะท างาน 
เ พ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ เรื่อง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไป
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายที่
รัฐบาลก าหนด  
-  แจ้ งหลัก เกณฑ์การ เสนอขอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เสนอขอ
งบประมาณทราบและถือปฏิบัติ 
การเสนอของบประมาณต้องมี    
การเปรียบเทียบข้อมูล สถิติจาก   
ปีที่ผ่ านมาหรือน าระเบียบของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาใช้ เป็น
แนวทางในการค านวณวงเ งิ น      
เ ช่ น  อั ต ร า ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
กระทรวงการคลั ง ,  มาตรฐาน
ครภุัณฑ์ ส านักงบประมาณ เป็นต้น  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
4. ให้ผู้ รับผิดชอบไปจัดท า
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 

- การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
ประจ าปี งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ผู้เสนอ
ความต้องการใช้งบประมาณ ไม่มีการ
ส ารวจหรือจัดท าแผนเมื่อมหาวิทยาลัย
แจ้งให้ส่งค าเสนอของบประมาณจึงไม่
มี ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ส น อ ข อ
งบประมาณ เช่น ครุภัณฑ์กีฬา ไม่ได้
ส ารวจหรือจัดท าทะเบียนคุม เมื่อ
ต้องการใช้งานก็จะท าการจัดซื้อไม่ทัน 
และไม่ได้ครุภัณฑ์ตามความต้องการ  

- เสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา   
ของหน่วยงาน โดยสั่งการให้ผู้เสนอ
ของบประมาณทุกงานที่จะเสนอขอ
ครุภัณฑ์ ต้องจัดท าข้อมูลแผนความ
ต้องการใช้ครุภัณฑ์ จัดท าทะเบียน
ครุภัณฑ์ โดยเฉพาะงานกีฬาต้อง
จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์กีฬาที่จัดซื้อ
ด้วยงบประมาณเงินโครงการ การ
จัดซื้อครุภัณฑ์ต้องค านึงถึงความ
คุ้มค่า มีการเก็บรักษาเพ่ือให้พร้อม
ส าหรั บการ ใช้ ง าน  การจั ดท า
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ท าให้ทราบถึง
จ านวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ช ารุดหรือไม่ 
ใช้ได้เท่าไหร่ และต้องจัดซื้อเพ่ิม
เท่าไหร่ และน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
ก า ร จั ด ท า ง บ ล ง ทุ น ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีการสืบราคาหรื อ
ตรวจสอบราคามาก่อน เมื่อเสนอ
ของบประมาณจะได้ไม่เกิดความ
ล่าช้า ได้ครุภัณฑ์ตรงความต้องการ
เป็นต้น 
 

5.ตรวจสอบความถูกต้องใน
การจัดท างบประมาณตาม
แผนกลยุทธ์ 

-  ผู้ เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้น าข้อมูลการ
รายงานผลการด าเนินงานมาปรับปรุง
พัฒนาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
เสนอชื่อโครงการเดิม แต่มีวงเงิน
งบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นการ
จัดท างบประมาณโดยไม่ค านึ งถึ ง
หลักเกณฑ์และความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง 

- ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าค า
เ สนอของบประมาณ ได้ ส รุ ป
รายงานผลการด าเนินงานและ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และ
ชี้แจงแนวทางการเสนอของบประ
มารให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้
เ สนอของบประมาณทราบว่ า     
การเสนอของบประมาณต้องมีการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จัดท างบประมาณท่ีก าหนด  



99 
 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
5. ตรวจสอบความถูกต้องใน
การจัดท างบประมาณตาม
แผนกลยุทธ์ 

-  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
งบประมาณไม่ตูกต้องตามหลักเกณฑ์
การจัดท างบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 
เช่น การค านวณค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่
ตรงกับดัชนีชี้วัด รายการค่าใช้จ่ายสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

1) ผู้ปฏิบัติงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบทร าบและจั ดท า
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ 
2) จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบการใช้
งบประมาณเพ่ือทราบแนวโน้ม
ความต้องการใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน ท าให้ได้งบประมาณที่
ต้องการใช้จริง ไม่สูงหรือต่ าเกินไป 
 

- การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
ประจ าปีของหน่ วยงาน รายการ
ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ไม่ได้
จัดท าข้อมูล สถิติแผนทุนการศึกษา 
 

- ผู้ปฏิบัติงานเสนอปัญหาดังกล่าว
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ผู้เสนอขอ
งบประมาณผู้จัดท าทุนการศึกษา
จัดท าข้อมูล สถิติเรื่องทุนการศึกษา
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร ค า น ว ณ ว ง เ งิ น
งบประมาณที่ ใช้ เป็นค่า ใช้จ่ าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาและใช้เป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น คณะ กองคลัง ฯลฯ 
 

6.  มหา วิทยาลัยพิจารณา
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ก่
หน่วยงาน 

- การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
ประจ าปี ในส่วนของงบด าเนินงาน 
เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ได้รับงบประมาณไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

- การเสนอของบประมาณประจ าปี 
งบด าเนินงาน ควรจัดท าสถิติของปี
ที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยให้ตั้ง
งบประมาณตามความจ าเป็นและ
ค านึ งถึ งความคุ้ มค่ า ในการ ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด 
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6.  มหา วิทยาลัยพิจารณา
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ก่
หน่วยงาน 

- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

1) วางแผนการด าเนินงานและ
บริหารจัดการงานตามภารกิจให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่
หน่วยงานก าหนด 
2) ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงาน
กับงาน อ่ืน ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

- การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
ประจ า ปี ข อ งหน่ ว ย ง านมี ว ง เ งิ น
งบประมาณที่ สู ง  เ นื่ อ ง จ าก เ ป็ น
หน่วยงานส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย หรือ
โ ค ร ง ก า ร ที่ เ ป็ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ถู ก เ ส น อ ข อ
งบประมาณเป็นภาพรวมจึงท า ให้
งบประมาณสูง เมื่อมีการพิจารณา
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้
งบประมาณตามที่ เสนอท าให้การ
บริหารจัดการไม่คล่องตัว เช่น          งบ
ด า เ นิ น ง า น  ห ม ว ด ค่ า ใ ช้ ส อ ย 
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
เองแล้วจะต้องน าค่ า ใช้จ่ าย อ่ืน ๆ       
ของคณะมา เสนอขอตั้ ง ร่ ว มด้ ว ย 
ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างเหมาพยาบาล     
ค่ายาและเวชภัณฑ์ให้ค านวณรวมกับ
ค่าใช้สอยของหน่วยงาน โครงการ     
งบรายจ่ายอ่ืนหลาย ๆ โครงการเสนอ
ขอตั้ ง ในภาพรวม เช่น  โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา, การตรวจสุขภาพ
นั กศึ กษา ,  ก า รประกั น อุบั ติ เ ห ตุ
นักศึกษา เป็นต้น 
 

-  ผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ านการจั ดท า         
ค าเสนอของบประมาณประจ าปี 
ชี้แจงการเสนอของบประมาณ      
งบด าเนินงาน งบรายจ่าย อ่ืนที่
เ ส น อ ข อ ใ น ภ า พ ร ว ม  ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
งบประมาณของมหาวิทยาลัย และ
แยกวงเงินงบประมาณที่เสนอขอใน
ภาพรวมว่าวงเงินงบประมาณที่
เสนอขอสูงเนื่องจากเหตุใดเพ่ือให้
ได้งบประมาณตามความต้องการ
ของหน่วยงาน  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
7.จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

-  การด า เนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี อาจมีการปรับแผน
ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า
และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

- ผู้จัดท าค าเสนอของบประมาณ 
แจ้งต่อผู้เสนอของบประมาณหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ถ้าไม่จ าเป็นหรือมีเหตุท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ให้
แ จ้ ง ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นแผนและ
งบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
และมหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา
ต่อไปตามล าดับ 
 

-  ผู้ เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- ผู้ปฏิบัติตามแผนและงบประมาณ 
มีหน้ าที่ ใ นการติ ดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
หากผู้ เสนอของบประมาณหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ปฏิบัติตาม
แผนฯ ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เพ่ือ
หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ด าเนินงาน
ได้ตามแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้  
 

8.ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจ าปีที่สอดคล้องกับดัชนี 
ชี้วัดที่เสนอ 

1) ผู้ รับผิดชอบไม่ด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด สาเหตุที่
พบคือ ก าหนดช่วงเวลาด าเนินการไว้
แล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน อันเนื่ องมาจากวิทยากรติ ด
ภารกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ท า
ให้การขออนุมัติด าเนินงานตามแผนมี
ความล่าช้า จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตาม
ก าหนด เป็นต้น 
 
 
 
 

1 )  ผู้ ปฏิ บั ติ ง านมี ก า รติ ด ต าม
ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงาน การไม่ปฏิบัติตามแผน
โดยไม่มีเหลผลอันจ าเป็นอาจส่งผล
กระทบกับดัชนีชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้
และอาจส่งผลกับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน 
และหากไม่ด าเนินงานตามแผนโดย
มีเหตุจ าเป็นให้ผู้รับผิดชอบแจ้งต่อ
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือจัดท าข้อมูลและ
หนังสือขอปรับแผนการด าเนินงาน
โครงการเสนอมหาวิทยาลัยเ พ่ือ
พิจารณา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
8.ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจ าปีที่สอดคล้องกับดัชนี 
ชี้วัดที่เสนอ 

2) ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมท าให้การรายงาน
ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามดัชนีชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด กรณีนี้ไม่
ควรเกิดเพราะอาจส่งผลกระทบกับ
ดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ์  
 
 
 
 

2) กรณีพบเมื่อมีการรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 
จะท าบันทึกแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา 
และเรียกผู้รับผิดชอบมาตักเตือน 
แ ล ะ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ก า ร
ด า เนิ น งาน  การ เปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์อาจส่งผลต่อดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ และ
การได้ รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในปีต่อไป 

9 . ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี เ ส น อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
มหาวิทยาลัย 

1) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบรายงานผลไม่ตรงตาม
ข้อตกลงที่ก าหนด กองโยบายและแผน
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์ม ทุกวันที่ 5 
ของเดือนภายหลังการด าเนินการ   
เสร็จสิ้น แต่ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตาม
แ ล ะ ร า ย ง า น ล่ า ช้ า ก ว่ า ก า ห น ด 
ผู้ปฏิบัติ งานมีการติดตามทวงถาม
หลายครั้ง ถึงจะส่งรายงานผล 
2) การรายงานผลการด าเนินงานไม่
ต ร ง ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ ก า หนด 
เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ ป ลี่ ย น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือรายงาน
ผลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในโครงการที่เสนอขออนุมัติ 
 

1) ผู้ ปฏิบัติ งานติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
เสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ และมี
ค าสั่งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการและ
รายงานการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หากมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในภายหลัง อาจท า
ให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ผู้ปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอ
ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ  ต ร ว จ ส อ บ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมตั้งแต่การ
ขอก าหนดกิจกรรม การขออนุมัติ
ด า เนินงานและการรายงานผล    
การด าเนินงานให้มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดร่วมกัน  

 

ตารางท่ี 20 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
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ข้อเสนอแนะการพัฒนางาน 

การจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณและ 
กระทรวงการคลัง เป็นต้น จากประสบการณ์การปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี              
ของหน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาความรู้ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ซึ่งมีส่วนส าคัญมากในการได้มาซึ่ง
งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ สามารถหารายได้เพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กรได้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยมีการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปี หน่วยงาน        
ในสังกัดรวมทั้งกองพัฒนานักศึกษาควรศึกษาหาความรู้และมีการพัฒนางานตามภารกิจให้มี        
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ                 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามโนบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน โดยจะพบว่ามหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ลดลงจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในงบรายจ่ายอ่ืน ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส านักงบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ด าเนินกาตามภารกิจที่เป็นงาน
ประจ าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส านักงบประมาณให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินการท าให้ได้รับเงินสนับสนุนการบริหารจัดการงบแผ่นดินลดลง 

2. กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินงานตามภารกิจควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับกิจกรรม/โครงการ 
ที่ด าเนินการควรมีการส ารวจความต้องการ ค านึงถึงความคุ้มค่าและเป็นกิจกรรม/โครงการที่
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ตอบโจทย์ตามที่รัฐบาลต้องการให้สถานศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู่สังคม ซึ่งปัจจุบันมักพบว่ากิจกรรม/โครงการที่เสนอของบประมาณจะเป็นโครงการเดิมซึ่ง
เป็นงานประจ า ไม่ได้เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่กระตุ้นหรือพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนด ท า
ให้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามท่ีเสนอขอ 

3. ข้อมูลการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี มีการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือตามนโยบายของผู้บริหาร ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสนอของบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการและผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาหาข้อมูลหลักเกษณ์การปฏิบัติงานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี
ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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4. การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี ควรมีการ
พัฒนาให้มีความทันสมัยและตอบสนองผู้ปฏิบัติงาน เช่น ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     
ลดการใช้กระดาษ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบ ควรมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาและมีการ
ปรับปรุงการน าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สะดวก ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือควรมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่สามารถเข้าถึงเพ่ือสืบหาข้อมูลได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันทีหรือสามารถ
ติดต่อผู้รับผิดชอบมาด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น 
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