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คู่มือการจัดท างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558              

 

                   

 
 

กองนโยบายและแผน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 



 
 

 
ค าน า 

 
คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ในการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ านวยการและสภามหาวิทยาลัย  เพ่ืออนุมัติเป็นแผน 
ปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน/โครงการในการด าเนินการของหน่วยงาน ประจ าปี 2558 ให้บรรลุวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 
  กองนโยบายและแผน หวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใน
การจัดท างบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 หาก
หน่วยงานใดต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ โปรดติดต่อสอบถาม
บุคลากรที่รับผิดชอบของกองนโยบายและแผน โทร. 1201-1204 ซ่ึงพร้อมจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 
 

       กองนโยบายและแผน 
              กรกฎาคม 2557 
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สารบัญ 

   

  
หน้า 

 
ค าน า ก 

 
สารบัญ ข 

 
ปฏิทินการจัดท างบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1 

 
กรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 

 
กรอบและแนวทางการจัดสรร กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณกลยุทธ์สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 4 

 
 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 6 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ชุมชนและสังคม 10 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน 12 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 13 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 15 

 
สรุปตัวชี้วัดที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบในการจัดท าโครงการรองรับ 20 

 
ผู้รับผิดชอบของกองนโยบายและแผนในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 23 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 24 

 
ภาคผนวก ก. แบบฟอร์ม 

 

 
   สรุป งาน/โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 จ าแนกตามปรระเด็นยุทธศาสตร์ 29 

 
   แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  31 

 
   ค าชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  35 

 
   แบบฟอร์มค าชี้แจง ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  39 

 
ภาคผนวก ข. การก าหนดหมวดรายจ่าย 36 

 
   การก าหนดหมวดรายจ่าย 41 
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ปฏิทินการจัดท างบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการเตรียมการจัดท างบประมาณ 

3 มิถุนายน 57   1. คณะกรรมการอ านวยการฯ ทบทวนผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
     งบประมาณ พ.ศ.2557  พิจารณาปฏิทินและ(ร่าง)นโยบายและ 
     แนวทางการจัดท างบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

17 มิถุนายน 57   2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) พิจารณาวาระและ  
     นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.    
     2558 

กองนโยบายและแผน  
คณะกรรมการบริหาร 

20 มิถุนายน 57   3. น าเสนอ(ร่าง)นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณ   
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

อธิการบดี 

25 มิถุนายน - 
4 กรกฎาคม 57 

  4. กองนโยบายและแผนจัดท าประมาณการรายรับ/ประมาณการ 
     รายจ่ายประจ าเบื้องต้นให้คณะกรรมการอ านวยการ พิจารณา 

กองนโยบายและแผน 

18 กรกฎาคม 57   5. คณะกรรมการอ านวยการ  พิจารณาประมาณการรายรับ และ 
     ประมาณการรายจ่ายประจ าเบื้องต้นเพ่ือก าหนดวงเงินเบื้องต้น 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

20 กรกฎาคม - 
22 กรกฎาคม 57 

  6. กองนโยบายและแผนจัดท าเอกสารประมาณการรายรับ–รายจ่าย 
     ประจ า/นโยบายการจัดท างบประมาณ/แนวทางหลักเกณฑ์การ 
     จัดท างบประมาณ/คู่มือการจัดท างบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
24 กรกฎาคม 57   7. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ       

     พิจารณารายรับ-รายจ่าย และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน  
     จัดท าค าขอตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

กองนโยบายและแผน,  
คณะกรรมการบริหาร 

25 กรกฎาคม – 
20 สิงหาคม 57 

(20 วัน)  

  8. หน่วยงาน  จัดท างาน / โครงการต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมระบบ 
     บัญชี 3 มิติ  ส่งที่กองนโยบายและแผนเป็นเอกสาร 1 ชุดพร้อม  
       File    ข้อมูลโครงการ  (เพ่ือการน าเสนอโครงการ) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย์ต่าง ๆ  

21-27 สิงหาคม 
57 

(7 วัน) 

  9. กองนโยบายและแผน วิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ  
      ทีห่น่วยงานเสนอมาพร้อมประสานงานกับหน่วยงานในการ 
      ปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร(กบ.) 

กองนโยบายและแผน 

ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณ 
1-2 กันยายน 57 

(2 วัน) 
10. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และผู้เกี่ยวข้อง  
     เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ  

กองนโยบายและแผน, 
คณะกรรมการบริหาร 

3-5 กันยายน 57 
(3 วัน) 

11. แต่ละหน่วยงานปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน/ โครงการตาม 
     ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ส่งกองนโยบายและแผน เป็นเอกสาร 
     1 ชุด พร้อม File ข้อมูลโครงการ 

หน่วยงานที่ต้องแก้ไข 

6-16 กันยายน 57 
(10 วัน) 

12. กองนโยบายและแผนจัดท าร่างค าขอตั้งงบประมาณ  
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

กองนโยบายและแผน 

18 กันยายน 57 13. น าเสนอร่างค าขอต้ังงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
     ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 

อธิการบดี 

1 ต.ค. 57 14. เริ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทุกหน่วยงาน 
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กรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 กองนโยบายและแผน ได้น าเสนอการพิจารณา
(ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2558 แก่สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 20 
มิถุนายน 2557 แล้วนั้น กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดท า
งบประมาณ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
อ านวยการและสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือขออนุมัติเป็นแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน/โครงการในการ
ด าเนินการของหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้   
 
ก) กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ 
    กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   มีข้ันตอนการก าหนดกรอบดังนี้ 
         1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ าเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยควบคุมรายจ่ายไม่ให้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากนโยบาย
การบริหารแบบรวมศูนย์ ซึ่งยังไม่มีการกระจาย งบการจ้างบุคลากรชั่วคราว ค่าตอบแทนการสอน/สอบ
ภาคพิเศษ  ค่าประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ค่าจ้างเหมาบริการพ้ืนฐานต่างๆ ค่า
สาธารณูปโภคฯ  มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประสานงานบัณฑิตศึกษาฯ 

2. รายจ่ายตามภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
             2.1) คณะ / มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด น าไปสู่การจัดสรรสู่โปรแกรมวิชา/

สาขาวิชา ตามการจัดสรรงบบริหารจัดการ   งบพัฒนาบุคลากร  งบกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรตามจ านวน
นักศึกษาหัวจริง  ค่าวัสดุการศึกษาจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและค่าธรรมเนียมพิเศษจัดสรร
ให้ตามจ านวนนักศึกษา  รวมทั้งค่าวัสดุฝึกที่ตั้งภาพรวมจัดสรรให้คณะภายหลัง 
             2.2) ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จัดสรรให้ตามวงเงินฐานเดิมของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือตาม

ความจ าเป็นหรือตามรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริงในปีงบประมาณปัจจุบัน  และจัดสรรให้ส านัก/สถาบัน/
ศูนย์ ที่มีการบริหารตามโครงการที่มีการรองรับตามจ านวนนักศึกษา 

3. รายจ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 
จัดสรรตามความจ าเป็นและส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบบริหารกลาง  เพ่ือส ารองกรณี
ความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 
         4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน จัดสรรตามความจ าเป็น

และส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

5. รายจ่ายตามภารกิจอ่ืน ๆ ส าหรับการแก้ปัญหา ที่ต้องการตามนโยบายและความร่วมมือ 
ระดับประเทศ กระทรวง สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น  
 
ข) แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย    
        1. การด าเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยและได้มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 17 มิถุนายน 2557 งาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆที่ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง       
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โดยเฉพาะงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่มีล าดับความส าคัญลดลง หมดความจ าเป็นและสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงได้  
   2. จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based  
Budgeting) โดย 

   2.1 มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต  ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
   2.2 เน้นบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ/ส านัก/สถาบัน สู่โปรแกรม

วิชา/งาน 
   2.3 เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่อง 
   2.4 เน้นหลักการธรรมาภิบาล (ขั้นตอนชัดเจน โปร่งใส ประโยชน์ ประหยัด) 

  3. ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/
สถาบัน และโปรแกรมวิชา/งาน 
          4. ให้สอดคล้องและให้ความส าคัญกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
   5. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
   6. ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
   7. ให้ทุกคณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
   8. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และน าไปสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   9. ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU)  

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

 
10. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นด้านบริการวิชาการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านโครงการตามพระราชด าริตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

11. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
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นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. เพ่ือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมหลัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU)  

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร      
 
อัตลักษณ์   ความรู้คู่ชุมชน 

 
เอกลักษณ์   การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ :  

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. มีองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม

อาเซียน 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

1.บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ 
1.2 ยกระดับทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศของ
บุคลากรและนักศึกษา 

2.พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลคา่เพ่ิมให้กับชุมชน
และสังคม 

2.มีองค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ  
2.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม เป็นที่ยอมรับ  
2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีบูรณาการด้านการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แก่ชุมชน 

3.ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.2 เสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุ
บ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน 

4.นักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน ท้องถิ่น มีการ
ธ ารงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่
สากล 

5.ผลิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

5.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ 

5.1 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

6.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6.มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตและ
บริการ 

6.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
และการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
6.3 พัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
6.4 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัย
น่าอยู่  
6.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
6.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6.7 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นในคุณภาพ 
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พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ(หลักสูตร 2 ปริญญา) หลักสูตร 2 
ภาษา, หลักสูตรนานาชาติที่ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเคลื่อนย้ายการประกอบอาชีพในกลุ่มประชาคม
อาเซียน(+3) ได้อย่างเสรี 
 2) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของสถานประกอบการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ 
 4) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 5) พัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) 
 6) พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการให้กับบัณฑิต 
 7) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกคณะและพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้หลากหลาย 
 8) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่วิทยาลัยนานาชาติ 
 9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) 
 10) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ และส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ 
 11) จัดสรรงบประมาณการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บัณฑิตสู่ระดับโปรแกรมวิชา 
 12) ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ 
ตัวช้ีวัด 
ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือ

หลักสูตรนานาชาติ(มร.กพ.1) 
ส านักส่งเสริมฯ ส านักส่งเสริมฯ/ 

คณะมนุษย์ฯ/ 
คณะครุศาสตร์ 

1.พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา
หรือหลักสูตรนานาชาติ 
2.พัฒนา มร.กพ.  
แม่สอด สู่มหาวิทยาลัย
นานาชาต ิ

2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ 

ส านักส่งเสริมฯ ส านักส่งเสริมฯ/ 
คณะ/แม่สอด 

1.พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิต
ตามอัตลักษณ ์
2.ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บัณฑิต/นักศึกษาดีเด่น
ตามอัตลักษณ ์
3.Activity Transcript 
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ตัวช้ีวัด (ต่อ) 
ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
ส านักส่งเสริมฯ ส านักส่งเสริมฯ/ 

คณะ/แม่สอด 
1.พัฒนาทักษะและสอบ
ประมวลความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 
2.ยกย่องเชิดชูบัณฑิต/
ศิษย์เก่าดีเด่น 

4 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ส านักส่งเสริมฯ ส านักส่งเสริมฯ/ 
คณะ/แม่สอด 

1.พัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
2.ตลาดนัดอาชีพ 
3.เรียนรู้สู่อาชีพอิสระ 

5 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
ปริญญาโท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ส านักส่งเสริมฯ ส านักส่งเสริมฯ/ 
คณะ/แม่สอด/
สถาบันวิจัยฯ 
(งานบัณฑิตฯ) 
 

1.สอบประมวลความรู้
วิชาเอก 
2.พัฒนาอาจารย์สู่
อาจารย์มืออาชีพ 
3.พัฒนาเครื่องมือวัดผล
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
4.พัฒนา มคอ.
อิเล็กทรอนิกส์ (e-TQF) 

6 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนาฯ/ 
คณะ/แม่สอด 

1.พัฒนาทักษะความเป็น
เลิศของนักศึกษาเพ่ือการ
แข่งขัน 
2. 1 นักศึกษา 1 ผลงาน
นวัตกรรม (OSOI) 
3. 1 โปรแกรมวิชา 1 
ผลงานนวัตกรรม (OPOI) 

7 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา 
 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนาฯ)/ 
คณะ/แม่สอด 
/ศูนย์ภาษา/ 
ศูนย์อาเซียน 

1.พัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาการแก่นักศึกษา 
2.เสริมประสบการณ์และ
พัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่1.2 ยกระดับทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากรและนักศึกษา 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 2) จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคนและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซียน
(+3) โดยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 
 4) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) ของนักศึกษา    
ในระดับท่ีใช้ในการท างานได้ 
 5) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) 
 6) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาของกลุ่มประชาคม
อาเซียน(+3) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 7) เพ่ิมจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติในทุกคณะ 
 8) สร้างความร่วมมือกับสถาบันสอบวัดมาตรฐานด้านภาษา 
 9) จัดสรรงบประมาณการพัฒนานักศึกษาสู่ระดับโปรแกรมวิชา 
 10) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการพัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 
ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

ยกระดับทักษะและการ
สื่อสารภาษาต่าง ประเทศของ
อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา 

ส านักวิทยฯ 
(ศูนย์ภาษา) 

ส านักวิทยฯ 
(ศูนย์ภาษา)/ 
ศูนย์อาเซียน/ 
คณะ/แม่สอด 

1.พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา 
2.สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน(+3) 
3.ยกย่องบุคลากรและ
นักศึกษาดีเด่น 
4.แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรกับต่างประเทศ 
5.พัฒนาศูนย์สอบวัด
มาตรฐานทางภาษา 
6.จัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติ
ประจ าคณะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

-9- 



 
 
พันธกิจ 2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 2. มีองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพโดยเน้น
การมีส่วนร่วม 
 2) พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการท าวิจัยและบริหารงานวิจัยทั้งระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย 
 3) จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยสู่โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 4) เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย  
 5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับประชาคมอาเซียนหรือ
นานาชาติ 
 6) ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานดีเด่นด้านการวิจัย 
 7) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการท าวิจัยและ
บริหารงานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ/ 
คณะ/แม่สอด 

1.ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย 
2. 1 โปรแกรมวิชา 1 
ผลงานวิจัย 
3.ยกย่องนักวิจัยดีเด่น 
4.ประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย 
5.พัฒนาวารสารสู่ฐาน TCI  
6.เครือข่ายวารสารการวิจัย 
7.สร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมกับประชาคม
อาเซียนหรือนานาชาติ 

 
กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 
สังคม ให้เป็นที่ยอมรับ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท ากรอบ/ทิศทางเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 2) ส่งเสริมการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม 
 3) ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
 4) จัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือการคุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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 6) เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ 
 7) ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจยัที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา พัฒนาและชีน้ าสงัคม 
 8) ปรับปรุงภาระงานของอาจารย์ให้เอื้อต่อการวิจัย 
 9) ส่งเสริมการท าวิจัยเป็นทีมเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์ 
 10) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพ
ปัญหาของสังคม 

สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 
/คณะ 
/แม่สอด 
 

1. 1 โปรแกรมวิชา 1 
ผลงานวิจัย 
2.พัฒนาผลงานวิจัยแบบ
บูรณาการ 

2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรหรือการ
คุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 
/คณะ 
/แม่สอด 

1.ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรหรือการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงาน วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

3 ระดับคะแนนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 
/คณะ 
/แม่สอด 
 

1.สนับสนุนการจัดท าและ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
ทางวิชาการและงานวิจัย 
2.พัฒนาวารสารสู่ฐาน TCI 
3.เครือข่ายวารสารการวิจัย 

4 ระดับคะแนนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัย
ฯ/ 
คณะ/แม่สอด 

1.สนับสนุนการจัดท าและ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

5 ร้อยละของนักวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 
/คณะ/ 
แม่สอด 

1.ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย 
2. 1 โปรแกรมวิชา 1 
ผลงานวิจัย 

  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3) พัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงให้เอ้ือต่อการบูรณาการตามพันธกิจ 
 4) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการตามพันธกิจ 
 5) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการบูรณาการการวิจัย การเรียน  
การสอน การบริการ วิชาการหรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด 
ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการบูรณาการการวิจัย 
กับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 
/คณะ/ 
แม่สอด/ 
ส านักบริการ
วิชาการ/ 
ส านักศิลปะฯ 

1.พัฒนาโจทย์วิจัยแบบ
บูรณาการ 
2. 1 โปรแกรมวิชา 1 ผลงาน 
วิจัย 
3.ยกย่องบุคคล/หน่วยงาน 
ดีเด่นด้านการวิจัย 

พันธกิจ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชน 
เป้าประสงค์ 3. ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  
กลยุทธ์ที ่3.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และแผนการด าเนินการการบริการวิชาการแก่สังคม 
 2) จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 3) พัฒนาโครงสร้างและก าหนดผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุมการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม 
 4) จัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการสู่ระดับโปรแกรมวิชาโดยมุ่งเนน้การบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ 
 5) เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานการบริการวิชาการสู่การจัดหารายได้เชิงพาณิชย์ 
 6) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับ 
พันธกิจอ่ืน 
 7) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ 
 8) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการบริการวิชาการเพ่ือน ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

เสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ส านักบริการ
วิชาการ 

ส านักบริการ
วิชาการ/ 
คณะ/ 
แม่สอด/ 
หน่วยงานที่ได้
งบประมาณ 

1. 1 หน่วยงาน 1 ชุมชนบริการ
วิชาการ 
2.พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร 
3.พัฒนาหลักสูตรและให้บริการ
วิชาการ 
4. 1 โปรแกรมวิชา 1 ผลงาน
การบริการวิชาการ 
5.ยกย่องบุคคลดีเด่นด้าน
บริการวิชาการ 

2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ส านักบริการ
วิชาการ 

ส านักบริการ
วิชาการ/ 
คณะ/ 
แม่สอด/ 
หน่วยงานที่ได้
งบประมาณ 

1.ชุมชนต้นแบบ 
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ตัวช้ีวัด (ต่อ) 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
3 ร้อยละของโครงการที่มีการน า

ความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

ส านักบริการ
วิชาการ 

ส านักบริการ
วิชาการ/ 
คณะ/ 
แม่สอด/ 
หน่วยงานที่ได้
งบประมาณ 

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการ
วิชาการกับการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย (KM) 

 
กลยุทธ์ที ่3.2 เสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) สร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน 
 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย 
 4) ส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) สร้างความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายนอก 
 6) สรรหาและยกย่องบุคคล/ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 7) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 8) พัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 9) พัฒนาบุคลากรสู่การให้บริการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 10) พัฒนาชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 11) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการ
ด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักบริการ
วิชาการ 

ส านักบริการ
วิชาการ/ 
แม่สอด/ 
คณะวิทย์ฯ/ 
คณะครุศาสตร์ 

1.เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.สรรหาและยกย่องบุคคล/
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
พันธกิจ 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4. อนุรกัษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวฒันธรรมไทยและเรียนรู้วฒันธรรม
อาเซียน 
เป้าประสงค์ 4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรยีนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน  
กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 
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แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 
 2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 3) พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 5) สนับสนุน ยกย่องผู้ท าคุณประโยชน์หรือมีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
ภูมปิญัญาท้องถิ่น  
 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
 7) มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 8) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการพัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่สากลเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จในการบริหาร

จัดการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่สากล 

ส านักศิลปะฯ ส านักศิลปะฯ 
 
 

1.สร้างเครือข่ายการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2.วันวัฒนธรรมไทย-อาเซียน 
3.ยกย่องผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2 ระดับคะแนนการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส านักศิลปะฯ ส านักศิลปะ/ 
คณะ/แม่สอด 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ระดับคะแนนการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะฯ ส านักศิลปะฯ 
/งานอาคาร
สถานที่ 

1.ดนตรี/กวี/ศิลป์ 
2.ศิลปวัฒนธรรม Got Talent 
3.พัฒนาภูมิสถาปัตย์และ
สภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัย
น่าอยู่ 

 
พันธกิจ 5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่5.1 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนที่จะน าไปสู่คุณภาพครูในอนาคต 
 3) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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 4) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการพัฒนานักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษา  
 5) จัดสรรงบประมาณด้านการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ระดับโปรแกรม 
 6) พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงาน
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 8) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง 
 9) พัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ประสิทธิภาพการท างานในทุกๆ ด้าน 
 10) ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานดีเด่นด้านการผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 11) มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 รายวิชาในทุกหลักสูตร 
 12) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 13) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการผลิต

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
/แม่สอด 
 
 

1.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู) 
2.แลกเปลีย่นอาจารย์และนักศึกษา
กับต่างประเทศ 
3.เรียนรู้กับครูมืออาชีพ 
4.พัฒนาศักยภาพอาจารยเ์พื่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
5.พัฒนาโปรแกรมวิชาโดดเด่นและ
เป็นเลิศด้านการผลิตครยูุคใหม่ (ครู 
2 ภาษา) 

2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

คณะครุศาสตร์ คณะ/แม่สอด 
 
 

1.ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล/
หน่วยงานด้านการผลติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.พัฒนาอาจารย์พี่เลีย้ง 
3.พี่เลี้ยงดีเด่น 

  
พันธกิจ 6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
กลยุทธ์ที ่6.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการจัดสรร 
 1) ส่งเสริมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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 3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ และบุคลากร โดยเน้นการ
กระจายอ านาจสู่โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา/กอง/งาน 
 4) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการกิจบริการและการจัดหารายได้ 
 5) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน 
ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ผลการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ 
งานเลขานุการ งานเลขานุการ 

/คณะ/หน่วยงาน 
1.ประเมินผลงานผู้บริหาร 

 

กลยุทธ์ที ่6.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษา เช่น การจัดสรรทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การจัดหา
งานระหว่างเรียน ฯลฯ 
 3) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4) สร้างเสริมสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักศึกษา เช่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนา
จิตปัญญา ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ฝ่ายพยาบาล ฯลฯ 
 5) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบการดูแลนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 
 6) จัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ด้านวินัยนักศึกษา 
 7) จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาและเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่นในด้านวินัย  
 8) พัฒนาระบบและกลไกการแนะแนวนักศึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิต  
 9) ก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษา 

ส านักงาน
อธิการบดี(กอง
พัฒนานักศึกษา) 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา)/ 
คณะ/แม่สอด 

1.พัฒนาระบบสวสัดิการและการ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
2.พัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษา 
3.ปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
4.พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.ศิษย์เก่าช่วยศิษย์ปัจจุบัน 
6.พี่ช่วยน้อง 
7.ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อระบบสวัสดิการและการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา 

 
กลยุทธ์ที ่6.3 พัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2) บริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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 3) จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
 5) ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

กองกลาง 
(ส านักงาน
อธิการบดี) 

 

ทุกหน่วยงาน 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่
อาจารย์มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที ่6.4 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ 
 2) จัดท าผังแม่บทอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ 
 3) ปรับภูมิสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ตามหลักอารยสถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้อม 
 4) พัฒนาพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการเรียนการสอนสู่ชุมชนวิชาการตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
 5) พัฒนาพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    
สู่การบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ 
 6) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 7) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
สู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมสู่
มหาวิทยาลัยน่าอยู่ 

ส านักงาน
อธิการบดี (งาน
อาคารสถานที่) 

 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งานอาคาร
สถานที)่ 

 

1.พัฒนาภูมิสถาปัตย์และ
สภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ 
2.พัฒนาพื้นที่สู่การบริหารจัดการเชิง
พาณิชย์ 
3.อนุรักษ์พลังงาน 
4.อาคารสะอาดและน่าอยู่ 
5.ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที ่6.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร 
 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพในทุกพันธกิจ 
 4) สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอน 
 5) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
 6) จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน ท้องถิ่น 
และประชาคมอาเซียน 
 7) จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก 
 9) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ 

ส านักวิทยฯ ส านักวิทยฯ/
กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
2.จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ 

กลยุทธ์ที ่6.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท าแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 2) จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
 3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ 
 4) น าระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
 5) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 
 
 

-18- 



 
 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ผลการประเมนิการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน 

ส านักประกันฯ ส านักประกัน 
/คณะ 
/หน่วยงาน 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
2.พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพ
ระดับโปรแกรมวิชา 
3.สนับสนุนการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานสายสนับสนุน (Good 
Practice) 

2 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ส านักประกันฯ ส านักประกัน 
/คณะ 
/แม่สอด 

 

1.พัฒนาระบบการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพ 
2.รางวัลบุคคล/หน่วยงานดีเด่น
ด้านการประกันคุณภาพ 
3. 1 หน่วยงาน 1 Best Practice 

3 ระดับความส าเร็จของการน า
ระบบจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ 

ส านักประกันฯ ส านักประกัน 
/คณะ 
/หน่วยงาน 

 

1.พัฒนาระบบจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
2.สนับสนุนการน าระบบจัดการ
คุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ที ่6.7 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันในคุณภาพ 
แนวทางการจัดสรร 
 1) จัดท านโยบายและแผนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 2) พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือจูงใจนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถมาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย 
 3) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างภาพลักษณ์ เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฯลฯ 
 4) จัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก 
 5) จัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความรักและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
 6) ก ากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด  
ตัว ตัวช้ีวัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงการ 
1 ระดับความส าเร็จของการ

เผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งาน ปชส.) 

 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งาน ปชส.)/ 
ส านักวิทยฯ/ 
คณะ/
หน่วยงาน 

1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
2.KPRU สัมพันธ์ 
3.จัดท าแผนการตลาดเพ่ือจูงใจ
การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
4.นิทรรศการ KPRU สู่ชุมชน 
5.เสวนา “สภากาแฟ” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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ผู้รับผิดชอบของกองนโยบายและแผนในการประสานงานและวิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  

งบประมาณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบประสานงานและวิเคราะห์ ฯ 

 1. คณะครุศาสตร์ นางสาวศิชา      ขวัญอ่อน 

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวศิชา      ขวัญอ่อน 

 3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา นายณัฐเวศม์     ชัยมงคล 

 4. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายณัฐเวศม์     ชัยมงคล 

 5. กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี นายณัฐเวศม์     ชัยมงคล 

 6. คณะวิทยาการจัดการ นางสาววิลาวัลย์   ปิ่นมณี 

 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววิลาวัลย์   ปิ่นมณี 

 8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววิลาวัลย์   ปิ่นมณี 

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด นางสาววิลาวัลย์   ปิ่นมณี 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศิชา      ขวัญอ่อน 

11. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นางสาวศิชา      ขวัญอ่อน 

12. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี นายภิญญาพัชญ์    แฉล้มฉัตร 

13. กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี นายภิญญาพัชญ์    แฉล้มฉัตร 

14. สถาบันวิจัยและพัฒนา นายภิญญาพัชญ์    แฉล้มฉัตร 

15. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม นายณัฐเวศม์        ชัยมงคล 

16. งานวิเทศสัมพันธ์ นายภิญญาพัชญ์    แฉล้มฉัตร 

17. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวศิริกัญญา   เจนเขตกิจ 

18. หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวศิริกัญญา   เจนเขตกิจ 

19. สภาคณาจารย์และข้าราชการ นางสาวศิริกัญญา   เจนเขตกิจ 

20. ศูนย์อาเซียนศึกษา นางสาววิลาวัลย์    ปิ่นมณ ี

21. ศูนย์ภาษา นางสาววิลาวัลย์    ปิ่นมณ ี
 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย นางสาววิลาวัลย์   ปิ่นมณี 
นางสาวศิชา      ขวัญอ่อน 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
1.ความเป็นมา 

การวางแผน (Planning) หมายถึง การพิจารณาก าหนดเป้าหมายและพัฒนาทางเผื่อเลือกส าหรับ
การกระท าในอนาคตให้บรรลุเป้าหมาย และรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการ
ก าหนดแนวทางและมาตรฐานการท างาน การวางแผนที่ดีควรจะต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การรวบรวมข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริง (Fact) สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนงานมาวิเคราะห์และพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้น นักวางแผนที่ดี จึงควรมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (Information planning system)  
 2) การสร้างตัวแบบเหตุการณ์ในอนาคต (Future situation model) โดยอาศัยสารสนเทศ
ภายในองค์การ (Internal information) และสารสนเทศภายนอกองค์กร (External information) 
สารสนเทศด้านทรัพยากรบริหาร (Management resources information)  และกระบวนการบริหาร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ (Different information management)  
 3) การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะหน้า (Output/immediate objective/procedure 
objective) และวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project objective) โดยให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแผน 
(Program goal) จุดมุ่งหมายของกรม (Department plan goal) จุดมุ่งหมายของแผนกระทรวง 
(Ministry plan goal) และจุดมุ่งหมายของแผนชาติ (National economic and social development 
plan goal)  
 4) การวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ปลอดภัย 
และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานในองค์การและสังคม 
 ลักษณะของการวางแผนที่ดี โดยแผนนั้นจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง ยืดหยุ่นได้ซึ่งจะท าให้เกิด
การประสานงานและการควบคุมที่ดีข้ึน และสามารถน าไปใช้งานได้จริง เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ในการสื่อความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางขององค์กรและให้ฝ่ายต่าง ๆ ประสานการท างานเป็นทีม โดย
อาศัยแผนงานที่ก าหนดไว้  และจะช่วยให้สามารถควบคุมและวัดผลสัมฤทธิ์ของงานว่าเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้หรือไม่ จากบริบทของการวางแผนดังกล่าวข้างต้น ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการวางแผน เพราะเชื่อว่าถ้าหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วการ
ด าเนินการนั้นย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการไม่วางแผนไว้ล่วงหน้าและการวางแผนที่ดีนั้น   
ย่อมจะต้องมีหลักและวิธีการที่เป็นระบบ อันจะช่วยก าหนดกรอบของการวางแผนให้รัดกุม ชัดเจน และ
เป็นผลใน เชิงปฏิบัติการ การพิจารณาก าหนดเป้าหมาย และพัฒนาทางเผื่อเลือก ส าหรับการกระท าใน
อนาคตเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการก าหนดมาตรฐานการท างานเพ่ือประโยชน์ทางการควบคุมที่จะเป็น
หลักประกันว่ากิจกรรมหรือโครงการจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดเป็นเบื้องต้นว่าควรมีกิจกรรม/โครงการใดบ้างที่ควร
น ามาปฏิบัติ ซึ่งโครงการที่จะก าหนดขึ้นนั้นจะต้องมีความส าคัญจ าเป็น และอยู่ในกรอบของภารกิจความ
รับผิดชอบและยังต้องปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สามารถตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการกระจาย
โอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิต 
การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
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2. หลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีไว้ดังนี้ 
 2.1 แผนปฏิบัติราชการจะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
 2.2 แผนปฏิบัติราชการควรเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งในลักษณะงาน
ประจ าที่จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เน้นปฏิบัติการเชิงรุก 
 2.3 แผนปฏิบัติราชการนอกจากจะประกอบด้วยกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ แล้ว ควรใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 2.4 แผนปฏิบัติราชการได้ก าหนดให้มีลักษณะยืดหยุ่น และมีกลไกในการปรับแผนที่ชัดเจน 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 3.1 เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติการของคณาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและเป็น
เครื่องมือในการบริหารและติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 
 3.3 เพ่ือเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
 
4. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย จะเป็นการวางแผนงานล่วงหน้า 1 ปี 
ว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม อะไร มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายอย่างไรเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

4.1 ส่วนน า 
  ในส่วนน าแผนปฏิบัติราชการต้องประกอบไปด้วยส่วนส าคัญๆ ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
- แผนที่ยุทธศาสตร์   
- ตัวชี้วัด กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- งาน/โครงการและงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ งาน/โครงการ ประจ าปี 
 (1) งาน/โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน 

  ให้ใช้แบบฟอร์มเสนอโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้เรียงล าดับตาม
ความส าคัญของแต่ละหน่วยงานซึ่งอาจแยกตามโครงสร้างงบประมาณ 

 (2) เป้าหมายด าเนินงานประจ ารายไตรมาส (3 เดือน) 
  ให้หน่วยงานจัดท าเป้าหมายด าเนินงานประจ ารายไตรมาสตลอดแผนปฏิบัติราชการในแต่
ละปี โดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสโดยเป็นการสรุปเป้าหมายรายไตรมาสให้เห็นว่าแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานนั้น ด าเนินกิจกรรมใด ในช่วงรายไตรมาสนั้นๆ  

4.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ ารายไตรมาส (3เดือน)  
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับการปฏิบัติตาม โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการในแต่ละปีงบประมาณ 
  
 4.4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ เพ่ือวัดความส าเร็จ และประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง 4 มิติ คือการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจ าเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 
5. แนวปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึง
ได้จัดท าหลักเกณฑ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
จัดท าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้
สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้เป็นระยะๆ โดยมีขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 5.1 การเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
  ให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามแบบฟอร์มการ
เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบตามขั้นตอน 
 5.2 การอนุมัติด าเนินการตามแผน 
  ให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มการเขียน
โครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี ทั้งนี้
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 5.3 การขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
  การปรับและ/หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน/โครงการให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการ
ได้โดยให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 5.4 การขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพิ่มเติม 
  หน่วยงานที่ประสงค์จะเพ่ิมโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานนั้น  
สามารถด าเนินการได้โดยเสนอขออนุมัติไปยังกองนโยบายและแผนและพิจารณาอนุมัติโดยอธิการบดี 
 5.5 การอนุมัติยกเลิกแผน 
  หน่วยงานที่ประสงค์จะยกเลิกแผนปฏิบัติงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ให้เสนอข้อยกเลิกต่ออธิการบดี 
 5.6 การโอนหมวดเงิน 
 หน่วยงานที่มีความประสงค์จะโอนหมวดเงินเพ่ือสมทบโครงการเดิมหรือใช้เพ่ือขออนุมัติบรรจุ
โครงการใหม่ในแผนปฏิบัติราชการเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการขออนุมัติโอนหมวดเงินตามขั้นตอนให้เรียบร้อย
ก่อน แล้วจึงด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 4 แล้วแต่กรณี 
  
 

-23- 



 
 
 5.7 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

 ให้ทุกหน่วยงานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละ
หน่วยงานไปยังกองนโยบายและแผนตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ก าหนดตามรายไตรมาสเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ไตรมาส  ที่  1 รายงานผลการด าเนินงาน  ภายในวันที่  5  มกราคม  2558              
                ไตรมาส  ที่  2 รายงานผลการด าเนินงาน  ภายในวันที่  5  เมษายน  2558 
  ไตรมาส  ที่  3 รายงานผลการด าเนินงาน  ภายในวันที่  5  กรกฎาคม  2558              
                ไตรมาส  ที่  4 รายงานผลการด าเนินงาน  ภายในวันที่  5  ตุลาคม  2558               

  ในกรณีมีการด าเนินการในข้อ 5.3, 5.4 และข้อ 5.5 ให้หน่วยงานส าเนาแจ้งกองนโยบาย
และแผน และงานการเงินเพ่ือทราบ 
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