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ส่วนที่ 1 
   ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

 
1.  ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทําการเรียนการสอนคร้ังแรกในปี
การศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทําการสอนใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 รัฐบาลสมัย พลเอก 
ชาติชาย  ชุณหะวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐลําดับท่ี 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ .ศ .  2533 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เ ม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2533 ซ่ึงต่อมาได้ถือเอา
วันท่ี  29  กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 10 ถนนวารินเดชอุดม ตําบลเมืองศรีไค 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเน้ือท่ีรวมท้ังสิ้น ประมาณ 5,228 ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามี
พ้ืนท่ีประมาณ 450 ไร่ มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่อําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง โดยมี
ระยะห่างจากสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟอําเภอวารินวา
รินชําราบ ประมาณ 10 กิโลเมตร 
   
ตรามหาวิทยาลัย       

ใช้สัญลักษณ์ทรงเจดีย์แบบล้านช้าง  ซ่ึงหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายในมีดอกบัว
หลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น   

ดอกบัวมีสีกลีบบัวหมายถึง สีสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  ลักษณะของดอกบัวเป็น
ประเภทบัวเหนือน้ําท่ีพร้อมจะเบง่บานให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม    

กลีบดอกบัวด้านล่างสองกลีบ หมายถึง  คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือกหุ้มสถาบัน   
ดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย 
เส้น 3 เส้นท่ีเป็นฐานรองรับดอกบัว หมายถึง  แม่น้ําสายสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คือ แม่น้ําโขง แม่น้ําชี แม่น้าํมูน   
สีน้ําเงินท่ีเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยมีความหมายถึงความม่ันคงแข็งแรง   
สีเหลืองสดท่ีเป็นพ้ืนหมายถึง สีประจํามหาวิทยาลัย 

 
ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย      

กันเกรา หรือมันปลาหรือตําแสงหรือตําเสา    ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า  Fagraea  fragrans  Roxb. จัดอยู่ในวงศ์  Potaliaceae  ลักษณะเป็นไม้ยืนต้น  ขนาด
กลางถึงใหญ่ ลําต้นสูงถึง 25 เมตร  ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะออกดอกเป็นช่อสีเหลือง   มีกลิ่น

และห่างจากสถานีรถไฟอำาเภอวารินชำาราบ

ประมาณ	10	กิโลเมตร

Fagraea fragrans	 Roxb.



หอมขจรขจาย  เน้ือไม้แข็งและทนทานมากปลวกไม่สามารถทําลายได้ ท้ังยังมีน้ํามันในเนื้อไม้ซ่ึงช่วยรักษา
เนื้อไม้ได้ดีและขัดเงาได้สวยงามจึงเหมาะสําหรับนําไปประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้เครื่องตกแต่งและใช้เป็นไม้
สร้างบ้านได้อย่างสวยงาม 
  คุณลักษณะและประโยชน์ของไม้ชนิดนี้เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การออก
ดอกพรั่งพรูพร้อมกันท้ังต้นของ “กันเกรา” เปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาในการที่จะสร้างสถาบนัแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 
 
2.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564) 
 ปรัชญา     : สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 วิสัยทัศน์   : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 อัตลักษณ์  : สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม 
 เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 
พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์  
พันธกิจ   

๑. สร้างบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
๓. บริการ วิชาการอย่ างมีส่ วน ร่วมเ พ่ือ เพื่ อ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

ของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นท่ี 
  ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้าง 
  นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือ 
  ภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการทํางาน มีภาวะผู้นํา มี 
  คุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.

2.

3.

4.
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กลยุทธ์ 1.   พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการ 
      พัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชงิบูรณาการในหลักสูตรท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์และ     
     คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีทักษะในการดาํรงชีวติใน 
      ศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมท้ังจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/ 
      บางหัวข้อ ด้วยภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ  

กลยุทธ์ 2.  พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ของคนวัยทํางาน และผู้สูงวัย 
กลยุทธ์ 3.   พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning 
กลยุทธ์ 4.   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนั/หน่วยงาน/องค์กร ท้ังในและ 
                ต่างประเทศ รวมท้ังเครือข่ายศิษย์เก่า 
กลยุทธ์ 5.   พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ 6.   พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ี 
                มหาวิทยาลัยกาํหนด 
กลยุทธ์ 7.   พัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน 
กลยุทธ์ 8.   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา 
  คุณภาพชีวิตของประชาชนและสงัคมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ ประชาชนและสงัคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านท่ีเป็นท่ียอมรับใน 
  ระดับชาติ/นานาชาติ และนําองคค์วามรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย  
  ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย ์
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มี 
  ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 2. สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ 
  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
กลยุทธ์ 3. สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัด เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
กลยุทธ์ 4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสรา้งสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือขยายผลในมิติ  
  นโยบายชุมชน สงัคม อุตสาหกรรมและเชงิพาณชิย์ และเกิดผลกระทบที่นําไปสูการพัฒนา 
  คุณภาพชีวิตของประชาชนและสงัคมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
กลยุทธ์ 5. พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ 
  เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ี 
  ย่ังยืน 
เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการ 
  แก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้อง 
  กับนโยบายของประเทศ   
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ  
  ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
กลยุทธ์ 2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้าน 
  สังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม 
  ศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   
กลยุทธ์ 3. ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ 
  ของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
กลยุทธ์ 4. พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถ่ิน
และประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

กลยุทธ์ 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักท้องถ่ินและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

กลยุทธ์ 3. สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปล่ียนแปลง 
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การทํางานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมีความสุข 
และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต   
กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์ 
กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้

เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ    
กลยุทธ์ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กลยุทธ์ 6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอื้อต่อการเรียนรู้และการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ 

กลยุทธ์ 8. พัฒนาระบบการส่ือสารเชิงรุกท้ังภายในมหาวิทยาลัยและสู่สาธารณาชนเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมี
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและ
เป็นกําลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ 2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ 4. สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 
ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 
ปลอดภัย 
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3.  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงาน 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี  รับผิดชอบภารกิจหลัก 3  ด้าน คือ ด้านการวิจัย  การให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในช่วงการพัฒนาท้ังด้านภารกิจและบุคลากร เพื่อ
รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยการและประสานการดําเนินการตามภารกิจท้ังสามด้าน
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อชุมชนต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ
หน่วยงาน ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การ

บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติและนานาชาติ 
    พันธกิจ 
     1.  อํานวยการ ประสาน ประมวล วิเคราะห์  เสนอแนะ จัดทํา และปรับปรุงแผน
แม่บทงานวิจยั บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้มีทิศทางท่ีชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
     2. อํานวยการ ประสานการเสนอของบประมาณ และแนวทางการจัดสรรด้านการ
งานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บท 
     3.  ร่วมพัฒนา ปรับปรุง  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติท่ีดี  ชัดเจนเพ่ือเป็นต้นแบบการ
ดําเนินงานให้กับคณะ หน่วยงาน 
     4.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักวิจัย ให้สามารถทําวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5.  สนับสนุน  ส่งเสริม ให้คําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวกการดําเนินงานวิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 
     6.  สนับสนุน  ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 
 
    ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธการดําเนินงาน   
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
     เป้าประสงค์     ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย  บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
   กลยุทธ/มาตรการ 
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   1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนในการจัดทําแผนแม่บท 
   2.  การจัดทําแผนแม่บทการดําเนินงานทุก 4 ปี 
   3.  การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดําเนินงาน 
   4.  กระบวนการสร้างความเข้าใจในการนําแผนยุทธศาสตร์สู่การดําเนินงานของคณะ 
หน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม และสนับสนุนการ
บริหาร จัดการ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
     เป้าประสงค์   ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีคุณภาพ 
  กลยุทธ/มาตรการ 
   1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ 
   2.  พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
   3.  พัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่คณะ สํานัก 
   4.  สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานตามจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
     เป้าประสงค ์   องค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ท่ีนําผลงานไปใชป้ระโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชน 
   กลยุทธ/มาตรการ 
     1.  พัฒนาระบบและกระบวนการรวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้ 
   2.  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกิดจากผลงานวิจัย 
   3.  ส่งเสริมการนําผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์
ท่ีเป็นธรรม 
   4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสาร ม.อบ. เพ่ือเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ 
   5.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี  
  การพ ัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของย ุทธศาสตร ์ชาต ิ จะมุ ่งเน ้นการสร ้างสมดุลระหว่างการ พ ัฒนาความม่ันคง 
เศรษฐก ิจ ส ังคม และสิ่งแวดล ้อม โดยการม ีส ่วนร ่วมของท ุกภาคส ่วนในร ูปแบบ “ประชาร ั ฐ” โดยประกอบด ้ วย 6 
ย ุ ทธศาสตร์ ได ้ แก่ (1 ) ย ุ ทธศาสตร ์ ชาต ิ ด ้ านความ ม่ันคง (2) ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการสร ้างความสามารถในการ
แข ่งข ัน (3) ย ุทธศาสตร ์ชาติด้านการพ ัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพทร ัพยากรมน ุษย์ (4) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด้านการสร ้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม (5) ย ุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างการเต ิบโตบนค ุณภาพช ีว ิตที่เป ็นม ิตรก ับสิง่แวดล ้อม 
และ (6) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด้านการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ โดยแต ่ละย ุทธศาสตร ์มี เป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนา ดังน ี้ 

 

1 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด้านความม่ันคง ม ีเป ้าหมายการพ ัฒนาท่ีสําค ัญ ค ือ ประเทศชาต ิม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ม ีความม่ันคง ปลอดภ ัย เอกราช อธ ิปไตย และม ีความสงบเร ียบร ้อยในท ุก
ระด ับ ตั้งแต ่ระด ับชาติ ส ังคม ช ุมชน มุ ่งเน ้นการพ ัฒนาคน เคร่ืองม ือ เทคโนโลยี และระบบฐานข ้อม ูลขนาดใหญ ่ให ้ม ี ความ
พร ้อมสามารถร ับม ือก ับภ ัยค ุกคามและ ภ ัยพ ิบ ัต ิได ้ท ุกร ูปแบบ และท ุกระด ับความร ุนแรง ควบคู ่ไปก ับการป ้องก ันและแก ้ไข
ป ัญหาด ้านความ ม่ันคงท่ีมีอยู่ในป ัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน 
ราชการ ภาคเอกชน ประชาส ังคม และองค ์กรท่ีไม ่ใช ่ร ัฐ รวมถ ึงประเทศเพ ื่อนบ ้านและม ิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพ ื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเน ินการของย ุทธศาสตร ์ชาติ ด้านอื่น ๆ ให้สามารถข ับเคล่ือนไปได้ตาม
ทิศทางและเป ้าหมายที่กําหนด 

 

2 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างความสามารถในการแข ่งข ัน ม ีเป ้าหมายการพ ัฒนาท่ี มุ ่งเน ้นการยกระด ับ
ศ ักยภาพของประเทศในหลากหลายม ิติ บนพ ื้นฐานแนวค ิด 3 ประการ ได ้แก่ (1) “ต ่อยอดอด ีต” โดยมองกล ับไปท่ี
รากเหง ้าทางเศรษฐก ิจ อ ัตล ักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจุดเด ่นทางทรัพยากรธรรมชาต ิท่ีหลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปร ียบเช ิงเปร ียบเท ียบของประเทศใน ด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ ื่อให ้สอด
ร ับก ับบร ิบทของเศรษฐก ิจ และส ังคมโลกสม ัยใหม่ (2) “ปร ับป ัจจ ุบ ัน” เพ ื่อป ูทางสู ่อนาคต ผ ่านการพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื้นฐาน
ของ ประเทศในม ิติต ่าง ๆ ท้ังโครงข ่ายระบบคมนาคมและขนส ่ง โครงสร ้างพ ื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด ิจ ิท ัล และ
การปร ับสภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมและบร ิการอนาคต และ (3) “สร ้างค ุณค ่าใหม ่ในอนาคต” 
ด ้วยการเพ ิ่มศ ักยภาพของผู ้ประกอบการ พ ัฒนาคนรุ ่นใหม่ รวมถ ึง ปร ับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต ่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานก ับย ุทธศาสตร ์ที ่รองร ับอนาคต บนพ ื้นฐานของการต ่อยอดอด ีตและปร ับป ัจจ ุบ ัน พร ้อมทั้งการส ่งเสร ิม
และสน ับสน ุนจากภาคร ัฐ ให ้ประเทศไทยสามารถสร ้างฐานรายได้และการจ ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค ้าและการ
ลงท ุนใน เวท ีโลก ควบคู ่ไปก ับการยกระด ับรายได ้และการก ินด ีอยู ่ดี รวมถ ึงการเพ ิ่มขี้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อม
ล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเด ียวกัน 

 

3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตาม ความถนัดของตนเอง 

กลยุทธ/มาตรการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี  
  การพ ัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของย ุทธศาสตร ์ชาต ิ จะมุ ่งเน ้นการสร ้างสมดุลระหว่างการ พ ัฒนาความม่ันคง 
เศรษฐก ิจ ส ังคม และสิ่งแวดล ้อม โดยการม ีส ่วนร ่วมของท ุกภาคส ่วนในร ูปแบบ “ประชาร ั ฐ” โดยประกอบด ้ วย 6 
ย ุ ทธศาสตร์ ได ้ แก่ (1 ) ย ุ ทธศาสตร ์ ชาต ิ ด ้ านความ ม่ันคง (2) ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการสร ้างความสามารถในการ
แข ่งข ัน (3) ย ุทธศาสตร ์ชาติด้านการพ ัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพทร ัพยากรมน ุษย์ (4) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด้านการสร ้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม (5) ย ุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างการเต ิบโตบนค ุณภาพช ีว ิตที่เป ็นม ิตรก ับสิง่แวดล ้อม 
และ (6) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด้านการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ โดยแต ่ละย ุทธศาสตร ์มี เป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนา ดังน ี้ 

 

1 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด้านความม่ันคง ม ีเป ้าหมายการพ ัฒนาท่ีสําค ัญ ค ือ ประเทศชาต ิม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ม ีความม่ันคง ปลอดภ ัย เอกราช อธ ิปไตย และม ีความสงบเร ียบร ้อยในท ุก
ระด ับ ตั้งแต ่ระด ับชาติ ส ังคม ช ุมชน มุ ่งเน ้นการพ ัฒนาคน เคร่ืองม ือ เทคโนโลยี และระบบฐานข ้อม ูลขนาดใหญ ่ให ้ม ี ความ
พร ้อมสามารถร ับม ือก ับภ ัยค ุกคามและ ภ ัยพ ิบ ัต ิได ้ท ุกร ูปแบบ และท ุกระด ับความร ุนแรง ควบคู ่ไปก ับการป ้องก ันและแก ้ไข
ป ัญหาด ้านความ ม่ันคงท่ีมีอยู่ในป ัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน 
ราชการ ภาคเอกชน ประชาส ังคม และองค ์กรท่ีไม ่ใช ่ร ัฐ รวมถ ึงประเทศเพ ื่อนบ ้านและม ิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพ ื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเน ินการของย ุทธศาสตร ์ชาติ ด้านอื่น ๆ ให้สามารถข ับเคล่ือนไปได้ตาม
ทิศทางและเป ้าหมายที่กําหนด 

 

2 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างความสามารถในการแข ่งข ัน ม ีเป ้าหมายการพ ัฒนาท่ี มุ ่งเน ้นการยกระด ับ
ศ ักยภาพของประเทศในหลากหลายม ิติ บนพ ื้นฐานแนวค ิด 3 ประการ ได ้แก่ (1) “ต ่อยอดอด ีต” โดยมองกล ับไปท่ี
รากเหง ้าทางเศรษฐก ิจ อ ัตล ักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจุดเด ่นทางทรัพยากรธรรมชาต ิท่ีหลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปร ียบเช ิงเปร ียบเท ียบของประเทศใน ด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ ื่อให ้สอด
ร ับก ับบร ิบทของเศรษฐก ิจ และส ังคมโลกสม ัยใหม่ (2) “ปร ับป ัจจ ุบ ัน” เพ ื่อป ูทางสู ่อนาคต ผ ่านการพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื้นฐาน
ของ ประเทศในม ิติต ่าง ๆ ท้ังโครงข ่ายระบบคมนาคมและขนส ่ง โครงสร ้างพ ื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด ิจ ิท ัล และ
การปร ับสภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมและบร ิการอนาคต และ (3) “สร ้างค ุณค ่าใหม ่ในอนาคต” 
ด ้วยการเพ ิ่มศ ักยภาพของผู ้ประกอบการ พ ัฒนาคนรุ ่นใหม่ รวมถ ึง ปร ับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต ่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานก ับย ุทธศาสตร ์ที ่รองร ับอนาคต บนพ ื้นฐานของการต ่อยอดอด ีตและปร ับป ัจจ ุบ ัน พร ้อมทั้งการส ่งเสร ิม
และสน ับสน ุนจากภาคร ัฐ ให ้ประเทศไทยสามารถสร ้างฐานรายได้และการจ ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค ้าและการ
ลงท ุนใน เวท ีโลก ควบคู ่ไปก ับการยกระด ับรายได ้และการก ินด ีอยู ่ดี รวมถ ึงการเพ ิ่มข้ีนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อม
ล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเด ียวกัน 

 

3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตาม ความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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4 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม ม ีเป ้าหมายการพ ัฒนาที่สําค ัญที ่ให ้
ความสำค ัญการดึงเอาพล ังของภาคส ่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาส ังคม ช ุมชน ท้องถ ิ่น มาร ่วมข ับเคล่ือน โดยการ
สน ับสนุนการรวมต ัวของประชาชนในการร ่วมค ิดร ่วมทำเพ ื่อส ่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นด ินในระด ับท้องถิ่น การเสริมสร ้างความเข ้มแข ็งของช ุมชนในการจ ัดการตนเอง และการเตร ียมความ
พร ้อมของประชากรไทยท้ังในม ิติส ุขภาพ เศรษฐก ิจ ส ังคม และสภาพแวดล ้อมให ้เป ็นประชากรที ่ม ีค ุณภาพ สามารถ
พ ึ่งตนเองและทำประโยชน ์แก ่ครอบคร ัว ช ุมชน และส ังคมให ้น านท่ีส ุด โดยร ัฐให ้หล ักประก ันการเข ้าถ ึงบร ิการและ 
สวัสด ิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป ็นธรรมและท่ัวถึง 

 

5 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างการเต ิบโตบนค ุณภาพช ีว ิตท่ีเป ็นม ิตรก ับสิ่งแวดล ้อม ม ีเป ้าหมายการพ ัฒนา
ท่ีสำค ัญเพ ื่อนําไปสู ่การบรรล ุเป ้าหมายการพ ัฒนาท่ีย่ังย ืนในท ุกม ิติ ท้ัง ม ิต ิด ้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมา 
ภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร ่วมมือระหว ่างก ันท้ังภายในและ ภายนอกประเทศอย ่างบ ูรณาการ ใช ้พ ื้นท่ีเป ็นตัวต้ังใน
การกำหนดกลย ุทธ ์และแผนงาน และการให ้ท ุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข ้องได้เข ้ามามีส่วนร ่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีส ุดเท ่าท่ีจะเป ็นไป
ได้ โดยเป ็นการดำเน ินการบนพ ื้นฐานการเต ิบโตร ่ วมก ัน ไม ่ ว ่าจะเป ็นทางเศรษฐก ิจ สิ่งแวดล ้อมและค ุณภาพช ี ว ิต 
โดยให้ ความสําค ัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความย่ังยืนเพ่ือคนร ุ่นต ่อไปอย่างแท้จริง 

 

6 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการปร ับสมด ุลและพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาคร ั ฐ ม ีเป ้าหมายการ
พ ัฒนาท่ีสําค ัญเพ ื่อปร ับเปลี่ยนภาคร ัฐท่ีย ึดหล ัก “ภาคร ัฐของประชาชน เพ ื่อประชาชนและประโยชน ์ส ่วนรวม” โดย
ภาคร ัฐต ้องม ีขนาดท่ีเหมาะสมก ับบทบาทภารก ิจ แยกแยะบทบาท หน ่วยงานของร ัฐท่ีทําหน ้าท่ีในการกําก ับหร ือใน
การให ้บร ิการในระบบเศรษฐก ิจท่ีม ีการแข ่งข ัน ม ีข ีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให ้มุ ่ง
ผลส ัมฤทธิ์และผลประโยชน ์ส ่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต ่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย ่างย่ิงการนํานว ัตกรรม เทคโนโลย ีข ้อม ูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป ็นดิจ ิท ัลเข ้ามาประย ุกต ์ใช ้อย ่างคุ ้มค ่า 
และปฏ ิบ ัต ิงานเท ียบได ้ก ับมาตรฐานสากล รวมทั้งม ีล ักษณะเป ิดกว ้าง เชื่อมโยงถ ึงก ันและเป ิดโอกาสให ้ท ุกภาคส ่วนเข ้า
มาม ีส ่วนร ่วมเพ ื่อตอบสนองความต ้องการของประชาชนได ้อย ่างสะดวก รวดเร ็ว และโปร ่งใส โดยท ุกภาคส ่วนใน
ส ังคมต ้องร ่วมก ันปล ูกฝ ังค ่าน ิยมความซ่ือส ัตย ์ส ุจร ิต ความม ัธย ัสถ์ และสร ้างจ ิตสําน ึกในการปฏ ิเสธไม ่ยอมร ับการท ุจร ิต
ประพฤติม ิชอบอย ่างสิ้นเช ิง นอกจากน้ันกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท ่าท่ีจําเป ็น ม ีความท ันสม ัย ม ีความเป ็นสากล ม ี
ประส ิทธิภาพ และนําไปสู ่การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต ่อการพ ัฒนา โดยกระบวนการย ุต ิธรรมม ีการบร ิหารท่ีมี 
ประสิทธ ิภาพ เป็นธรรม ไม ่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

 
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับท่ี 12 ม ีท้ังหมด 10 ย ุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
อ ีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 

1 การเสร ิมสร ้างและพ ัฒนาศักยภาพท ุนมนุษย์ ท ุนมน ุษย์ของประเทศไทยย ังมีป ัญหาใน ด ้านค ุณภาพคน
ในแต ่ละช ่วงว ัย โดยผลล ัพธ ์ทางการศ ึกษาของเด ็กว ัยเร ียนค ่อนข ้างตํ่า การพ ัฒนาความรู ้และท ักษะของแรงงานไม ่ตรงก ับ
ตลาดงาน  ในขณะท่ีคนไทยจําานวนไม ่น ้อยย ังไม ่สามารถค ัดกรองและเล ือก ร ับวัฒนธรรมได้อย ่างเหมาะสม ซ่ึงส ่งผลต ่อ
วิกฤตค ่าน ิยม ท ัศนคติ และพฤต ิกรรมในการดำเน ินชีวิต การพ ัฒนาในระยะต ่อไปจ ึงต ้องให ้ความสำค ัญก ับการวางรากฐานการ
พ ัฒนาคนให ้ม ีความสมบ ูรณ์ เพ ื่อให ้คนไทยม ีท ัศนคติและพฤต ิกรรมตามบรรท ัดฐานที่ด ีของส ังคม ได ้ร ับการศ ึกษาท่ีม ี
ค ุณภาพส ูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเร ียนรู ้ด ้วยตนเองอย ่างต ่อเนื่อง ม ีส ุขภาวะท่ีด ีขึ้น คนท ุกช ่วงว ัยม ีท ักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ ิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบันทางสังคมม ีความเข้มแข ็งและมีส่วนร่วมในการพ ัฒนาประเทศเพ ิ่มข ึ้น 
   แนวทางการพ ัฒนาท่ีสําค ัญ ประกอบด้วย  
   (1) ปรับเปล ี่ยนค ่านิยมคนไทยให้ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีว ิน ัย จ ิตสาธารณะ และพฤต ิกรรมที ่พ ึงประสงค ์
อาทิ ส ่งเสร ิมให ้ม ีก ิจกรรมการเร ียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนที ่สอดแทรกค ุณธรรม จริยธรรม ความม ีระเบ ียบวิน ัย และ
จ ิตสาธารณะ  
   (2) พ ัฒนาศ ักยภาพ คนให ้ม ีท ักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงช ีวิตอย่างม ีค ุณค่า อาทิ ส่งเสร ิมเด็ก
ปฐมวัยให ้มีการพ ัฒนาท ักษะทางสมองและทางส ังคมท่ีเหมาะสม เด ็กว ัยเร ียนและว ัยรุ ่นม ีท ักษะการค ิดว ิเคราะห ์อย ่าง
เป ็นระบบ  
   (3) ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาและการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต อาทิ ปร ับระบบบร ิหารจ ัดการสถานศ ึกษาขนาด
เล ็ก ให ้ม ีการจ ัดทร ัพยากรร ่วมก ันให ้ม ีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปร ับปร ุงแหล ่งเร ียนรู ้ในช ุมชนให ้ เป ็นแหล ่งเรียนรู ้ 
เชิงสร้างสรรค์และมีช ีวิต  
   (4) ลดปัจจ ัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให ้ทุกภาคส่วนคำน ึงถ ึงผลกระทบต ่อส ุขภาพ อาทิ ส ่งเสร ิมให ้ม ีก ิจกรรม
ทางส ุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมก ับว ัย ปร ั บปร ุงมาตรการทางกฎหมายและภาษ ีในการควบค ุมผล ิตภ ัณฑ ์ ท่ีส ่งผลเส ีย
ต ่อส ุขภาพ  
   (5) เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการระบบส ุขภาพ ภาคร ัฐและปร ับระบบการเง ินการคล ังด ้าน
ส ุขภาพ อาทิ ปร ับระบบบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรร ่วมก ันระหว ่าง สถานพยาบาลท ุกส ังก ัดในเขตพ ื้นท่ีส ุขภาพ  
   (6) พ ัฒนาระบบการด ูแลและสร ้างสภาพแวดล ้อมท่ีเหมาะสมก ับส ังคมส ูงวัย อาทิ ผล ักด ันให ้ม ีกฎหมาย
การด ูแลผู ้ส ูงอาย ุระยะยาว และ  
   (7) ผล ักด ันให ้สถาบ ันทางส ังคมม ีส ่วนร ่ วมพ ัฒ นาประเทศอย ่ างเข ้ มแข ็ ง อาทิ กำหนดมาตรการ
ด ู แลครอบคร ั ว ท่ีเปราะบาง และส ่ ง เสร ิ ม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู ้ทางวิชาการท ี่ท ุกคนเข ้าถึงได้ 

 

2  ย ุทธศาสตร ์การสร ้างความเป ็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในส ังคม การพ ัฒนา ในช่วงท่ีผ ่าน
มาทำให ้สังคมไทยก ้าวหน ้าไปหลายด ้าน แต่การแก ้ป ัญหาความเหลื ่อมล้ําและสร ้างความเป ็นธรรม ในส ังคมไทยม ีความ
ค ืบหน ้าช ้า ท้ังเร่ืองความแตกต ่างของรายได ้ระหว ่างกลุ ่มประชากร ความแตกต ่างของ ค ุณภาพการบร ิการภาคร ัฐ 
รวมท้ังข ้อจําก ัดในการเข ้าถ ึ งกระบวนการย ุต ิ ธรรม และเทคโนโลย ีของกลุ ่ม ผู ้ด ้อยโอกาสและกลุ ่มท่ีอยู ่ในพ ื้นที ่ห ่างไกล 
ด ังนั้น การพ ัฒนาในระยะต ่อไป จ ึงจำเป ็นต ้องมุ ่งลดป ัญหาความเหลื่อมล้ําด ้านรายได ้ของกลุ ่มคนท่ีม ีฐานะทางเศรษฐก ิจ
ส ังคมที ่แตกต ่างก ัน แก ้ไขป ัญหาความยากจน เพ ิ่มโอกาสการเข ้าถ ึงบร ิการพ ื้นฐานทางส ังคมของภาคร ัฐ รวมท้ังเพ ิ่ม
ศ ักยภาพช ุมชนและเศรษฐก ิจฐานรากให ้มี ความเข้มแข ็ง   เพ ื่อให้ชุมชนพ ึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากข ึ้น 

 

   แนวทางการพ ัฒนาสําค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) การเพ ิ่มโอกาสให ้ก ับกลุ ่มเป ้าหมาย ประชากรร ้อยละ 40 ท่ีม ีรายได ้ต่ําส ุดสามารถเข ้าถ ึงบร ิการที่ม ี
ค ุณภาพของร ัฐและม ีอาช ีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข ้าถึงการศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพให ้แก ่เด ็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทาง

6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 มีเป้าหมายการ

5. แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับท่ี 12 ม ีท้ังหมด 10 ย ุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
อ ีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 

1 การเสร ิมสร ้างและพ ัฒนาศักยภาพท ุนมนุษย์ ท ุนมน ุษย์ของประเทศไทยย ังมีป ัญหาใน ด ้านค ุณภาพคน
ในแต ่ละช ่วงว ัย โดยผลล ัพธ ์ทางการศ ึกษาของเด ็กว ัยเร ียนค ่อนข ้างตํ่า การพ ัฒนาความรู ้และท ักษะของแรงงานไม ่ตรงก ับ
ตลาดงาน  ในขณะท่ีคนไทยจําานวนไม ่น ้อยย ังไม ่สามารถค ัดกรองและเล ือก ร ับวัฒนธรรมได้อย ่างเหมาะสม ซ่ึงส ่งผลต ่อ
วิกฤตค ่าน ิยม ท ัศนคติ และพฤต ิกรรมในการดำเน ินชีวิต การพ ัฒนาในระยะต ่อไปจ ึงต ้องให ้ความสำค ัญก ับการวางรากฐานการ
พ ัฒนาคนให ้ม ีความสมบ ูรณ์ เพ ื่อให ้คนไทยม ีท ัศนคติและพฤต ิกรรมตามบรรท ัดฐานที่ด ีของส ังคม ได ้ร ับการศ ึกษาท่ีม ี
ค ุณภาพส ูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเร ียนรู ้ด ้วยตนเองอย ่างต ่อเนื่อง ม ีส ุขภาวะท่ีด ีขึ้น คนท ุกช ่วงว ัยม ีท ักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ ิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบันทางสังคมม ีความเข้มแข ็งและมีส่วนร่วมในการพ ัฒนาประเทศเพ ิ่มข ึ้น 
   แนวทางการพ ัฒนาท่ีสําค ัญ ประกอบด้วย  
   (1) ปรับเปล ี่ยนค ่านิยมคนไทยให้ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีว ิน ัย จ ิตสาธารณะ และพฤต ิกรรมที ่พ ึงประสงค ์
อาทิ ส ่งเสร ิมให ้ม ีก ิจกรรมการเร ียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนที ่สอดแทรกค ุณธรรม จริยธรรม ความม ีระเบ ียบวิน ัย และ
จ ิตสาธารณะ  
   (2) พ ัฒนาศ ักยภาพ คนให ้ม ีท ักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงช ีวิตอย่างม ีค ุณค่า อาทิ ส่งเสร ิมเด็ก
ปฐมวัยให ้มีการพ ัฒนาท ักษะทางสมองและทางส ังคมท่ีเหมาะสม เด ็กว ัยเร ียนและว ัยรุ ่นม ีท ักษะการค ิดว ิเคราะห ์อย ่าง
เป ็นระบบ  
   (3) ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาและการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต อาทิ ปร ับระบบบร ิหารจ ัดการสถานศ ึกษาขนาด
เล ็ก ให ้ม ีการจ ัดทร ัพยากรร ่วมก ันให ้ม ีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปร ับปร ุงแหล ่งเร ียนรู ้ในช ุมชนให ้ เป ็นแหล ่งเรียนรู ้ 
เชิงสร้างสรรค์และมีช ีวิต  
   (4) ลดปัจจ ัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให ้ทุกภาคส่วนคำน ึงถ ึงผลกระทบต ่อส ุขภาพ อาทิ ส ่งเสร ิมให ้ม ีก ิจกรรม
ทางส ุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมก ับว ัย ปร ั บปร ุงมาตรการทางกฎหมายและภาษ ีในการควบค ุมผล ิตภ ัณฑ ์ ท่ีส ่งผลเส ีย
ต ่อส ุขภาพ  
   (5) เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการระบบส ุขภาพ ภาคร ัฐและปร ับระบบการเง ินการคล ังด ้าน
ส ุขภาพ อาทิ ปร ับระบบบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรร ่วมก ันระหว ่าง สถานพยาบาลท ุกส ังก ัดในเขตพ ื้นท่ีส ุขภาพ  
   (6) พ ัฒนาระบบการด ูแลและสร ้างสภาพแวดล ้อมท่ีเหมาะสมก ับส ังคมส ูงวัย อาทิ ผล ักด ันให ้ม ีกฎหมาย
การด ูแลผู ้ส ูงอาย ุระยะยาว และ  
   (7) ผล ักด ันให ้สถาบ ันทางส ังคมม ีส ่วนร ่ วมพ ัฒ นาประเทศอย ่ างเข ้ มแข ็ ง อาทิ กำหนดมาตรการ
ด ู แลครอบคร ั ว ท่ีเปราะบาง และส ่ ง เสร ิ ม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู ้ทางวิชาการท ี่ท ุกคนเข ้าถึงได้ 

 

2  ย ุทธศาสตร ์การสร ้างความเป ็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในส ังคม การพ ัฒนา ในช่วงท่ีผ ่าน
มาทำให ้สังคมไทยก ้าวหน ้าไปหลายด ้าน แต่การแก ้ป ัญหาความเหลื ่อมล้ําและสร ้างความเป ็นธรรม ในส ังคมไทยม ีความ
ค ืบหน ้าช ้า ท้ังเร่ืองความแตกต ่างของรายได ้ระหว ่างกลุ ่มประชากร ความแตกต ่างของ ค ุณภาพการบร ิการภาคร ัฐ 
รวมท้ังข ้อจําก ัดในการเข ้าถ ึ งกระบวนการย ุต ิ ธรรม และเทคโนโลย ีของกลุ ่ม ผู ้ด ้อยโอกาสและกลุ ่มท่ีอยู ่ในพ ื้นที ่ห ่างไกล 
ด ังนั้น การพ ัฒนาในระยะต ่อไป จ ึงจำเป ็นต ้องมุ ่งลดป ัญหาความเหลื่อมล้ําด ้านรายได ้ของกลุ ่มคนท่ีม ีฐานะทางเศรษฐก ิจ
ส ังคมที ่แตกต ่างก ัน แก ้ไขป ัญหาความยากจน เพ ิ่มโอกาสการเข ้าถ ึงบร ิการพ ื้นฐานทางส ังคมของภาคร ัฐ รวมท้ังเพ ิ่ม
ศ ักยภาพช ุมชนและเศรษฐก ิจฐานรากให ้มี ความเข้มแข ็ง   เพ ื่อให้ชุมชนพ ึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากข ึ้น 

 

   แนวทางการพ ัฒนาสําค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) การเพ ิ่มโอกาสให ้ก ับกลุ ่มเป ้าหมาย ประชากรร ้อยละ 40 ท่ีม ีรายได ้ต่ําส ุดสามารถเข ้าถ ึงบร ิการที่ม ี
ค ุณภาพของร ัฐและม ีอาช ีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข ้าถึงการศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพให ้แก ่เด ็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทาง

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่าน
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การศ ึกษาอย ่างต ่อเนื ่อง โดยให ้การด ูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแต ่การสร ้างรายได ้ของคร ัวเร ือน สน ับสนุนค่าเด ินทางไปย ัง
สถานศึกษา ให ้ทุนการศ ึกษา ต ่อระด ับส ูง  
   (2) การกระจายการให ้บร ิการภาคร ัฐท้ังด ้านการศ ึกษา สาธารณส ุข และสวัสด ิการท่ีม ีค ุณภาพให้ 
ครอบคล ุมและท่ัวถ ึง อาทิ บร ิหารจ ัดการการให ้บร ิการสาธารณส ุขที่ม ีค ุณภาพให ้ครอบคล ุมท ุกพ ื้นท่ี ผ ่านการ พ ัฒนาระบบ
ส ่ งต ่อผู ้ ป ่ วยท้ังในระด ับจ ั งหว ัด ภาค และระด ับประเทศให ้ ม ีประส ิทธ ิภาพมากข้ึน และ  
   (3)  เสร ิมสร ้างศ ักยภาพช ุมชน การพ ัฒนาเศรษฐก ิจชุมชนและการสร ้างความเข ้มแข ็งการเง ินฐานรากตาม
หล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง เพ ื่อให ้ชุมชนสามารถพ ึ่งพาตนเองได้ ม ีส ิทธ ิในการจ ัดการท ุนท่ีด ินและทร ัพยากร ภายใน
ช ุมชน อาทิ สน ับสน ุนการให ้ความรู ้ในการบร ิหารจ ัดการทางการเง ินแก ่ช ุมชนและคร ัวเร ือน การปร ับองค ์กรการเง ินของ
ชุมชนให ้ทำหน ้าท่ีเป ็นสถาบ ันการเง ินในระด ับหมู ่บ ้าน /ตำบล ท่ีทําหน ้าท่ีท้ังการให ้กู ้ย ืมและการออม และจ ัดตั้งโครงข่าย
การเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ ื่อการเกษตรและสหกรณ์เป ็นแม่ข ่าย 

 

3 ย ุทธศาสตร ์การสร ้ างความเข ้ มแข ็ งทางเศรษฐก ิจและแข ่ งข ัน ได ้ อย ่ างยั ่ งย ืน เศรษฐกิจไทย
ขยายต ัวต่ํากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข ้อจำก ัดภายในประเทศ
เองท่ีเป ็นอ ุปสรรคต ่อการเพ ิ่มผล ิตภาพและข ีดความสามารถในการแข ่งข ัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  
การพ ัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐก ิจเต ิบโตได้ตามศ ักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส ่งออกม ีการพ ัฒนาจนสามารถ
ขยายต ัวและเป ็นกลไกสำค ัญในการข ับเคลื่อนเศรษฐก ิจไทย ผล ิตภาพการ ผล ิตของประเทศเพ ิ่มข้ึน การลงท ุนภาคร ัฐและ
เอกชนม ีการขยายต ัวอย ่างต ่อเนื ่องและมาจากความร ่วมม ือก ันมากขึ้น ประชาชนและผู ้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษ ีมากข้ึน 
และประเทศไทยมีข ีดความสามารถในการแข ่งข ัน ทางเศรษฐก ิจส ูงขึ้น นอกจากน้ี ย ังเน ้นให ้ เศรษฐก ิจรายสาขาม ีการเต ิบโต
อย ่างเข ้มแข ็ง ภาคการเกษตรเน ้น เกษตรกรรมย่ังย ืนและให ้เกษตรกรม ีรายได ้เพ ิ่มขี้น ม ีการพ ัฒนาเม ืองอ ุตสาหกรรมน ิเวศ 
การท ่องเท่ียวสามารถทํารายได ้และแข ่งข ันได ้มากข้ึน ว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อมม ีบทบาทต ่อระบบเศรษฐก ิจมาก
ขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ ิ่มข ึ้น 

 

   โดยม ีแนวทางการพ ัฒนาที่สําค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) การบร ิหารจ ัดการเศรษฐก ิจ ส ่วนรวม ท้ังในด ้านการคล ัง อาทิ เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการจ ัดแผนงาน
โครงการ การจ ัดสรรงบประมาณ การบร ิหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเง ิน อาทิ เพ ิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการเง ิน และสถาบ ันการเง ินท้ังในตลาดเง ินและตลาดท ุนให ้สามารถสน ับสน ุนการขยายต ัวทาง
เศรษฐก ิจ และ  
   (2) การเสร ิมสร ้างและพ ัฒนาข ีดความสามารถในการแข ่งข ันของภาคการผล ิตและบร ิการ มุ ่งเน ้นการ
สร ้างความเชื่อมโยงของห ่วงโซ ่ม ูลค ่าระหว ่างภาคเกษตร อ ุตสาหกรรม บร ิการ และการค ้าการลงท ุน เ พ ื่อยกระด ับ 
ศ ักยภาพในการแข ่งข ันของประเทศ โดยยกระด ับการผล ิตส ินค ้าเกษตรและอาหารเข ้าสู ่ระบบมาตรฐาน ต ่อยอดความ
เข้มแข ็งของอุตสาหกรรมท่ีม ีศักยภาพป ัจจ ุบันเพ ื่อยกระดับไปสู่อ ุตสาหกรรมท่ีใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการ
พ ัฒนาอ ุตสาหกรรม เสร ิมสร ้างข ีดความสามารถการแข ่งข ันในเช ิงธ ุรก ิจของภาคบร ิการ ปร ับปร ุงแก ้ไขกฎหมายและ
กฎระเบ ียบเพ ื ่อส ่งเสร ิมการค ้าที ่เป ็นธรรมและอ านวยความสะดวกด ้านการค ้าการ ลงทุน 

 

4 ยุทธศาสตร ์การเติบโตท่ีเป ็นม ิตรก ับสิ่งแวดล ้อมเพ่ือการพ ัฒนาที่ยั่งย ืน ป ัจจ ุบ ันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล ้อมกำล ังเป็นจุดอ ่อนสําคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมท้ังการดํารงช ีว ิต
ของคนไทย ซ่ึงป ัญหาด ังกล ่าวเก ิดจากการลดลงของพ ื้นท่ีป ่าไม้ ทร ัพยากรด ินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถ ูก
ค ุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทร ัพยากรนํ้าในอนาคต ป ัญหาสิ่งแวดล ้อมเพ ิ่มส ูงข้ึนตามการขยายต ัวของเศรษฐก ิจ
และช ุมชนเม ือง การเปล่ียนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศและภ ัยพ ิบ ัต ิทาง ธรรมชาต ิม ีความผ ันผวนและร ุนแรงมากข้ึน และ
ข ้อตกลงระหว ่างประเทศเกี่ยวก ับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข ้มข ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อแนวทางการพ ัฒนา
ประเทศในอนาคต 

4 ยุทธศาสตร ์การเติบโตที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน ปัจจุบันสภาพ
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   ด ังน้ัน การพ ัฒนาในระยะต ่อไปจ ึงม ุ่งเน ้นการร ักษาและฟ ื้นฟ ูฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิ การสร ้างความ
มั่นคงด ้านนํ้าและการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรน้ําให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ การสร ้างค ุณภาพ ส่ิงแวดล้อมที่ด ี ลดมลพ ิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบน ิเวศ การเพ ิ่มประส ิทธิภาพการ ลดก ๊าซเร ือนกระจกและข ีดความสามารถ
ในการปร ับต ัวต ่อการเปล่ียนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ และการเพ ิ่มประส ิทธิภาพการบร ิหารจ ัดการเพ ื่อลดความเส่ียงจาก 
ภ ัยพ ิบ ัติ และลดความส ูญเส ียในชีวิตและทร ัพย ์ส ินท ี่เก ิดจากสาธารณภัย  แนวทางการพ ัฒนาสําค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) การร ักษาฟ ื้นฟ ูทร ัพยากรธรรมชาต ิ สร ้างสมด ุลของการอน ุร ักษ ์และใช ้ประโยชน ์อย ่างยั่งย ืนและเป ็น
ธรรม  
   (2) เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการ ทร ัพยากรนํ้าเพ ื่อให ้เก ิดความมั่นคง สมด ุล และยั่งย ืน  
   (3) การแก ้ไขป ัญหาวิกฤตส่ิงแวดล ้อม  
   (4) ส ่งเสร ิมการ ผล ิตและการบร ิโภคที่เป ็นม ิตรก ับส่ิงแวดล ้อม  
   (5) สน ับสน ุนการลดการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจก และเพ ิ่มข ีดความสามารถในการปร ับต ัวต ่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูม ิอากาศ  
   (6) การบริหารจัดการเพ ื่อลดความเส่ียงด ้านภัยพ ิบัติ 
    (7) การพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและกลไกแก้ไขป ัญหาความข ัดแย ้งด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ 
สิ ่งแวดล ้อม และ  
   (8) การพ ัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว ่างประเทศ 

 

5 ย ุทธศาสตร ์การเสร ิมสร ้างความม ั ่นคงแห ่งชาต ิเพ่ือการพ ัฒนาประเทศสู ่ความม ั่งคั่งและย่ังย ืน 
กระแสโลกาภ ิว ัตน ์และความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลย ีในป ัจจ ุบ ัน ม ีแนวโน ้มส ่งผลกระทบต ่อความ มั่นคงและเสถ ียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภ ัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอ ิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจใน
ภ ูม ิภาคต ่างๆ ของโลก อาชญากรรมข ้ามชาต ิและการก ่อการร ้าย และภ ัยคุกคามภายในประเทศ ได ้แก ่ ความเห ็นต ่างทาง
ความค ิดและอ ุดมการณ ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ ์ใน จังหว ัดชายแดนภาคใต้ และการค ุกคามทางเศรษฐกิจ โดย
อาชญากรรมคอมพ ิวเตอร์ 

 

   ด ังน ั้ น การพ ัฒ นา ในระยะต ่อ ไป จ ึง เน ้ นในเรื ่องการปกป ้ องและเช ิดช ูสถาบ ั น พระมหากษ ัตร ิย ์ให ้
เป ็นสถาบ ันหล ักของประเทศ ส ังคมม ีความสมานฉ ันท์ ประชาชนม ีส ่วนร ่วมป ้องก ันแก ้ไข ป ัญหาความมั่นคง ประชาชนใน
จ ังหว ัดชายแดนภาคใต ้ม ีความปลอดภ ัยในช ีว ิตและทร ัพย ์ส ิน ม ี โอกาสในการศ ึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได ้
เพ ิ่มขึ้น ประเทศไทยม ีความส ัมพ ันธ์และความร ่วมม ือด ้านความม่ันคงก ับนานาประเทศในการป ้องก ันภัยคุกคามในร ูปแบบต ่างๆ 
ควบคู ่ไปก ับการร ักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร ้อมต ่อการร ับม ือภัยค ุกคามทั้งภัยค ุกคามทางทหารและภัยค ุกคามอ ื่นๆ 
และแผนงานด ้านความมั่นคง มีการบูรณาการสอดคล้องก ับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  แนวทางการพ ัฒนาสําค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) การร ักษาความม่ันคงภายในเพ ื่อให ้เก ิดความสงบในส ังคมและธำรงไว ้ซึ่งสถาบ ันหล ักของชาติ  
   (2) การพ ัฒนาเสร ิมสร ้างศ ักยภาพการป ้องก ันประเทศเพ ื่อเตร ียมความพร ้อมในการรับม ือภัยค ุกคามท ้ัง
การทหารและภ ัยค ุกคามอ ื่นๆ 

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน
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    (3)  การส ่งเสร ิมความร ่วมม ือก ับต ่างประเทศด ้านความม ั่นคง เพ ื่อบ ูรณาการความร ่วมม ือก ับม ิตรประเทศเพ ื่อ
ผลประโยชน ์ทางเศรษฐก ิจ ส ังคม และการป ้องก ันภ ัยค ุกคามข ้ามชาติ  
    (4) การร ักษาความมั ่นคงและผลประโยชน ์ของชาต ิทางทะเลเพ ื่อคงไว ้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทะเล และ  
   (5) การบร ิหารจ ัดการความม ั่นคงเพ ื่อการพ ัฒนา เพ ื่อให ้เก ิด ความสอดคล ้องก ันระหว ่างแผนงานที่เก่ียวข ้อง
ก ับความม่ันคง การพ ัฒนาภายใต ้การม ีส ่วนร ่วมของภาค ประชาชน 

6 ย ุทธศาสตร ์การบร ิหารจ ัดการในภาคร ัฐ การป ้องก ันการท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบ และ ธรรมาภ ิบาลใน
ส ังคมไทย ระบบการบร ิหารจ ัดการในภาคร ัฐที่ขาดประส ิทธิภาพเป ็นอ ุปสรรคที่สําค ัญต ่อการพ ัฒนาประเทศมาอย ่างต่อเนื่อง 
ทั้งการให ้บริการประชาชนย ังไม ่ได ้มาตรฐานสากล การบังคับใช ้กฎหมายที่ขาดประส ิทธ ิภาพ การบร ิหารจ ัดการและการ
ให ้บร ิการของท ้อง ถ่ินขาดความโปร ่งใส ระบบและกระบวนการย ุต ิธรรมไม ่สามารถอำนวยความย ุต ิธรรมได ้อย ่าง 
เสมอภาคและเป ็นธรรม รวมท ้ังการท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบในสังคมไทย 

 

   การพ ัฒนาระยะต่อไปจ ึงต้องเร ่งปฏิร ูปการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐให ้เกิดผลสัมฤทธิ์อย ่างจร ิงจ ัง โดยมุ ่งเน ้นในเร่ือง
การลดส ัดส ่วนค ่าใช ้จ ่ายด ้านบ ุคลากรและเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรก ิจของประเทศ การเพ ิ่มประสิทธิภาพการบริหารจ ัดการที่ด ีขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน การ
ปร ับคะแนนด ัชน ีการร ับรู ้การท ุจร ิตให ้อยู ่ในระด ับที่ด ีขึ้น และการลดจําานวนการดําเนินคดีก ับผู้มิได้กระทำความผิด  แนว
ทางการพ ัฒนาสำค ัญ ประกอบด ้วย  
    (1) ปร ับปร ุงโครงสร ้างหน ่วยงาน บทบาท ภารก ิจ และค ุณภาพบ ุคลากรภาคร ัฐ ให ้ม ีความโปร ่งใส ท ันสม ัย 
คล ่องต ัว ม ีขนาดที่เหมาะสม เก ิดคว ามคุ ้มค ่า  
   (2) ปร ับปร ุงกระบวนการงบประมาณ และสร ้างกลไกในการต ิดตามตรวจสอบการเง ินการคล ังภาคร ัฐ 
เพ ื่อให ้การจ ัดสรรและการใช ้จ ่ายม ีประส ิทธ ิภาพ  
   (3) เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพและยกระด ับการให ้บร ิการสาธารณะให ้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให ้ประชาชนและ
ภาคธุรก ิจได ้รับบริการที่ม ีคุณภาพ ได ้มาตรฐานและอํานวยความสะดวก ตรงตามความต ้องการ  
   (4) เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น เพ ื่อให้ประชาชนได้ร ับการ
บริการอย ่างมีประสิทธิภาพและทั่วถ ึง  
   (5) ป้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤต ิมิชอบเพ่ือให้ส ังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ  
   (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให ้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องก ับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว ่างประเทศ 

 

7 ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานและระบบโลจ ิสต ิกส์ ที ่ผ ่านมาการพ ัฒนา โครงสร ้าง
พ ื้นฐานและระบบโลจ ิสต ิกส ์ของประเทศประสบป ัญหาด ้านความต ่อเน่ืองในการดำเน ินการ และป ัญหาเช ิงปร ิมาณ 
ค ุณภาพ และการบร ิหารจ ัดการการให ้บร ิการที ่สอดคล ้องก ับมาตรฐานสากล ทำให ้มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

 

   การพ ัฒนาในระยะต ่อไปจ ึงมุ ่งเน ้นในเรื ่องการลดความเข ้มของการใช้พล ังงานและลดต ้นท ุนโลจ ิสต ิกส ์ของ
ประเทศ การพ ัฒนาระบบขนส ่งทางรางและทางน้ํา เพ ิ่มปร ิมาณการเด ินทางด ้วยระบบขนส ่งสาธารณะในเขตเม ือง และ
ขยายข ีดสามารถในการรองร ับปร ิมาณผู ้ โดยสารของท ่ าอากาศยานในกร ุงเทพมหานครและท ่าอากาศยานในภ ูม ิภาค 
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การเพ ิ่มความสามารถในการแข ่งข ันด ้านโลจ ิสต ิกส ์และการอํานวยความสะดวกทางการค ้า การพ ัฒนาด ้านพล ังงานเพ ื่อเพ ิ่ม
ส ัดส ่วนการใช้พล ังงานทดแทนต ่อปร ิมาณการใช ้พล ังงานขั้นส ุดท ้าย และลดการพ ึ่งพาก ๊าซธรรมชาต ิในการผล ิตไฟฟ ้า การ
พ ัฒนาเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล และการพ ัฒนาด้านสาธารณูปการ (นํ้าประปา)  แนวทางการพ ัฒนาสำค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) การพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื้นฐานด ้านขนส ่ง อาทิ พ ัฒนาระบบรถไฟให ้เป ็นโครงข่ายหล ักในการเดินทางและ
ขนส ่งของประเทศ พ ัฒนาโครงข ่ายถนน พ ัฒนาระบบขนส ่งทางอากาศ และพ ัฒนาระบบขนส ่งทางน้ํา  
   (2) การสน ับสน ุนการพ ัฒนาระบบขนส ่ง อาทิ การ พ ัฒนาอ ุตสาหกรรมต ่อเนื่องที่เก ิดจากการลงท ุนด ้าน
โครงสร ้างพ ื้นฐานและพ ัฒนาการบร ิหารจ ัดการในสาขาขนส ่ง  
   (3) พ ัฒนาระบบโลจ ิสต ิกส์ อาทิ พ ัฒนาและยกระด ับมาตรฐานระบบการบร ิหารจัดการโลจิสต ิกส ์และ 
โซ่ อ ุปทานให้ได ้มาตรฐานสากล และพ ัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค ้า  
   (4) พ ัฒนา ด้านพล ังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให ้เพ ียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ ิ่ม
ศ ักยภาพการบริหาร จ ัดการ การผล ิต และการใช้พล ังงานทดแทนและพล ังงานสะอาด  
   (5) พ ัฒนาเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล อาทิ พ ัฒนาและปรับปรุงโครงสร ้างพ ื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให ้ทั่วถ ึงและ
ม ีประส ิทธิภาพ และส ่งเสร ิมการใช้เทคโนโลยี ด ิจ ิท ัลในการสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มทางธ ุรก ิจ และ  
   (6) พ ัฒนาระบบนํ้าประปา อาทิ พ ัฒนาระบบนํ้าประปาให้ ครอบคลุมและท ั่วถึง และการบริหารจัดการ
การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนว ัตกรรม 

 

8 ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี ว ิจ ัย และนว ัตกรรม การพ ัฒนา เศรษฐก ิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที ่ผ่านมา อาศ ัยการเพ ิ่มประสิทธิภาพจากป ัจจ ัยความได ้เปรียบด ้าน แรงงาน ทร ัพยากรธรรมชาติ 
และการนำเข้าเทคโนโลย ีสำเร็จร ูปจากต ่างประเทศมากกวา่การสะสมองค์ความรู้ เพ ื่อพ ัฒนาเทคโนโลย ีของตนเอง ทําให ้ส ่วน
แบ ่งผลประโยชน ์ทางด ้านเทคโนโลย ี ซ่ึงม ีม ูลค ่าเพ ิ่มส ูงตกอยู ่ก ับประเทศผู ้เป็นเจ ้าของเทคโนโลยี อีกท ั้งการลงทุนด ้านการวิจ ัย
และพ ัฒนายังไม่เพ ียงพอที่จะขับเคลื ่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ 

 

   การพ ัฒนาจ ึงเน ้นในเรื่องการเพ ิ่มความเข ้มแข ็งด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีของประเทศ และการเพ ิ่ม
ความสามารถในการประย ุกต ์ใช ้ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนว ัตกรรมเพ ื่อยกระด ับความสามารถการแข ่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  แนวทางการพ ัฒนาสำค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) เร ่งส ่งเสร ิมการลงท ุนวิจ ัยและพ ัฒนาและผล ักด ันสู่การใช ้ประโยชน ์ในเชิงพาณ ิชย ์และเชิงส ังคม อาทิ 
ลงท ุนวิจ ัยและพ ัฒนากลุ ่มเทคโนโลย ีที ่ประเทศไทย มีศ ักยภาพพ ัฒนาได ้เอง และกลุ ่มเทคโนโลยีที่นําสู ่การพ ัฒนาแบบก ้าว
กระโดด ลงทุนวิจัยและพ ัฒนาเทคโนโลยี และนว ัตกรรมทางส ั งคมเพ ื่อลดความเห ล่ือมล ฎ้และยกระด ับค ุณภาพช ีว ิตของ
ประชาชน  
   (2) พ ัฒนา ผู้ประกอบการให ้เป ็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส ่งเสร ิมผู ้ประกอบการให ้มีบทบาทหลัก
ด ้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร ่วมกำหนดทิศทางการพ ัฒนานวัตกรรม ส ่งเสริมการสร้างสรรค ์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ 
การจ ัดการธ ุรก ิจที่ผสานการใช ้เทคโนโลย ีให ้แพร ่หลายในกลุ ่มผู ้ประกอบการธ ุรก ิจของไทย และ  
   (3) พ ัฒนา สภาวะแวดล ้อมของการพ ัฒนาว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิจ ัย และนวัตกรรม ด ้านบุคลากรว ิจัย 
อาท ิการเร่งการผล ิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีท ี่มีค ุณภาพและสอดคล ้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM  และพ ัฒนาศ ักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข ้าใจในเทคโนโลย ี

 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐก ิจ ในช่วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับที่ 12 ประเทศไทยต ้อง
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ใช้ประโยชน ์จากศ ักยภาพและภูม ิส ังคมเฉพาะของพ ื้นที่ และการดำเน ินย ุทธศาสตร์เชิงร ุกเพ ื่อเสร ิมจ ุดเด ่นในระด ับภาคและ
จ ังหวัดในการเป ็นฐานการผล ิตและบร ิการที่สําค ัญ ประกอบก ับการขยายต ัวของประชากรในเขตเมืองจะเป ็นโอกาสในการกระจาย
ความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเม ืองให ้เป ็นเม ืองน ่าอยู ่และม ีศ ักยภาพในการรองร ับการค ้าการลงท ุน 
รวมทั้งลดแรงกดด ันจากการกระจ ุกต ัว ของการพ ัฒนาในกร ุงเทพฯและภาคกลางไปสู ่ภ ูม ิภาค นอกจากนี้ การเป ็นส ่วนหน่ึง
ของประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียนย ังเป ็นโอกาสในการเป ิดพ ื้นที่เศรษฐก ิจใหม ่บร ิ เวณชายแดนเชื่อมโยงการค ้าการลงท ุนในภูม ิภาค
ของไทยก ับประเทศเพ ่ือนบ้านอีกด้วย 

   ดังนั้น การพ ัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื ่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและม ีการกระจายรายได ้ที่เป ็นธรรม 
มากข้ึน การเพ ิ่มจํานวนเม ืองศ ูนย ์กลางของจ ังหวัดเป ็นเม ืองน ่าอยู ่สำหร ับคนท ุกกลุ ่มในส ังคม พ ื้นที่ฐานเศรษฐก ิจหล ักม ีระบบการ
ผล ิตที่มีประส ิทธิภาพส ูงและเป ็นม ิตรต ่อส่ิงแวดล ้อม และการเพ ิ่มมูลค ่าการลงทุนในพ ื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน   
แนวทางการพ ัฒนาสำค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) การพ ัฒนาภาคเพ ื่อสร ้างโอกาสทางเศรษฐก ิจให ้กระจายต ัวอย ่างทั่วถ ึง พ ัฒนาภาคเหน ือให ้ เป ็น
ฐานเศรษฐก ิจสร ้างสรรค ์ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาภาคตะวันออกเฉ ียงเหน ือให ้หล ุดพ ้นจากความยากจนสู ่เป ้าหมายการพ ึ่งตนเอง พ ัฒนา
ภาคกลางเป ็นฐานเศรษฐก ิจช้ันนำ พ ัฒนาภาคใต ้เป ็นฐานการสร ้างรายได ้ที่หลากหลาย  
   (2) การพ ัฒนาเม ือง อาทิ พ ัฒนาสภาพแวดล ้อม เม ืองศ ูนย ์กลางของจ ังหวัดให ้เป ็นเม ืองน ่าอยู่ ส ่งเสร ิมการ
จ ัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย ่างม ีบ ูรณาการภายใต ้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท ้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนา
ระบบขนส ่งสาธารณะในเขตเมือง และ  
   (3) การพ ัฒนาพ ื้นที่เศรษฐก ิจ อาทิ พ ัฒนาฟ ื้นฟ ูพ ื้นที่บร ิเวณชายฝ่ังทะเลตะว ันออกให ้เป ็นฐานการผล ิต 
อ ุตสาหกรรมหล ักของประเทศที่ขยายต ัวอย ่างม ีสมด ุล ม ีประส ิทธ ิภาพ สอดคล ้องก ับศ ักยภาพของพ ื้นที่ พ ัฒนาพ ื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐก ิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ ื่อนบ ้านให ้เจริญเติบโตอย่างยั่งย ืน และเก ิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 

10 ย ุทธศาสตร ์ความร ่วมม ือระหว ่างประเทศเพ่ือการพ ัฒนา การพ ัฒนาความร ่วมม ือระหว ่างประเทศ
ของไทยในช่วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับที่ 12 ย ึดหลักค ิดเสรี เป ิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน ้นการพ ัฒนาและขยายความร ่วมม ือทั้ง
ด ้านเศรษฐก ิจ ส ังคม ความมั่นคง และอ ื่นๆ ก ับม ิตรประเทศ และเป ็นการข ับเคล่ือนต ่อเนื่องจากการดำเน ินการภายใต ้
แผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับที่ 11 โดยกำหนดเป ็นแนวทางการดำเน ินนโยบายการค ้าและการลงท ุนที่เสรี เป ิดกว ้าง และเป ็นธรรม 
ดําเน ินย ุทธศาสตร ์เช ิงร ุกในการแสวงหาตล าด ใหม ่ๆ ส ่งเสร ิมให ้ ผู ้ประกอบการไทยไปลงท ุนในต ่างประเทศ และส ่งเสร ิม
ความร ่วมม ือเพ ื่อการพ ัฒนาก ับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

 

   ด ัง น้ัน การพ ัฒนาจ ึ งมุ ่ งเน ้น ในเร่ืองการม ี เคร ือข ่ ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบ ียง เศรษฐก ิจที่
ครอบคล ุมและม ีการใช ้ประโยชน ์ ได ้ เต ็มศ ักยภาพ การเพ ิ่มระบบห ่วงโซ ่ม ูลค ่าในอน ุภ ูม ิภาคและภ ูม ิภาคอาเซ ียน ประเทศ
ไทยเป ็นฐานเศรษฐก ิจ การค ้าและการลงท ุนที่สําค ัญในภ ูม ิภาค อน ุภ ูม ิภาค อาเซ ียน และเอเชีย รวมทั้งม ีการพ ัฒนาส ่วนขยาย
จากแนวระเบ ียงเศรษฐก ิจในอน ุภูม ิภาคให ้ครอบคล ุมภูม ิภาคอาเซ ียนเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพ ัฒนาที่ส าคัญท ั้งในท ุกระดับ  แนวทางการพ ัฒนาสำ ค ัญ ประกอบด ้วย  
   (1) ขยายความร ่วมม ือทางการค ้าและการลงทุนก ับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำ หร ับส ินค้าและบร ิการของ
ไทย  
   (2) พ ัฒนาความเช่ือมโยงด้าน การคมนาคมขนส ่ง โลจ ิสต ิกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร ่วมม ือ 
อน ุภ ูม ิภาคภายใต ้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS  และภมิภาคอาเซ ียนเพ ื่ออำ นวยความสะดวกและลดต ้นทุนด ้านโลจิสติกส์ 
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   (3) พ ัฒนาและส ่งเสร ิมให ้ไทยเป ็นฐานของการประกอบธุรก ิจ การบร ิการ และการลงท ุนทีโ่ดดเด ่นใน
ภ ูม ิภาค  
   (4) ส ่งเสร ิมการลงท ุนไทยในต ่างประเทศของผ ู้ประกอบการไทย  
   (5) เป ิดประต ูการค ้าและพ ัฒนาความร ่วมม ือก ับประเทศเพ ื่อนบ ้านในล ักษณะห ุ้นส ่วนทางย ุทธศาสตร ์ทัง้ใน
ระด ับอน ุภูม ิภาคและภูม ิภาคที่ม ีความเสมอภาคกัน  
   (6) สร้างความเปน็หุ ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภ ูมิภาค ภูม ิภาค และนานาประเทศ  
   (7) เข้าร่วมเป ็นภาค ีความร่วมม ือระหว่างประเทศโดยม ีบทบาทที่สร้างสรรค ์ 
   (8) ส ่งเสริมความร่วมม ือก ับภูม ิภาคและนานาชาติในการสร ้างความมั่นคงในท ุกด ้านที่เกี่ยวก ับเร่ืองความอยู ่ดี
ม ีส ุขของประชาชน  
   (9) บ ูรณาการภารก ิจด้านความร่วมม ือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ  
   (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

 

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
ด้านที่ 1 – ด้านการเมือง 
  การธํารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชน ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
ด้านที่ 2 – การบริหารราชการแผ่นดิน 
  มุ่งสร้าง บความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาบนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ภาครัฐได้รั ”ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน“ 
 
ด้านที่ 3 – ด้านกฎหมาย 
  กฎหมายเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิ
วัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
ด้านที่ 4 – กระบวนการยุติธรรม 
  กระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเช่ือมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหล่ือมลํ้าในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างระบบการ
สอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง ขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อํานวยความยุติธรรมโดยนําเทคโนโลยีมาใช้และระบบการลงโทษกับการดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษที่ทําให้สังคม เกิดความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านที่ 5 – ด้านเศรษฐกิจ 
  ยกระดับผลิตภาพ  )higher productivity) และความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศให้สูงข้ึน  )more 

6. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
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competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน )more inclusive) มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  )more sustainable) ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น (high performance economic institution) 
ด้านที่ 6 – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และย่ังยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุล
ระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ด้านที่ 7 – ด้านสาธารณสุข 
  ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดี 
ด้านที่ 8 – ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทําหน้าที่ของส่ือบนความรับผิดชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรม 
และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความ
เช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิปไตย และการให้ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ด้านที่ 9 – ด้านสังคม 
  ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่
บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหาร
จัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 
ด้านที่ 10 – ด้านพลังงาน 
  ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิ
บาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานและเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญ 
ด้านที่ 11 – ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 

 

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 

(

(
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2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. นโยบายการลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 
10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ 
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  

competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน )more inclusive) มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  )more sustainable) ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น (high performance economic institution) 
ด้านที่ 6 – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และย่ังยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุล
ระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ด้านที่ 7 – ด้านสาธารณสุข 
  ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดี 
ด้านที่ 8 – ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทําหน้าที่ของส่ือบนความรับผิดชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรม 
และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความ
เช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิปไตย และการให้ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ด้านที่ 9 – ด้านสังคม 
  ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่
บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหาร
จัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 
ด้านที่ 10 – ด้านพลังงาน 
  ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิ
บาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานและเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญ 
ด้านที่ 11 – ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 

 

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 

7. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
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ส่วนที่ 2 

การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   
 
 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความหมาย ลักษณะการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน นโยบายการ
ดําเนินงานและสรุปภาพรวมของงาน   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ความหมายของการบริการวิชาการแก่ชุมชน  (Academic Services)  

การบริการวิชาการแก่ชุมชน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิง
วิชาการ  การอบรม  การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คําแนะนําปรึกษา การแสดงนิทรรศการ 
การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ  โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดล้องตามความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน  เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับสถาบัน 
 ลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการ 
 สําหรับลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการที่เป็นรูปแบบท่ีสถาบันดําเนินการ  โดยท่ัวไป มีดังนี้ 

 การฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี    การให้บริการ 
วิชาการในลักษณะการฝึกอบรม  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี    มีลักษณะเป็น
การให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีคณะ/หน่วยงานนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกิดจาก
ผลงานวิจัย  เช่น อบรมการใช้คอมพิวเตอร์  อบรมการเพาะเห็ด  การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซล   
เป็นต้น    
 ลักษณะความแตกต่างของการฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ การฝึกอบรม  
ผู้เข้าร่วมอบรมอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมหรือไม่มีส่วนร่วมก็ได้  แต่การอบรมเชิงปฏิบัติการจะ
เน้นการให้ผู้รับการอบรมไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  

 การสัมมนา  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง (น.) การประชุม 
แบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเร่ืองใด
เรื่องหนึ่งผลสรุปท่ีได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะนําไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้    

ความหมายจะเห็นว่าการบริการวิชาการแบบสัมมนาจะมีลักษณะแตกต่างจากการฝึกอบรม 
เพราะการสัมมนาไม่เน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมการปฏิบัติของผู้ร่วมสัมมนา  แต่เน้นการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   

 การประชุม  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง  (ก.) มารวมกัน 
หรือ เรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ  เช่น ประชุม
กรรมการ  โดยปริยายใช้หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันมารวมกัน เช่น ประชุมพงศาวดาร ประชุม
ปาฐกถา  บางทีใช้หมายความอย่างเดียวกับชุมนุม เช่น ประชุมพระบรมราชาธิบาย ประชุมประกาศ
รัชกาลท่ี 4. 
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        สําหรับการบริการวิชาการ ท่ีมีลักษณะการประชุมนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมเชิง
วิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจในเรื่องนั้น ๆ ได้พบปะหารือกัน  หรือนําเสนอแนวคิด  ผลงาน เช่น 
การประชุมวิชาการว่าด้วยเอดส์  การประชุมวิชาการว่าด้วยลุ่มน้ําโขง  การประชุมวิชาการเพ่ือเสนอ
ผลงานวิจัย   เป็นต้น 

 การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
โดยตรง เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี   แพทย์อาสา    

 การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  เป็นการบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีการ 
ดําเนินงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การพิมพ์เอกสารวิชาการเผยแพร่  การพัฒนาฐานข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต   

 การบริการวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบ เช่น การตรวจิเคราะห์คุณภาพน้ํา  การทดสอบ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   การตรวจสอบคุณภาพดิน ปุ๋ย ฯลฯ 
 
2.  นโยบายการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-2564) 
 คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้กําหนด
นโยบายการดําเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้มี
ความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพื้นท่ี ดังนี้ 

 โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและชุมชน เป็นโครงการที่ให้บริการ
วิชาการเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครู นักเรียนในระบบโรงเรียน  ให้สามารถพัฒนาผลการเรียนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับต่าง ๆ   ซ่ึงการให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชดําริ ฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพขชองคนในชุมชนท่ีอยู่นอกภาคการศึกษาด้วย  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะโครงการและกลุ่มเป้าหมายหลักของการดําเนินงาน ดังนี้   

กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน  ในกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 
22  จํานวน 4 แห่ง ได้แก่  
(1) รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน  

สกริมชอร์   
(2) รร.ตชด.บ้านแก่ง 

ศรีโคตร   
(3) รร.ตชด.ภูหญ้าคา  

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 โครงการจัดการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการพัฒนาโรง เรียน
ต้นแบบปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดล้อมดี 

 โครงการส่งเสริมภาวะ

 โรงเรียนท่ีได้รับป้าย
พระราชทานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง/ระดับเพชร 
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กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า ตัวชี้วัดเฉพาะ 

(4) ศกร.ภูดานกอย โภชนาการ 
 โรงเรียนประถม/ขยาย

โอกาส 
รอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 24 แห่ง / 
โรงเรียนมัธยมในโครงการ
เครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 

 โรงเรียนเครือข่าย บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับ 
โครงการในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 

 โรงเรียนอ่ืน ๆ ในเขตพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัย 
 

 โรงเรียนเครือข่ายการ
ส่งเสริมวิชาการด้าน
ภาษาไทย / 
ภาษาต่างประเทศ 

 โรงเรียนเครือข่ายการ
ส่งเสริมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยให้คล่อง 

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ 

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
(STEM) 

 ส่งเสริม พัฒนาการสอนโดย
ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ทุกระดับ 

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาท่ีสอง 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ 

 จํานวนโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น เม่ือร่วมโครงการกับ
มหาวิทยาลัยแล้ว 3 ปี  

 จํานวนนักเรียนท่ีอ่าน 
เขียนภาษาไทยคล่อง 

 จํานวนโรงเรียนที่ได้รับตรา 
พระทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

 จํานวนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนท่ี
ร่วมโครงการ 

 

 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 สภาเด็กและเยาวชนใน

ชุมชน 
 

 พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21  

 การยกระดับหรือส่งเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 การใช้คอมพิวเตอร์ 
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 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก 
ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ

ท้ังในระดับครัวเรือน  ชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาค
ธุรกิจ เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เพ่ิมหรือลดรายจ่ายในครัวเรือน การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การพัฒนาผลิตภาพการผลิต  

 
กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า ตัวชี้วัดเฉพาะ 

 เกษตรกร ประชาชน
เป้าหมายบ้าน 
ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค  
อ.วารินชําราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

 เกษตรกร ประชาชน
เป้าหมายบ้านหนองบัว 
ต.ขามใหญ่  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 เกษตรกร ประชาชน
เป้าหมาย  
จ.ศรีสะเกษ 
 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและ
สัตว์ปลอดภัย หรือการทําเกษตรอินทรีย์
โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในกลุ่มพืชและสัตว์เป้าหมาย 
ได้แก่ งา มะเขือเทศ พริก และจิ้งหรีด 

 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ / การตรวจสอบ
ย้อนกลับ ผลผลิตทางการเกษตร 

 การอบรม หลักสูตรระยะสั้น เช่น การ
ทําพวงหรีด การทําของท่ีระลึก การทํา
ดอกไม้จัน ทําเทียน หัตถกรรม ฯลฯ 

 การอบรมพัฒนาอาชีพหลัก ในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีศักยภาพ เช่น การเลี้ยงโค  
การเลี้ยงแพะ การเพาะเห็ด  

 รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น / 
รายจ่ายท่ีลดลง 
หลังจากร่วม
โครงการ 

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร  
วิสากิจชุมชน  
ผู้ประกอบการ บริษัท 
ห้างร้าน  
ภาคอุตสาหกรรม 

 การสกัดสารและวิเคราะห์องค์ประกอบ
และการทดสอบฤทธิ์ของสารในพืชและ
สัตว์ท่ีเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ งา มะเขือเทศ พริก และจิ้งหรีด 

เพ่ือนําไปสู่การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

กลุ่ม การบริหารองค์กร  การเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิต 

 การพัฒนาภาพลักษณ์  การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ 

 การสร้างมูลค่า และรายได้จากงาน

 จํานวนกลุ่มท่ีได้รับ
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สามารถเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต  

 จํานวนผลิตภัณฑ์/
ผลผลิต ท่ีได้รับการ
พัฒนาหรือ 
แปรรูปและ
สามารถนําออกสู่
ตลาดได้  

 จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ี
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กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า ตัวชี้วัดเฉพาะ 

ศิลปะ วัฒนธรรม หรือหัตถกรรมชุมชน 
เช่น ผ้าไทย เครื่องจักรสาน สินคา้ 
OTOP 

 การเพิ่มช่องทางการตลาด 

ได้รับการรับรอง
มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มนักศึกษาที่ รอจบ
หรือจบการศึกษาใหม่ 

 ผู้ท่ีต้องการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตร  อุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

 จํานวน
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

 

 กลุ่มองค์กรวิชาชีพต่าง 
ๆ  

 การอบรมเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ของบุคคลกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ  

 จํานวนผู้ร่วม
โครงการท่ีได้รับ
การรับรอง/ผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
   โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน / ชุมชน    
 ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท้ังการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู  การให้คําปรึกษาแนะนําด้านยาและสมุนไพร  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ    
 

กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 กลุ่มแม่และเด็กเล็ก  การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 คุณแม่วัยใส 

 จํานวนเด็กที่มี
พัฒนาการสมวัย 

 กลุ่มสูงอายุ  การดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ  จํานวนผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การดูแล 

 กลุ่มอาสาสมัคร ผู้นํา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

 การพัฒนาศักยภาพในการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน 

 

 ประชาชนท่ัวไป  การให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสข 

 จํานวนประชาชนท่ีมี
สุขภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

อาสาสมัครที่ได้รับความ

รู้และนำาไปถ่ายทอด

สุข
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    โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 ประชาชนท่ัวไป  การจัดการขยะในชุมชน 
 การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตร  
 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร

ในท้องถิ่น 
 การส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทน พลังงานทางเลือก 
 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 การเฝ้าระวังภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ 

 ปริมาณขยะท่ีได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธี/การ
นํากลับมาใช้ใหม่ 

 จํานวนชุมชนท่ีมีการ
จัดการแหล่งน้ํา / มีน้ํา
สะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 
 

 
   จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยมี
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร เช่น อบรมทักษะอาชีพระยะส้ัน อบรมด้าน
ภาษา อบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ระบบฐานข้อมูลชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจใน
การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เป็นต้น 
 

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข

  
    โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 ประชาชนท่ัวไป  การจัดการขยะในชุมชน 
 การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตร  
 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร

ในท้องถิ่น 
 การส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทน พลังงานทางเลือก 
 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 การเฝ้าระวังภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ 

 ปริมาณขยะท่ีได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธี/การ
นํากลับมาใช้ใหม่ 

 จํานวนชุมชนท่ีมีการ
จัดการแหล่งน้ํา / มีน้ํา
สะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 
 

 
   จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยมี
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร เช่น อบรมทักษะอาชีพระยะส้ัน อบรมด้าน
ภาษา อบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ระบบฐานข้อมูลชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจใน
การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เป็นต้น 
 

กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า ตัวชี้วัดเฉพาะ

	 ประชาชนทั่วไป

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 การอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

และความงาม

	 การอบรมพัฒนาอาชีพด้าน

การเกษตร

	 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม

อาชีพ

	 รายได้จากค่าลงทะเบียน
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ภาพรวมในการดําเนินโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม มีขั้นตอนดังนี้ 

  1. การสํารวจ/รับฟัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก่อนจัดทําข้อเสนอโครงการ ผู้ท่ี
ต้องการเสนอโครงการต้องสํารวจหรือประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือนําไปจัดทํา
โครงการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามความต้องการ รวมถึงเป็นการเปดิโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการต้ังแต่ต้น 

2. จัดทําข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ผู้สนใจจัดทําข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี จากงบประมาณแผ่นดิน ตามระบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงข้อเสนอโครงการนั้นจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

3. การพิจารณาโครงการ  มหาวิทยาลยัจะรวบรวมข้อเสนอโครงการจากคณะ หน่วยงานนําเข้า
สู่กระบวนการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ซ่ึงโครงการท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินจะถูกนําเสนอขอ
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ส่วนโครงการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่นําเสนอของบประมาณ 

4. อนุมัติงบประมาณ/โครงการ เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เรียงไป
ตามลําดับคะแนนการประเมินสูงสุด ไปจนกระทั่งหมดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

5. การดําเนินโครงการตามแผน เม่ือโครงการได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เสนอไว้กับมหาวิทยาลัย โดยให้ความสําคัญในกระบวนการดําเนินงาน
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
บริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมถึงการบูรณาการการดําเนินงานกับพันธกิจอ่ืนท้ังการ
เรียนการสอน การวิจัย 

6. การรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ในระหว่างการดําเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 3 เดือน ตามระบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

7. การติดตามและประเมินผล  หลังจากท่ีดําเนินงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์โครงการแล้ว
อย่างน้อย 1 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิด
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการท้ังระบบ ท้ังในส่วนกลุ่มผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและ 
ตัวผู้รับผิดชอบโครงการเอง  

8. การรายงานผลการดําเนินงาน/รายงานทางการเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานทางการเงินให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีดําเนินโครงการแล้วเสร็จหรือหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
  
 

 

 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 จากภาพรวมของการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จะได้นําเสนอรายละเอียดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการหลัก ๆ คือ การเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ  การ
บริหารโครงการและการรายงานผลและส่งมอบผลงาน  ซ่ึงจะมีรายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
1. การเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ 
 ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้งบประมาณแผ่นดินนั้น จะมีกรอบการ
ดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ตามแผนยุทธศสาตร์การพัฒนาระยะต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการในการ
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีดังน้ี 
 
 การสํารวจความต้องการ / รับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คณะ หน่วยงาน หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดําเนินการสํารวจความต้องการหรือรับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
นํามาประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการได้หลายวิธีการ หลายช่องทาง เช่น การใช้แบบสํารวจปัญหา 
ความต้องการ  การใช้ข้อมูลจากแบบประเมินผลการดําเนินโครงการ  การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ เป็นต้น    
  ท้ังนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นประจํา โดยส่งแบบสํารวจไปยังกลุ่มผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  การจัดประชุม
ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัย  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้นี้จะนํามาสรุปประมวลผล และแจ้ง
เวียนให้ผู้สนใจนําไปใช้ประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการต่อไป   
 
  การจัดทําข้อเสนอโครงการ  เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีแล้ว ผู้สนใจต้องศึกษากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนจะลงมือจัดทําข้อเสนอโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ภาพรวมในการดําเนินโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม มีขั้นตอนดังนี้ 

  1. การสํารวจ/รับฟัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก่อนจัดทําข้อเสนอโครงการ ผู้ท่ี
ต้องการเสนอโครงการต้องสํารวจหรือประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือนําไปจัดทํา
โครงการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามความต้องการ รวมถึงเป็นการเปดิโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการต้ังแต่ต้น 

2. จัดทําข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ผู้สนใจจัดทําข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี จากงบประมาณแผ่นดิน ตามระบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงข้อเสนอโครงการนั้นจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

3. การพิจารณาโครงการ  มหาวิทยาลยัจะรวบรวมข้อเสนอโครงการจากคณะ หน่วยงานนําเข้า
สู่กระบวนการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ซ่ึงโครงการท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินจะถูกนําเสนอขอ
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ส่วนโครงการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่นําเสนอของบประมาณ 

4. อนุมัติงบประมาณ/โครงการ เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เรียงไป
ตามลําดับคะแนนการประเมินสูงสุด ไปจนกระทั่งหมดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

5. การดําเนินโครงการตามแผน เม่ือโครงการได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เสนอไว้กับมหาวิทยาลัย โดยให้ความสําคัญในกระบวนการดําเนินงาน
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
บริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมถึงการบูรณาการการดําเนินงานกับพันธกิจอ่ืนท้ังการ
เรียนการสอน การวิจัย 

6. การรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ในระหว่างการดําเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 3 เดือน ตามระบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

7. การติดตามและประเมินผล  หลังจากท่ีดําเนินงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์โครงการแล้ว
อย่างน้อย 1 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิด
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการท้ังระบบ ท้ังในส่วนกลุ่มผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและ 
ตัวผู้รับผิดชอบโครงการเอง  

8. การรายงานผลการดําเนินงาน/รายงานทางการเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานทางการเงินให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีดําเนินโครงการแล้วเสร็จหรือหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
  
 

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

27



 

 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 จากภาพรวมของการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จะได้นําเสนอรายละเอียดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการหลัก ๆ คือ การเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ  การ
บริหารโครงการและการรายงานผลและส่งมอบผลงาน  ซ่ึงจะมีรายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
1. การเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ 
 ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้งบประมาณแผ่นดินนั้น จะมีกรอบการ
ดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ตามแผนยุทธศสาตร์การพัฒนาระยะต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการในการ
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีดังน้ี 
 
 การสํารวจความต้องการ / รับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คณะ หน่วยงาน หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดําเนินการสํารวจความต้องการหรือรับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
นํามาประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการได้หลายวิธีการ หลายช่องทาง เช่น การใช้แบบสํารวจปัญหา 
ความต้องการ  การใช้ข้อมูลจากแบบประเมินผลการดําเนินโครงการ  การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ เป็นต้น    
  ท้ังนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นประจํา โดยส่งแบบสํารวจไปยังกลุ่มผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  การจัดประชุม
ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัย  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้นี้จะนํามาสรุปประมวลผล และแจ้ง
เวียนให้ผู้สนใจนําไปใช้ประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการต่อไป   
 
  การจัดทําข้อเสนอโครงการ  เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีแล้ว ผู้สนใจต้องศึกษากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนจะลงมือจัดทําข้อเสนอโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ข้อสังเกตในการจัดทําข้อเสนอโครงการ 

    ลักษณะโครงการที่ไม่สนับสนุนให้เสนอของบประมาณ ได้แก่ การประกวดแข่งขัน การ
ประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารวิชาการ 

โครงการที่เสนอของบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล  
นโยบายการปฏิรูปประเทศ มติคณะรัฐมนตรี   

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีมากกว่า 1 คน สามารถข้ามภาควิชา คณะ หน่วยงาน 

การเขียนหลักการเหตุผล ควรกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการพัฒนาระดับต่าง ๆ  
ปัญหาหรือความต้องการพัฒนาของพ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมายของโครงการและเชื่อมโยงถึงความจําเป็นท่ี
ต้องจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของโครงการไม่ควรเกิน 3 ข้อ 

ควรระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน 

งบประมาณท่ีเสนอขอต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างการเสนอโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ 

 ผู้เสนอโครงการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบฯ ท่ี http://www.ubuniserv.ubu.ac.th 

 เลือกเมนู จัดการข้อมูลโครงการ --> เสนอโครงการ 

 เลือกปีงบประมาณ คณะหน่วยงานท่ีสังกัด  

 คล๊ิกปุ่มสร้างโครงการ 

 

 

เลือกสร้างโครงการ 

เลือกปีงบประมาณ 

เลือกคณะ หน่วยงาน 

เลือกเสนอโครงการเมื่อเสร็จเรียบร้อย 
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 ระบบสร้างโครงการพร้อมรหัสและแสดงหน้าจอแบบฟอร์มโครงการ ให้ผู้เสนอโครงการ

บันทึกรายละเอียดตามหัวข้อจนครบทุกหัวข้อ 

 โครงการจะถูกบันทึกในระบบในสถานะร่างโครงการ เพ่ือให้ผู้เสนอโครงการสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดและทําการแก้ไขได้ 

 เม่ือตรวจสอบรายละเอียดท่ีบันทึกว่าครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กเสนอโครงการ เพ่ือนําโครงการ
เข้าสู่ระบบการเสนอโครงการอย่างสมบูรณ์ 

 ผู้ประสานงานด้านบริการวิชาการของคณะ หน่วยงาน จะตรวจสอบรายละเอียดของ
ข้อเสนอโครงการว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่หากไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบและทําการแก้ไข  หากถูกต้องเรียบร้อย จะส่งเข้าสู่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

 
การค้นหาโครงการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม (กรณียังไม่คลิ๊กเสนอโครงการ) 

 

 เลือกเมนู จัดการข้อมูลโครงการ --> เสนอโครงการ 

 เลือกปีงบประมาณ --> สถานะโครงการ “ร่างโครงการ”  

 คล๊ิกปุ่มค้นหา 

 คล๊ิกเลือกโครงการท่ีต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม และบันทึกรายละเอียดท่ีต้องการ 

เลือกปีงบประมาณ 
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  การประเมินข้อเสนอโครงการ  ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากทุกคณะ หน่วยงาน จะ
นําเข้าสู่กระบวนการประเมินของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  โดยการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ประเมินโดยคณะ 
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอโครงการ 2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) ประเมินโดยสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ  ซ่ึงเกณฑ์ คะแนนการประเมินจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้วในข้ันตอนการประกาศรับข้อเสนอโครงการ  ข้ันตอนการประเมินข้อเสนอ
โครงการ มีดังน้ี 
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ 

รายการประเมิน 
ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน 
 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย   ของคณะ / หน่วยงาน 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสูตร 
 การบูรณาการกับภารกิจอ่ืน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
 ผลการดําเนินงานบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในโครงการท่ีผ่าน

มา 
 แสดงเอกสารหรือข้อมูลอ้างถิง ความต้องการหรือความร่วมมือของชุมชน องค์กรใน

การเสนอโครงการ 
ประเมินโดยสํานักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ 
 ความสมบูรณ์ของโครงการและความสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าและรายงานผล

การดําเนินงานฉบับสมบูรณ์  ในระบบบริหารโครงการ 
 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ  
 เป็นโครงการท่ีสามารถตอบยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

รวมถึงตอบโจทย์แผนปฏิรูปประเทศ     
 ท่ีมาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องกัน เป็นไปได้ในการ

ดําเนินงาน สามารถวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 แผนการดําเนินงานมีความชัดเจน สามารถดําเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีตั้งไว้ ภายใน 1 ปี 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการดําเนินงาน

และตอบโจทย์มหาวิทยาลัย สามารถวัดประเมินผลได้  
 เป็นโครงการต่อเนื่องและมีผลการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ / ผลกระทบต่อ

ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ 

รายการประเมิน 
ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน 
 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย   ของคณะ / หน่วยงาน 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสูตร 
 การบูรณาการกับภารกิจอ่ืน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
 ผลการดําเนินงานบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในโครงการท่ีผ่าน

มา 
 แสดงเอกสารหรือข้อมูลอ้างถิง ความต้องการหรือความร่วมมือของชุมชน องค์กรใน

การเสนอโครงการ 
ประเมินโดยสํานักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ 
 ความสมบูรณ์ของโครงการและความสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าและรายงานผล

การดําเนินงานฉบับสมบูรณ์  ในระบบบริหารโครงการ 
 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ  
 เป็นโครงการท่ีสามารถตอบยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

รวมถึงตอบโจทย์แผนปฏิรูปประเทศ     
 ท่ีมาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องกัน เป็นไปได้ในการ

ดําเนินงาน สามารถวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 แผนการดําเนินงานมีความชัดเจน สามารถดําเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีตั้งไว้ ภายใน 1 ปี 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการดําเนินงาน

และตอบโจทย์มหาวิทยาลัย สามารถวัดประเมินผลได้  
 เป็นโครงการต่อเนื่องและมีผลการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ / ผลกระทบต่อ

ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

	 ประวัติการดำาเนินโครงการและสถิติการส่งรายงาน
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รายการประเมิน 
ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน 
 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย   ของคณะ / หน่วยงาน 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสูตร 
 การบูรณาการกับภารกิจอ่ืน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
 ผลการดําเนินงานบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในโครงการท่ีผ่าน

มา 
 แสดงเอกสารหรือข้อมูลอ้างถิง ความต้องการหรือความร่วมมือของชุมชน องค์กรใน

การเสนอโครงการ 
ประเมินโดยสํานักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ 
 ความสมบูรณ์ของโครงการและความสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าและรายงานผล

การดําเนินงานฉบับสมบูรณ์  ในระบบบริหารโครงการ 
 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ  
 เป็นโครงการท่ีสามารถตอบยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

รวมถึงตอบโจทย์แผนปฏิรูปประเทศ     
 ท่ีมาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องกัน เป็นไปได้ในการ

ดําเนินงาน สามารถวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 แผนการดําเนินงานมีความชัดเจน สามารถดําเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีตั้งไว้ ภายใน 1 ปี 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการดําเนินงาน

และตอบโจทย์มหาวิทยาลัย สามารถวัดประเมินผลได้  
 เป็นโครงการต่อเนื่องและมีผลการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ / ผลกระทบต่อ

ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ 

รายการประเมิน 
ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน 
 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย   ของคณะ / หน่วยงาน 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสูตร 
 การบูรณาการกับภารกิจอ่ืน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
 ผลการดําเนินงานบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในโครงการท่ีผ่าน

มา 
 แสดงเอกสารหรือข้อมูลอ้างถิง ความต้องการหรือความร่วมมือของชุมชน องค์กรใน

การเสนอโครงการ 
ประเมินโดยสํานักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ 
 ความสมบูรณ์ของโครงการและความสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าและรายงานผล

การดําเนินงานฉบับสมบูรณ์  ในระบบบริหารโครงการ 
 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ  
 เป็นโครงการท่ีสามารถตอบยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

รวมถึงตอบโจทย์แผนปฏิรูปประเทศ     
 ท่ีมาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องกัน เป็นไปได้ในการ

ดําเนินงาน สามารถวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 แผนการดําเนินงานมีความชัดเจน สามารถดําเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีตั้งไว้ ภายใน 1 ปี 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการดําเนินงาน

และตอบโจทย์มหาวิทยาลัย สามารถวัดประเมินผลได้  
 เป็นโครงการต่อเนื่องและมีผลการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ / ผลกระทบต่อ

ผู้รับบริการ 
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การอนุมัติงบประมาณ/โครงการ  เม่ือได้รับแจ้งกรอบวงเงินจากสํานักงบประมาณแล้ว 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน จะประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ 
หน่วยงานต่าง ๆ เรียงตามลําดับโครงการท่ีได้ประเมินไว้แล้ว  โดยงบประมาณที่จะจัดสรรให้แต่ละ
โครงการนั้น จะพิจารณาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ซ่ึงแต่ละโครงการอาจไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเต็มตามวงเงินท่ีเสนอขอ รวมถึงโครงการท่ีผ่านการประเมินอาจจะไม่รับการจัดสรร
งบประมาณทุกโครงการ ท้ังนี้ ข้ึนกับวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจากสํานักงบประมาณ  โดยการอนุมัติ
งบประมาณ/โครงการ มีข้ันตอน ดังน้ี 
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2. การดําเนินโครงการหรือบริหารโครงการ เม่ือโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  โดยถือเอาการ
ลงนามของอธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย หลังจากนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะเร่ิมดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนดไว้  ซ่ึงถือว่าเป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและมีรายละเอียดมากเพราะมีความเก่ียวข้องกับ
ส่วนต่าง ๆ ท้ังหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก โดยในข้ันตอนการดําเนินโครงการอาจ
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 

ระยะเตรียมการ เป็นข้ันตอนของการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนจะดําเนินกิจกรรมหลัก
ของโครงการ ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละคนอาจมีเทคนิคการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันออกไป  แล้วแต่
ขอบเขต ลักษณะของโครงการและหลักเกณฑ์ภายในคณะ หน่วยงานนั้น อย่างไรก็ตามในที่นี้จะแสดง
กระบวนงานท่ัวไปท่ีทุกโครงการต้องปฏิบัติเหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตัวอย่างการขออนุมัติจัดโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ 

 
 

 ผู้รับผิดชอบโครงการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบฯ ท่ี http://www.ubuniserv.ubu.ac.th 

 เลือกเมนู จัดการข้อมูลโครงการ --> ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

 เลือกปีงบประมาณ สถานะโครงการและสถานะคําขอ  

 ระบบแสดงรายช่ือโครงการในความรับผิดชอบท้ังหมด 

 คล๊ิกปุ่มขออนุมัติจัดกิจกรรม ในโครงการท่ีต้องการขออนุมัติจัดกิจกรรม 

เลือกปีงบประมาณ สถานะโครงการ สถานะคําขอ 

คลิ๊กขออนุมัติจัดกิจกรรม 

หลักการดําเนินงานที่สําคัญ 
- ก่อนลงมือดําเนินการใด ๆ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอํานาจก่อนจึงลงมือดําเนินการได้ 
- เม่ือดําเนินงานหรือปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
- การขออนุมัติเดินทางไปราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้แบบฟอร์ม
ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

36



 

 

 

 
 

 ระบบสร้างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 

 บันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ได้แก่ เลขท่ีหนังสือของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  
วันท่ีออกเลขหนังสือ วันท่ีจัดกิจกรรม วันท่ีส้ินสุดกิจกรรม รายละเอียดเก่ียวกับการจัด
กิจกรรม สถานท่ีจัดกิจกรรม จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม คร้ังท่ีจัดกิจกรรม ฯลฯ  

 คล๊ิก บันทึกร่างขออนุมัติจัดกิจกรรม 

 ผู้บริหารคณะ พิจารณาตรจสอบและลงนามผ่านระบบ 

 เจ้าหน้าท่ีระดับมหาวิทยาลัยให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดกิจกรรมตามเสนอ 

  

ลงเลขที่หนังสือ วันท่ีออกเลข 

บันทึกรายละเอียดการจัดกิจกรรม วันเร่ิมต้น 
ส้ินสุด สถานท่ี กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

คลิ๊ก บันทึก 

พิจารณาตรวจสอบและลงนามผ่านระบบ
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ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี         สิงหาคม  2561 
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการปรับปรุงคุณภาพนํ้าด่ืมในโรงเรียนเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรียน     อธิการบดี / คณบดี 

      ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 2561 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 325,700 บาท  นั้น   

   บัดนี้ คณะทํางานได้กําหนดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ในการดูแล ปรับปรุง
คุณภาพน้ําในวันท่ี 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติใน
หลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยใช้งบประมาณจากโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดังน้ี   
 

รายการ จํานวน 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน 6,000 บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จํานวน 40 คน ๆ ละ 35 บาท 2 ม้ือ  2,800 บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน ๆ ละ 120 บาท 1 ม้ือ   4,800 บาท 

รวม (หน่ึงหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 13,600 บาท 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 

 

 

ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี         สิงหาคม  2561 
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการปรับปรุงคุณภาพนํ้าด่ืมในโรงเรียนเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรียน     อธิการบดี / คณบดี 

      ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 2561 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 325,700 บาท  นั้น   

   บัดนี้ คณะทํางานได้กําหนดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ในการดูแล ปรับปรุง
คุณภาพน้ําในวันท่ี 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติใน
หลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยใช้งบประมาณจากโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดังน้ี   
 

รายการ จํานวน 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน 6,000 บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จํานวน 40 คน ๆ ละ 35 บาท 2 ม้ือ  2,800 บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน ๆ ละ 120 บาท 1 ม้ือ   4,800 บาท 

รวม (หน่ึงหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 13,600 บาท 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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 นอกจากงานต่าง ๆ ท่ีต้องทําในข้ันเตรียมการข้างต้นนี้แล้ว  การดําเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ เช่น กลุ่มเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนไป ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
รายการค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง ฯลฯ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
เสนอขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานได้ โดยการปรับแผนการดําเนินงานนี้ต้องไม่ทําให้สาระสําคัญของ
โครงการท่ีได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงไป  โดยการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานมีข้ันตอน ดังน้ี 
 

การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน 

 

  

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ดําเนินการ

• จัดทําบันทึกขออนุมัติ ปรับแผนการดําเนินงานหรือรายละเอียดโครงการ เช่น 
กําหนดการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯลฯ

• จัดทําบันทึกขออนุมัติ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้เกี่ยวข้องระดับ
คณะ หน่วยงาน

ดําเนินการ

• เจ้าหน้าท่ีดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระของการปรับแผน
• เจ้าหน้าท่ีการเงิน/พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
• ผู้บริหาร ลงนามให้ความเห็นเพื่อเสนออธิการบดี

ผู้เกี่ยวข้องระดับ
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ

• เจ้าหน้าท่ีดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระสําคัญและให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา

• อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
• เจ้าหน้าท่ีดูแลงานบริการวิชาการแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ หน่วยงานและบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ข้อสังเกต 
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานทุกกรณี ต้องช้ีแจงเหตุผลว่ามีความจําเป็นอย่างไรจึงต้องปรับ   
  แผนการดําเนินงาน และการปรับแผนต้องไม่ทําให้สาระสําคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป 
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ต้องไม่ทําให้งบประมาณเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
- การขออนุมัติปรับงบประมาณต้องไม่ทําให้สัดส่วนของค่าตอบแทนเกินกว่าร้อยละ 30 ของงบท้ังหมด 
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 

ผู้เกี่ยวข้องระดับ

มหาวิทยาลัย

ดำาเนินการ

ผู้เกี่ยวข้องระดับ

คณะ หน่วยงาน

ดำาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ดำาเนินการ

• เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระสำาคัญและให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา
• อธิการบดีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
• เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริการวิชาการแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ หน่วยงานและบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

• เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระของการปรับแผน

• เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายตามระเบียบ

• ผู้บริหาร ลงนามให้ความเห็นเพื่อเสนออธิการบดี

• จัดทำาบันทึกขออนุมัติ ปรับแผนการดำาเนินงานหรือรายละเอียดโครงการ เช่น

กำาหนดการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯลฯ

• จัดทำาบันทึกขออนุมัติ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การขออนุมัติปรับแผนการดำาเนินงาน

 

 

 
 นอกจากงานต่าง ๆ ท่ีต้องทําในข้ันเตรียมการข้างต้นนี้แล้ว  การดําเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ เช่น กลุ่มเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนไป ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
รายการค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง ฯลฯ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
เสนอขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานได้ โดยการปรับแผนการดําเนินงานนี้ต้องไม่ทําให้สาระสําคัญของ
โครงการท่ีได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงไป  โดยการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานมีข้ันตอน ดังน้ี 
 

การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน 

 

  

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ดําเนินการ

• จัดทําบันทึกขออนุมัติ ปรับแผนการดําเนินงานหรือรายละเอียดโครงการ เช่น 
กําหนดการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯลฯ

• จัดทําบันทึกขออนุมัติ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้เกี่ยวข้องระดับ
คณะ หน่วยงาน

ดําเนินการ

• เจ้าหน้าท่ีดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระของการปรับแผน
• เจ้าหน้าท่ีการเงิน/พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
• ผู้บริหาร ลงนามให้ความเห็นเพื่อเสนออธิการบดี

ผู้เกี่ยวข้องระดับ
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ

• เจ้าหน้าท่ีดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระสําคัญและให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา

• อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
• เจ้าหน้าท่ีดูแลงานบริการวิชาการแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ หน่วยงานและบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ข้อสังเกต 
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานทุกกรณี ต้องช้ีแจงเหตุผลว่ามีความจําเป็นอย่างไรจึงต้องปรับ   
  แผนการดําเนินงาน และการปรับแผนต้องไม่ทําให้สาระสําคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป 
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ต้องไม่ทําให้งบประมาณเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
- การขออนุมัติปรับงบประมาณต้องไม่ทําให้สัดส่วนของค่าตอบแทนเกินกว่าร้อยละ 30 ของงบท้ังหมด 
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นั้น  

   ตามแผนการดําเนินงานท่ีได้รับอนุมัติ ได้กําหนดให้มีการจัดอบรมเร่ืองการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา แต่เนื่องจากวิทยากรท่ีจะให้ความรู้ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม  ดังนั้น   สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน โดยเปลี่ยนแปลงหัวข้อการอบรมจากการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําเป็นการอบรมการตรวจแบคทีเรียในนํ้าด่ืม  
 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
  

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

    ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นั้น  

   ตามแผนการดําเนินงานท่ีได้รับอนุมัติ ได้กําหนดให้มีการจัดอบรมเร่ืองการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา แต่เนื่องจากวิทยากรท่ีจะให้ความรู้ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม  ดังนั้น   สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน โดยเปลี่ยนแปลงหัวข้อการอบรมจากการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําเป็นการอบรมการตรวจแบคทีเรียในนํ้าด่ืมและขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
 งบประมาณเดิม งบประมาณที่ขอปรับ 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

40



 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

วัสดุวิทยาศาสตร์	รวม	30,000	บาท วัสดุวิทยาศาสตร์	รวม	30,000	บาท
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

    ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นั้น  

   ตามแผนการดําเนินงานท่ีได้รับอนุมัติ ได้กําหนดให้มีการจัดอบรมเร่ืองการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา แต่เนื่องจากวิทยากรท่ีจะให้ความรู้ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม  ดังนั้น   สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน โดยเปลี่ยนแปลงหัวข้อการอบรมจากการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําเป็นการอบรมการตรวจแบคทีเรียในนํ้าด่ืมและขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
 งบประมาณเดิม งบประมาณที่ขอปรับ 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

    ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นั้น  

   ตามแผนการดําเนินงานท่ีได้รับอนุมัติ ได้กําหนดให้มีการจัดอบรมเร่ืองการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา แต่เนื่องจากวิทยากรท่ีจะให้ความรู้ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม  ดังนั้น   สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน โดยเปลี่ยนแปลงหัวข้อการอบรมจากการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําเป็นการอบรมการตรวจแบคทีเรียในนํ้าด่ืมและขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
 งบประมาณเดิม งบประมาณที่ขอปรับ 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

วัสดุวิทยาศาสตร์	รวม	30,000	บาท วัสดุวิทยาศาสตร์	รวม	30,000	บาท
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   

 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี           
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ  

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 261 เพ่ือดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท  (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงตามแผนการดําเนินงานได้กําหนดให้มีกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมศึกษาไว้แล้วนั้น 
ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลคุณภาพนํ้าด่ืมของโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ  

   ดังน้ัน   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทน       86,400  บาท 

 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร  รวม 86,400 บาท   หมวดค่าตอบแทนวิทยากร      รวม 86,400 บาท  

 

 
หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         92,400 บาท หมวดที ่2 หมวดค่าใช้สอย         41,500 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 12,400 บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    รวม 4,000 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน                      รวม 37,500 บาท 

 

 
หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         18,300 บาท หมวดที ่3 หมวดค่าวัสดุ         69,200 บาท 

 

วัสดุสํานักงาน  รวม 16,500 บาท   วัสดุสํานักงาน  รวม 67,000 บาท   
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 1,800 บาท  วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม 2,200 บาท 

รวม 197,100 บาท รวม 197,100 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
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ระยะดําเนินการ  ในข้ันดําเนินการ หมายถึง ในวันท่ีมีการจัดกิจกรรมหลักตามท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทําหน้าท่ีประสานการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานเพ่ือให้
โครงการสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทํางานต้องดําเนินการ คือ 
 

 

 
 

  

ข้อสังเกต 
- ใบลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ ต้องมีช่ือ – นามสกุล ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ ของ 
  ผู้ร่วมโครงการ 
- มหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม การประเมินผลการบูรณาการการดําเนินงาน
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําไปใช้และสามารถเพ่ิมเติมข้อคําถามให้ครอบคลุมการดําเนินงาน  
- Download @ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800002585 
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ระยะหลังดําเนินการ  หลังจากจัดกิจกรรมตามแผนงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ติดตามผลการดําเนินงาน  การสรุปบทเรียนจากการดําเนินงาน  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 
  

 

 
การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในระยะก่อนดําเนิน
โครงการ ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของค่าใช้จ่ายได้แก่ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใช้แบบรายงานการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง พร้อมแนบเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ใช้แบบรายงาน
การปฏิบัติงานนอกเวลราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ส่งใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน ท่ีถูกต้องให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการเบิกจ่าย 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จัดทําบันทึกขออนุมัติและเบิกจ่าย พร้อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 

 

 
การติดตามผลการดําเนินงาน หลังจากดําเนินโครงการเสร็จส้ิน  
1-3 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการติดตามผลการนําความรู้ท่ี
ได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดกับ 
ผู้ร่วมโครงการ ชุมชน หรือ เพ่ือนํามาประกอบการจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์ หัวข้อ 4.8 ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ   
 

 

 
การสรุปบทเรียนจากการดําเนินงาน เป็นการประมวลผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและวิธีแก้ไขท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว  
ปัจจัยท่ี ทําใ ห้การดําเนินงานประสบความสําเ ร็จ ไ ม่ สําเ ร็จ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเสนอแผนการดําเนินงานในปี
ถัดไป ซึ่งเนื้อหาสาระส่วนน้ีใช้ประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์ หัวหน้าท่ี 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   

 
  

ผู้ร่วมโครงการ ชุมชน เพื่อนำามาประกอบการจัดทำารายงานฉบับ
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ตัวอย่างการติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์/ผลลัพธ์ของโครงการ 
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ตัวอย่างการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4 /        วันท่ี         กันยายน  2561 
เรื่อง  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืมในโรงเรียนเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรียน     อธิการบดี/คณบดี 

      ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่าย   ในการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ในการดูแล ปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืมในโรงเรียนเครือข่าย เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 
ณ โรงเรียนบ้านบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น  
  บัดนี้ การดําเนินงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว   สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ จึงขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยใช้งบประมาณจากโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดังน้ี   
 

รายการ จํานวน 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ จํานวน 4.5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
นายสิทธิชัย  ใจขาน จํานวน 4.5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

 
2,700 บาท 
2,700 บาท 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จํานวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท 2 ม้ือ  1,400 บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 120 บาท 1 ม้ือ   2,400 บาท 

รวม (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 9,200 บาท 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
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3.  การรายงานและส่งมอบผลงาน 
 การรายงานความก้าวหน้า ระหว่างดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้า
ให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 3 เดือน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะรายงานให้กับสํานักงบประมาณทราบและ
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็ใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยรอบการ
รายงานความก้าวหน้า มีดังน้ี 
  
  
 

 

 

 

 

 

 กรณีสถานะ ยังไม่เร่ิมดําเนินการ ต้องให้เหตุผลว่า ทําไมถึงยังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ ซึ่ง
อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม หรือ ถึงเวลาเร่ิมดําเนิน
โครงการแล้ว แต่มีปัญหาอุปสรรค ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ 

 กรณีสถานะ อยู่ระหว่างดําเนินการ หมายถึง ได้เร่ิมเตรียมการดําเนินโครงการแล้ว โดย
รายงานกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ เช่น แต่งตั้งและประชุมคณะทํางาน ประสานงาน
กลุ่มเป้าหมาย เตรียมเน้ือหาการอบรม เป็นต้น  พร้อมท้ังรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ว่าใช้ไปแล้วจํานวนเท่าใด   

 กรณีสถานะ ดําเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง ได้จัดกิจกรรมตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
เช่น การฝึกอบรม การประชุมปฏิบัติการ  ซึ่งยังไม่จําเป็นต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย โดยต้องรายงานข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการดําเนินงาน
จริง ตามมิติของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ในโครงการ งบประมาณท่ีใช้จ่าย พร้อมท้ังแนบรายชื่อ
ผู้ร่วมโครงการและภาพประกอบการจัดกิจกรรม 

คร้ังที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม กําหนดให้รายงาน
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม  
คร้ังที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนมกราคม – มีนาคม กําหนดให้รายงาน
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม  
คร้ังที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนเมษายน – มิถุนายน กําหนดให้รายงาน
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 
คร้ังที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน กําหนดให้รายงาน

 รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงการฯ ที่ 
http://www.ubuniserv.ubu.ac.th 

 หากไม่รายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะไม่สามารถย้อนกลับมา
รายงานเพิ่มเติมได้ สามารถรายงานได้ในรอบถัดไป 

 เม่ือส้ินสุดการรายงานไตรมาสท่ี 4 ทุกโครงการต้องรายงานสถานะ ดําเนินการแล้ว
เสร็จเพ่ือเป็นการปิดโครงการ 
 

 

 

3.  การรายงานและส่งมอบผลงาน 
 การรายงานความก้าวหน้า ระหว่างดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้า
ให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 3 เดือน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะรายงานให้กับสํานักงบประมาณทราบและ
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็ใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยรอบการ
รายงานความก้าวหน้า มีดังน้ี 
  
  
 

 

 

 

 

 

 กรณีสถานะ ยังไม่เร่ิมดําเนินการ ต้องให้เหตุผลว่า ทําไมถึงยังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ ซึ่ง
อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม หรือ ถึงเวลาเร่ิมดําเนิน
โครงการแล้ว แต่มีปัญหาอุปสรรค ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ 

 กรณีสถานะ อยู่ระหว่างดําเนินการ หมายถึง ได้เร่ิมเตรียมการดําเนินโครงการแล้ว โดย
รายงานกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ เช่น แต่งตั้งและประชุมคณะทํางาน ประสานงาน
กลุ่มเป้าหมาย เตรียมเน้ือหาการอบรม เป็นต้น  พร้อมท้ังรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ว่าใช้ไปแล้วจํานวนเท่าใด   

 กรณีสถานะ ดําเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง ได้จัดกิจกรรมตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
เช่น การฝึกอบรม การประชุมปฏิบัติการ  ซึ่งยังไม่จําเป็นต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย โดยต้องรายงานข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการดําเนินงาน
จริง ตามมิติของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ในโครงการ งบประมาณท่ีใช้จ่าย พร้อมท้ังแนบรายชื่อ
ผู้ร่วมโครงการและภาพประกอบการจัดกิจกรรม 

คร้ังที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม กําหนดให้รายงาน
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม  
คร้ังที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนมกราคม – มีนาคม กําหนดให้รายงาน
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม  
คร้ังที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือนเมษายน – มิถุนายน กําหนดให้รายงาน
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 ผู้รับผืดชอบโครงการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบฯ ท่ี http://www.ubuniserv.ubu.ac.th 

 เลือกเมนู รายงานผล --> รายงานผลการดําเนินงาน 

 เลือกปี --> โครงการที่ต้องการรายงาน --> คล๊ิกปุ่ม รายงาน 

 เลือกสถานการณ์ดําเนินงานและเพ่ิมข้อมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียด 

 คล๊ิกปุ่มยืนยันเพ่ือส่งข้อมูลเข้าระบบ 
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  การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 เม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานส่งมอบ
ให้กับมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
รูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
  

หน้าปก 
 
 

 
 

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

 
ชื่อโครงการ  ................................................... 

 
 

โดย 
...........................................  หัวหน้าโครงการ 

      .....................................   ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

คณะ / หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เดือน ปี ท่ีส่งรายงาน 
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ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1.   บทสรุปผู้บริหาร 
 ให้ระบุรายละเอียดพอสังเขปท่ีสามารถส่ือภาพรวมของโครงการได้ โดยเขียนในเชิงบทความ
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอสี่  โดยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้ 

 ท่ีมาของโครงการ/หลักการเหตุผล  วัตถุประสงค์  
 กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมและจํานวนคน กระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมพอ 

สังเขป   
 ผลการดําเนินงาน โดยรายงานผลตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต  การบรรยายสรุปผลท่ี 

สะท้อนถึงผลสําเร็จในระดับผลลัพธ์ ประโยชน์ของโครงการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน  
ในอนาคต ประโยชน์ร่วมกันกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 ภาพกิจกรรม 6-8 ภาพ 
ส่วนที่ 2  เนื้อหาสาระของรายงาน ประกอบด้วย  

1. คํานํา 
2. สารบัญ 
3.   รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงาน 

3.1 รายละเอียดโครงการ   ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ตามแบบเสนอ
โครงการท่ีได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย   

   3.2  วิธีดําเนินงาน  ให้อธิบายข้ันตอนในการดําเนินงาน โดยสะท้อนให้เห็น
กระบวนการ PDCA ในการจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ระยะเวลา และแผน /กิจกรรมการดําเนินงาน 
  4.  ผลการดําเนินงาน  ให้เขียนบรรยายรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โดยประกอบด้วยประเด็น ดังน้ี  

4.1 กิจกรรมการดําเนินงาน  วันเวลาและสถานท่ีในการจัดกิจกรรม  รายชื่อวิทยากรการ
ฝึกอบรม / รายช่ือผู้ควบคุม / ผู้ดําเนินงาน 

4.2 คุณสมบัติและจํานวนผู้ร่วมโครงการ 
4.3 เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม 
4.4 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
4.5 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย 
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รูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

4.6 การประเมินผลการดําเนินโครงการ  ให้รายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการ  
โดยใช้แบบประเมินผลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและการประเมินผลตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทํา
เพ่ิมเติม  ซ่ึงต้องมีผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
 ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการประเมินความสําเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย   
4.7 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผน ผล 
   
   
   
   
 
  4.8 ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ บรรยายถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้นําความรู้ เครื่องมือ 
สื่อ นวัตกรรมของโครงการไปใช้หรือพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน หลังจากที่ร่วมโครงการ 

4.9 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน  สรุปตามหมวดงบประมาณท่ีเสนอขอ  
  5.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเสนอปัญหาอุปสรรค 
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา โดย
อาจมีหัวข้อต่าง ๆ เช่น 

  5.1 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและวิธีแก้ไขที่ได้ดําเนินการไป 
   5.2  ปัญหาอุปสรรค/ การวิจัย และวิธีแก้ไขที่ได้ดําเนินการไป  
   5.3 ปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ ไม่สําเร็จ และข้อเสนอแนะ 
   5.4 แผนการดําเนินงานในปี  
    - กรณีทําโครงการเดิมแต่ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี ให้ระบุพ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีคาด
ว่าจะดําเนินการ 
    - กรณีทําโครงการต่อเนื่องในพื้นท่ีเดิม/กลุ่มเป้าหมายเดิม   ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ทําเพิ่มเติมจากปีท่ีผ่านมา 
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ส่วนที่  3    ภาคผนวก   ให้แนบเอกสาร / รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย 
 1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ฉบับท่ีได้รับอนุมัติ) 
     2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
   3. ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายที่มีลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล  ท่ีอยู่ท่ี
สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์    
      4. เอกสารประกอบการอบรม  คู่มือ  นวัตกรรม  ผลงาน ที่เกิดจากโครงการ 
 5. เอกสารประกอบรายวิชา/หลักสูตรท่ีบูรณาการฯ (มคอ. 3 ,  มคอ. 5)    
     6. เอกสารประกอบผลงานวิจัยที่บูรณาการฯ (ผลงาน/โครงการวิจยั)  (ถ้ามีการบูรณาการ) 
     7.  หลักฐานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา/ชุมชน  
 

การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ส่งเป็นไฟล์เอกสารผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โครงการเท่านั้น  

 
 
 
การจัดทํารายงานทางการเงิน  นอกจากรายงานผลการดําเนินงานแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ

ต้องส่งรายงานทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัยทราบภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการหรือสิ้น
ปีงบประมาณ โดยรวบรวมเอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงินท้ังหมดในการดําเนินโครงการและหากมีเงิน
เหลือจ่ายจากการดําเนินงานต้องส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
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ตัวอย่างการเขียนบทสรุปผู้บริหาร 
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 จากการท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทําโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรในหลายพื้นท่ีในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ การเพาะ
เห็ดเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเกษตรกรสามารถทําเป็นอาชีพได้ เนื่องจากมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก วัสดุท่ีนํามาเพาะ
เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ฟางข้าว ฝักและซังข้าวโพดหรือชานอ้อย เป็นต้น 
ทําให้มีต้นทุนการผลิตตํ่า สามารถทําเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้เป็นอย่างดี เห็ดหูหนู (Tree ears) 
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศประเทศไทย นิยมรับประทานกันแพร่หลาย เนื่องจากมีรสชาติดี กลิ่น
หอม ให้สารอาหารโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ฯลฯ และมีสรรพคุณทางยา จุดเด่นท่ีสําคัญอย่างหนึ่งคือ 
สามารถเก็บรักษาเห็ดหูหนูในสภาพเป็นเห็ดแห้งได้เป็นเวลานานโดยไม่เสื่อมคุณภาพ ทําให้ความต้องการ
ด้านตลาดนับวันจะสูงขึ้นตามลําดับ ด้วยเหตุนี้ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดทํา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดหูหนู” ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอขุขันธ์ จังหวัด 
ศรสีะเกษ ซ่ึงเป็นหนึ่งในพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 30 ราย ในระหว่างวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภาคบรรยาย 
(ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเห็ด ขั้นตอนการเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก การจัดการโรงเรือนและการดูแลรักษา
ก้อนเห็ด การป้องกันศัตรูเห็ดและการเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้) และในภาคปฏิบัติ (การสร้างโรงเปิดดอก
เห็ดหูหนู การเปิดดอกเห็ดหูหนูและการเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้) และการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้จัดสร้าง
โรงเรือนเปิดดอกเห็ดแบบชั่วคราวขนาด 4*6 เมตร ในพ้ืนท่ีของกลุ่มเกษตรกร พร้อมก้อนเห็ดหูหนูท่ีเจริญ
เต็มก้อนอาหาร จํานวน 3,000 ก้อนสําหรับการฝึกภาคปฏิบัติท้ังในช่วงการอบรมและหลังการฝึกอบรม
เสร็จสิ้น 
 ผลการดําเนินงานพบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมมากกว่าจํานวนที่ตั้งไว้คือ 47 ราย ใช้
งบประมาณท้ังสิ้น 99,562.02 บาท ประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย พบว่า 
มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมร้อยละ 90.7 มีระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนในระดับ 4.7 และสนใจนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ร้อยละ 91.5 นอกจากนี้ในการฝึกอบรมได้บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 1202 344 
Mushroom Production โดยนํานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษา 2/2560 
ออกไปร่วมให้บริการความรู้ด้านการเพาะเห็ดจํานวน 4 คน หลังจากฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน ได้ทําการ
ติดตามการดูแลรักษาก้อนเห็กและปัญหาอุปสรรคท่ีพบของเกษตรกร เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 พบว่า 
เกษตรกรสามารถดูแลรักษาก้อนเห็ดได้ดีและเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ด ดอก
เห็ดเจริญเติบโตปกติ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 5-7 กิโลกรัมต่อวัน เกษตรกรจําหน่ายผลผลิตในชุมชน ราคา
กิโลกรัมละ 60 บาท นอกจากนี้ได้ให้คําแนะนําเพ่ิมเติมด้านวิธีการเก็บรักษาดอกเห็ดในตู้แช่เย็นอย่าง
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ถูกต้องเพ่ือรอจําหน่ายในวันถัดไป สิ่งท่ีเกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลือคือ การหาตลาดจําหน่ายเพ่ิมเพ่ือ
รองรับปริมาณการเพาะเห็ดท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ นอกจากแสดงให้เห็น
ถึงการสร้างอาชีพทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนในกลุ่มผู้เพาะเห็ดแล้ว ยังทําให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือทํา
กิจกรรมการเพาะเห็ด ทําให้เกิดความคุ้นเคย ความรัก ความสามัคคีในชุมชนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โดยการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ด 
 
การส่งรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโครงการท่ี  http://www.ubuniserv.ubu.ac.th 

 
 

 
 มนู --> รายงานผล --> รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 เลือกชื่อโครงการท่ีต้องการส่งรายงาน --> รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ 
 

คลิ๊ก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

- ตั้งชื่อไฟล์งานและเลือกไฟล์แนบ 
- กดปุ่ม + 

คู่มือการดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

56



 

 

ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานทางการเงิน 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042 

ท่ี ศธ  0529.1.4/       วันท่ี        กันยายน  2560 
เรื่อง ขออนุมัติและเบิกจ่าย พร้อมส่งใช้ใบสําคัญโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปี 2560 

“เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”    

เรียน    อธิการบดี 

    ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบ
รายจ่ายอ่ืน ประจําปี 2560 เพ่ือดําเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 65,000 บาท  (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  นั้น  
    บัดน้ี การดําเนินงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว  สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ จึงขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พร้อมส่งใช้ใบสําคัญ ดังน้ี 
  ค่าตอบแทน    7,900 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร   7,200 บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  700 บาท 

ค่าใช้สอย     44,400  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  12,300 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   8,700 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน    23,400 บาท 

ค่าวัสดุ      10,001 บาท 
- ค่าวัสดุทุกประเภท    10,001 บาท 

   รวม 62,301 บาท (หกหม่ืนสองพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 
  ท้ังน้ี ขอคืนเงินเหลือจ่ายจํานวน 2,699 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เป็น
รายได้แผ่นดินต่อไป และกรุณาตัดลูกหนี้ นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เลขท่ี ฉ 394/60  
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ) 

          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 4 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการดําเนินงาน 

 
 ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน มีระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ได้กําหนดประเภทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภทของ
วิทยากร  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าอาหาร หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าท่ีพัก หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป
อบรม วิธีการและเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ่ึงระเบียบนี้จะมีความสําคัญกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเป็นอย่างมาก 
 
 ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ มีดังน้ี 

 ค่าใช้จ่าย การเบิกจ่าย 
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
4. ค่าประกาศนียบัตร 
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
6. ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
9. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจําเป็น 
เหมาะสมและประหยัด 

 

10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
ไม่เกินใบละ 300 บาท 

11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 

12. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
13. ค่าอาหาร 
14. ค่าเช่าท่ีพัก 
15. ค่ายานพาหนะ 

 
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
และอัตราท่ีกําหนด 
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อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
 
ประเภท
การ

ฝึกอบรม 

ประเภทค่าใช้จ่ายและอัตราการเบิกจ่าย 
วิทยากร อาหาร 

สถานที่ราชการ 
อาหาร 

สถานที่เอกชน 
ที่พัก 

คนของ
รัฐ 

ไม่ใช่คน
ของรัฐ 

ครบมื้อ ไม่ครบ
ม้ือ 

ครบมื้อ ไม่ครบ
ม้ือ 

เด่ียว คู่ 

ประเภท 
ก 

800 1,600 850 600 1,200 850 2,400 1,300 

ประเภท 
ข 

600 1,200 600 400 950 700 1,450 900 

 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

ลักษณะการฝึกอบรม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
การบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน 
การอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ดําเนินการอภิปรายหรือ

สัมมนาที่ทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับวิทยากร 
การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/แบ่งกลุ่ม
อภิปรายหรือสัมมนา  
หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม 

จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
 

กรณีท่ีมีจํานวนวิทยากรเกินกว่าท่ีกําหนดต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินท่ีเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 
ข้างต้น 
  
วิธีการนับชั่วโมงค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ให้นับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝึกอบรม ไม่ต้องหักเวลาท่ีพักรับประทานอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม 

 ช่ัวโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที 
 ช่ัวโมงการฝึกอบรมที่ไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณ

วิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 
  
หมายเหตุ  กรณีจําเป็นต้องใช้วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ สามารถ
จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราท่ีกําหนดได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
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 1.2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 
 สาระสําคัญของระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
 ระเบียบได้กําหนดประเภทของการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าท่ีพัก  หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่ายานพาหนะ วิธีการและเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการ 
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 ควบคุมอยู่ โดยได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเบิกจ่ายได้ อัตรา
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 นับวันท่ีและเวลาเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านพัก/ท่ีทํางาน จนถึงวันท่ีและเวลาท่ีกลับถึง 
บ้านพัก/ท่ีทํางาน 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน ส่วนเกินมากกว่า 12 ช่ัวโมง นับเป็นอีก 1 วัน ถ้าต่ํา
กว่าให้ตัดออก 
 กรณีไม่พักแรม ต่ํากว่า 12 ช่ัวโมง แต่เกิน 6 ช่ัวโมงให้เบิกจ่ายได้คร่ึงวัน 
 ถ้ามีเลี้ยงอาหาร ให้หักค่าเบี้ยเล้ียงตามม้ืออาหารท่ีจัดเล้ียง ในอัตรา 80 บาท/ม้ือ  

ประเภท / 
ระดับ 

 

เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 

ใน
ประ 
เทศ 

 

ต่าง 
ประ 
เทศ 

 

เหมา
จ่าย 

 

จ่ายตามจริง 
โดยสาร /  
เครื่องบิน 

 
รถส่วนตัว 

รับจ้าง 
(แท็กซ่ี) ห้อง

เด่ียว 
ห้องคู่ 

ทั่วไป : 
ปฏิบัติงาน, 
ชํานาญงาน, 
อาวุโส 

240 2,100 800 1,500 850 
ชั้น

ประหยัด 
รถยนต์ 
กม.ละ 4 
บาท 

จักรยาน 
ยนต์ 
กม.ละ 
2 บาท 

 

กทม.และ
ปริมณฑล 

600/
เท่ียว 
เขต

จังหวัด 
500 
บาท/
เท่ียว 

 
 

วิชาการ : 
ปฏิบัติการ, 
ชํานาญการ,      
ชํานาญการ
พิเศษ 
อํานวยการ : 
ต้น 
ทั่วไป : ทักษะ
พิเศษ 

270 3,100 1,200 2,200 1,200 
ชั้นธุรกิจ 

 

วิชาการ : 
เชี่ยวชาญ 
อํานวยการ : 
สูง 
บริหาร : ต้น 

วิชาการ : 
ทรงคุณวุฒิ 270 3,100 1,200 2,500 1,400 
บริหาร : สูง 
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1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550  ระเบียบฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ลักษณะงานและความจําเป็นท่ีต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการ การขออนุมัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  การขอเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  เพ่ือให้ผู้ต้องการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนําไปปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผู้ ท่ีสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ   

๒. อัตราการจ่าย 
 

ลําดับ เวลาการทํางาน จํานวนเงิน 
1 นอกเวลาวันทําการปกติ ตั้งแต่เวลา 16.30 

– 20.30 น. 
50 บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วัน 

2 วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 
น. 

60 บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน 

3 กรณีพิเศษ(เร่งด่วน) 
ไม่ใช่งานประจําของข้าราชการผูน้ั้น 

60 บาท/ชั่วโมง ไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ  1. กรณีปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้ 
   2. กรณีท่ีเบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ ได้แก่ การอยู่เวรรักษาการณ์ใน
สถานท่ีราชการ  การปฏิบัติงานไม่เต็มจํานวนช่ัวโมง 
   3. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน 15 วันนับ
แต่วันท่ีปฏิบัติงานนอกเวลราชการเสร็จสิ้น  

1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
  สาระสําคัญของระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 

หลักการการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ โดยคํานึงถึง  
1) ความคุ้มค่า ความมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและมีแผนบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน  2) โปร่งใส 
ต้องกระทําอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา เหมาะสมต่อการย่ืนข้อเสนอ 
มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซ้ือ จัดจ้างในทุกข้ันตอน 3) มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างล่วงหน้า 4) ตรวจสอบได้  
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วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง มี 3 วิธี คือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป : เชิญชวนผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดซ่ึงต้อง ไม่น้อยกว่า 3  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดน้อยกว่า 3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดรายใด รายหนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการท่ัวไปในระบบของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ตามวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดย เปิดเผย  
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ว่าจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุใด วัน เวลา สถานท่ีย่ืน
ข้อเสนอและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในระบบของ 
กรมบัญชีกลาง  หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซ้ือจัดจ้าง 1) ต้นทุนตลอดการใช้งาน  
2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 3) บริการหลังการขาย 4) พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนท่ี
อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 6) ข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 7) เกณฑ์อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง เม่ือมีการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซ่ึงมารับหรือซ้ือ เอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลท่ีต้อง
ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างครั้ งนั้น ( ท่ีมา http://www.ogad.ago.go.th/supply/images/summary-
procument-2560.pdf) 

1.5  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจําปี พ.ศ. 2558 
 สาระสําคัญของประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินงาน  
การดําเนินการด้านพัสดุ  การขออนุมัติขยายเวลาดําเนินงาน การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน  การ
รายงานและส่งมอบผลงาน  
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ท่ีปรึกษา 
 

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 
 

รวบรวมและเรียบเรียง 
 

นายสุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์   นักวิชาการศึกษา 

 
 

ออกแบบปก 
นายบดินทร์ พันธ์ุเพ็ง 
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