
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน  

แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอ่ืน  
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที่  1 
ยุทธศาสตร์ มาตรการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ในการด าเนินงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ปรัชญา      :  สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์     :  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลิต  บัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้าง

องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน 
อัตลักษณ์    : สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
เอกลักษณ์   : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
พันธกิจ           

๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือพัฒนาสังคม

อย่างยั่งยืน 
๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับ
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

๔. ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 

๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างมีความสุข 

๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และ
มีความผูกพันกับองค์กร 

๗. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 
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เป้าหมายเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
๑. มีผลการประเมินติดอันดับ ๑ ใน ๒๐ (QS RANKING) เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ

ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๒. มีสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เป็น ๕๐ : ๕๐ 
๓. มีสัดส่วนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรที่สอน

ด้วยภาษาไทย เป็น ๑๕ : ๘๕ 
๔. มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ๓๘ : ๑๒ : ๕๐ 
๕. มีนักศึกษาต่างชาติเป็นร้อยละ ๕ ของจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
๖. มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น ๘๕ : ๑๕  
๗. มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ตรี โท เอก เป็น ๒ : ๓๘ : ๖๐ 
๘. มีสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. เป็น ๕๐: ๓๓: ๑๖.๕: ๐.๕ 
๙. มีกลุ่มงานวิจัยอย่างน้อย ๑ กลุ่มท่ีติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ 
๑๐ . ร้อยละของจ านวนผลงานวิ จั ยที่ น า ไป ใช้ป ระโยชน์ ใน เชิ งพาณิ ชย์  และ

ภาคอุตสาหกรรม เป็นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมด 
๑๑. มีสัดส่วนงบประมาณจากรัฐ : รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา : รายได้จากงานวิจัย

บริการวิชาการ เป็น ๕๐ : ๔๐ : ๑๐ 
 ๑๒. ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก 
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตส านึกรัก
บ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย  
 

เป้าประสงค์ 
 นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้รับการพัฒนาให้เป็นที่
สนใจจากภายนอก  
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3. กลยุทธ์/มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กจิกรรม 

๔.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
มีส่วนร่วม 

 สร้างความเช่ือมโยงงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

 ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และน าผลไปพัฒนาระบบและ
กลไกตามกระบวนการ PDCA  

๔ .๒  ส ร้ า งแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ เพื่ อ เผ ยแพ ร่
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 พัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และสนับสนุนทุนในการศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นระบบ โดยการจ าแนกหมวดความรู้ และ
พร้อมให้บริการ 

 สนับสนุนให้องค์การ หน่วยงานภายนอก และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บ สืบค้น และจัดท าข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 สร้างแหล่งเรียนรู้พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร 
ร่วมกิ จกรรมทางด้ านศิ ลปวัฒ นธรรม 
ประวัติศาสตร์  ภู มิปัญญาท้องถิ่นของ
ภูมิ ภ าคลุ่ มน้ า โขง และอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดส านึกรักบ้านเกิด
และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
 

 สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและองค์กรเพื่อน าไปสู่ความ

ภาคภูมิใจ หวงแหน และสืบทอด ให้คงอยู่ตลอดไป 
 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.4. การด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี  
 

 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชนทรัพยากร 
 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยที่
วัด 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ระดับการตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของผู้ร่วม
กิจกรรม 

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔.๕ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

๒. ร้อยละจ านวนผู้เข้ารับ
การเรียนรู้/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ต่อเป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

๓. จ านวนแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย 

แหล่ง
เรียนรู้ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

๔. จ านวนผลงานกิจกรรม
ที่มีการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่ากิจกรรม/ปี 

กิจกรรม ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๐ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่
เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

๖. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๙๐ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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5. กรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 จากมาตรการที่ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว มีความชัดเจนเห็นผล
เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและมหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการตาม มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรมข้างต้น ดังนี้ 
 
กรอบกิจกรรมตามมาตรการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. การพัฒนาระบบกลไกลการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
แนวคิดกิจกรรม/โครงการ  

 สร้างความเชื่อมโยงงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสังคม

อย่างมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไปปรับปรุง  
 
2. การสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ภูมิภาคลุ่มน  าโขง  
 แนวคิดกิจกรรม/โครงการ  

 พัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนทุนใน
การศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
อย่างเป็นระบบ โดยการจ าแนกหมวดความรู้ และพร้อมให้บริการ 

 สนับสนุนให้องค์การ หน่วยงานภายนอก และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ สืบค้น และ
จัดท าข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 สร้างแหล่งเรียนรู้พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ  
วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชนทั่วไป  นักเรียน  นิสิต นักศึกษา  บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน  าโขง และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
ส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 

แนวคิดกิจกรรม/โครงการ  
 สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและองค์กรเพื่อน าไปสู่ความภาคภูมิใจ หวงแหน และ

สืบทอด ให้คงอยู่ตลอดไป 
 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชนทั่วไป  นักเรียน  นิสิต นักศึกษา  นักวิจัย นักวิชาการบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4. การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สัตว์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 

และพื นที่รับผิดชอบ/ โดยด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

แนวคิดกิจกรรม /โครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากร 
กลุ่มเป้าหมาย  
1. นักเรียนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22  
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. พ้ืนที่ในรัศมี 50 กิโลเมตร 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากร 

 

การด าเนินงานมิได้จ ากัดเพียงเรื่องพืชแต่รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เชน สัตว จุลินทรีย์ 
ตลอดจนทรัพยากรกายภาพตางๆ การส ารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น กฎหมาย วัฒนธรรม ผลกระทบที่
เกิดกับชุมชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด เพ่ิมเติมได้จาก                  
แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปที่หา 
(ตุ ล า ค ม  พ .ศ . 2 5 5 9  – กั น ย า ย น  พ .ศ . 2 5 6 4 ) http://www.ubu.ac.th/web/files_up/ 
08f2014073014261798.pdf 

6. การติดตามและรายงานผล 
 มีแผนการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องชัดเจนและรายงานผลการด าเนินงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 สรุปความภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  
 มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/%2008f2014073014261798.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/%2008f2014073014261798.pdf


คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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7. ขอบเขต หลักเกณฑ์การด าเนินงาน 
 มีการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและหรือกิจกรรมนักศึกษา 
 ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

8. สัดส่วนงบประมาณ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย จึง

ได้ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณ (ท่ีคาดว่าจะจัดสรร) ให้กับโครงการในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  
 

กรอบกจิกรรม ร้อยละ 

1. การพัฒนาระบบกลไกลการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5 
2. การสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  25 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 

25 

4.. การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สัตว์ และภมูิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นท่ี
รับผิดชอบ/ โดยด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  

25 

5. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธาน ี 25 

รวม 100 
 
หมายเหตุ : การแข่งขันหรือการประกวดต่างๆ ขอให้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกิจกรรมเสริมในเนื้อหาของโครงการนั้นๆ และ

สามารถตอบโจทย์การของโครงการได้ เช่น โครงการอบรมเรื่องการจัดท าพานบายศรี โดยอาจมีการเสริม
กิจกรรมประกวดการท าพานบายศรีให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์  



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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ส่วนที่ 2 
คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการ 

 
1.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอของบประมาณ (หัวหน้าโครงการ) 

 บุคลากร สายวิชาการ / สายสนับสนุนวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างโครงการ  ไม่อยู่
ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  

 ไม่ติดค้างรายงานการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานทางการเงิน ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ย้อนหลังไป  

 บุคลากร(หัวหน้าโครงการ) หนึ่งคนสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (รวม 2 
แผนงานบริการวิชาการและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
 
2. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 การพิจารณาข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน รวม 100  
คะแนน ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ๙0 
 ความสอดคล้องกับมาตรการ/ยุทธศาสตร์ นโยบายของ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 10 

  ที่มาความส าคัญของและวตัถุประสงค์ชองโครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับผลที่คาดว่าจะ
ได้รับมีวัตถุประสงค์ทีช่ัดเจน 

 15  

 ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ และผลผลิตของโครงการและความสอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน 

15 

 ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความสามารถ/ภาระงานที่เก่ียวข้องของผู้เสนอโครงการกับเนื้อหาการ
ด าเนินงานโครงการ 

10 

 มีหลักฐานแสดงแผนการบูรณาการกับภารกิจอื่น ได้แก่ การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  10  

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสูตร 10 

 ความเหมาะสมของงบประมาณ 15 

 มีแผนการประเมินผลการบูรณาการ กิจกรรมนักศึกษา ผลส าเร็ จของโครงการ ผลกระทบ และ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน ตัวชี้วัดสามารถตอบสามารถตอบค าถามของส านักงบประมาณ การ
ประกันคุณภาพ ฯลฯ  

10 

2. ประเมินโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ 5 

 ความซ้ าซ้อนของโครงการที่มีการด าเนินการไปแล้วและโครงการที่สนใจเสนอของบประมาณ 
และการส่งผลผลิตตามแผนงาน ใน 3 ปีงบประมาณย้อนหลังไป 

5 

หมายเหตุ หากผลงานการด าเนนิงานของหัวหน้าโครงการทีผ่่านมา ใน 2 ปีงบประมาณย้อนหลังไป ไม่มีการบูรณา
การตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ รายงานความกา้วหน้าไม่ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่ก าหนด และไมส่่ง
รายงานผลการด าเนนิงานฉบบัสมบูรณ ์จะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน  
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 A = 100 – 91 
 B = 90 – 81 
 C = 80 – 71 
 D = ต่ ากว่า 71 คะแนน 
 
คะแนนรวม ต่ ากว่า 71 คะแนน (เกรด D) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

* กรณีงบประมาณเหลือจากการจัดสรรให้โครงการที่ได้รับเกรด A B C ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

* โครงการที่ได้ เกรด D สามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและเสนอขอรับการพิจารณาในปี
ถัดไป 

* โครงการฮีต 12 แยกกลุ่มเป็นโครงการในภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่ตัดเกรดแต่ให้มาน าเสนอ
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

* หน่วยงานต้นสังกัดช่วยกลั่นกรองประเภทโครงการให้ชัดเจน 
 

5. คณะกรรมการประเมินโครงการ 
 

กรอบโครงการ/กิจกรรม ผู้ประเมิน 
๑. พัฒ นาระบบกลไกการบริหารงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการบริหารงานท านุศิลปวัฒนธรรม 

2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(เชื่อมโยงกับแผนงานวิจัยและแผนงานบูรณาการของ
มหาวิทยาลยัในภารกิจที่เปน็ประเด็นที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดในแผนกลยุทธ์) 

คณะกรรมการบริหารงานท านุศิลปวัฒนธรรม 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึง
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดส านึกรักบ้านเกิดและเชิดชู
ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย  (เชื่อมโยงกับแผนงานวิจัย
และแผนงานบูรณาการของมหาวิทยาลัยในภารกิจที่
เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแผนกลยุทธ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภา
มหาวิทยาลยั  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบคุคลและวิเทศ
สัมพันธ ์
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพนัธกิจสังคม  
คณะกรรมการบริหารงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4. การด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

คณะกรรมการ อพ.สธ.  

5. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความ
ร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย (โครงการเร่งด่วน/โครงการเฉลิม
พระเกียรติ/โครงการฮีต 12) 

คณ ะก รรม ก ารบ ริห าร งาน ท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
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3. การจัดล าดับความส าคัญและน าส่งข้อเสนอโครงการ 
จากผลการประเมินโครงการ  คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ

ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มโครงการ โดยข้อเสนอโครงการที่มีคะแนนเกินกว่า 70 
คะแนน จะได้รับการพิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการให้กับกองแผนงานเพ่ือเสนอส านักงบประมาณต่อไป 
 
4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจ าปี จากส านักงบประมาณแล้ว  
คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ  ตามแนวทางดังนี้ 

1. หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สายวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
ชั่วคราว  ลูกจ้างโครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-61 

2. ผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 2561 ให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานที่
ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี 2558 ย้อนหลังไป ภายใน 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 

3. ไม่ติดค้างรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม รายงานผลการด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและหรือรายงานทางการเงิน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ย้อนหลังไป 

4. ไม่ติดค้างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และหรือรายงานทางการเงิน ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ย้อนหลังไป 

5. การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรตามกลุ่มโครงการและตามล าดับคะแนนที่ได้จัดเรียงไว้แล้ว 
6. การจัดสรรงบประมาณ  อาจปรับลดตามหลักเกณฑ์  ระเบียบของทางราชการ ตลอดจน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและเป้าหมายการด าเนินงานตามส านักงบประมาณก าหนด 
7. ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 

 
 เพ่ือให้การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตามนโยบาย
และแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนดแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพ่ือยื่นขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  ดังนี ้
  
ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. หลักการเขียนโครงการ  
 โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการท า
โครงการเป็นไปตามล าดับ โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น  การถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัดในการด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับ
เวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 
 ลักษณะโครงการที่ดี 

 มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ 
 รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
 สอดคล้องกับแผนงานของคณะ ส านัก  มหาวิทยาลัย 
 มีระยะเวลาในการด าเนินงานชัดเจน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 สามารถติดตามประเมินผลได้ 

หมายเหตุ :โครงการที่จะมีการแข่งขันหรือการประกวดต่างๆ ขอให้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกิจกรรมเสริมใน
เนื้อหาของโครงการนั้นๆ และสามารถตอบโจทย์การของโครงการได้ เช่น โครงการอบรมเรื่อง
การจัดท าพานบายศรี โดยอาจมีการเสริมกิจกรรมประกวดการท าพานบายศรีให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์  

 

2.  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ   
 การเขียนข้อเสนอโครงการ / โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญตาม แบบ ศว ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ  เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวังผลตอบแทนที่สืบเนื่อง
จากการปฏิบัติโครงการ ตลอดจนทิศทางของการด าเนินโครงการนั้น 

2. หลักการและเหตุผล เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้นมา
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่
ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การก าหนด
ขั้นตอนส าหรับการปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุม  โดยควรมีองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART”  

S = Sensible   ต้องมีความเป็นไปได้ 
M = Measurable  ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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A = Attainable  ต้องระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
R = Reasonable  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน 
T = Time  ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ระบุคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายและจ านวนให้ชัดเจนว่า เป็นใคร มี
คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรือไม่อย่างไร จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นก าหนดไว้กี่คน 

5. สถานที่ด าเนินการ ระบุสถานที่ด าเนินการโครงการ อาจระบุพ้ืนที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นการก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติ 
โครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการนั้น 

7. วิธีด าเนินการ เป็นการแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอและมีก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผลและมี
ก าหนดการการฝึกอบรม หัวข้อที่จะฝึกอบรม 

8. งบประมาณ  แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ าแนกตามวิธีงบประมาณ 
9. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนิน

โครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นผลที่เกิดจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติโครงการ  สามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม   

3. แนวทางการก าหนดค่าใช้จ่าย โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพ่ือให้การจัดท าค าของบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไปและมีความเหมาะสมในการก าหนดค่าใช้จ่าย  จึงได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ดังนี้ 

(1) หมวดค่าตอบแทน ก าหนดให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น
ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา 

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย 600 บาท / ชั่วโมง ปกติก าหนด 6 ชั่วโมง / วัน 
โดยแบ่งเป็น  

 ชั่วโมงการบรรยายให้เบิกจ่ายได้ 1 คน / ชั่วโมง 
 ชั่วโมงการสัมมนา / อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน/ชั่วโมง รวมผู้ด าเนินรายการ 
 การแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ชั่วโมง  โดยผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 คน / กลุ่ม 
 1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  600 - 1,200 บาท / ชั่วโมง 

1.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ 200 บาท/วัน (16.30-20.30 น.) วันเสาร์ - 
อาทิตย์ 420 บาท/วัน (8.30 - 16.30น.)หัวหน้าโครงการที่เป็นวิทยากรสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากรได้ แต่ในวันเดียวกัน ไม่ควรเบิกจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  และควรก าหนดอัตราการ
เบิกจ่ายที่เหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินโครงการ เช่น 2 วันท าการต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง และตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของงบประมาณท้ังหมดในโครงการ 

1.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน หรืออ่ืนๆ สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 
10 ของงบประมาณท้ังของโครงการ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20,000 บาท 
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 1.5 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการและให้
พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัด 

(2) หมวดค่าใช้สอย 
2.1 คา่อาหารกลางวัน ไม่เกิน 100 บาท / คน / มื้อ 
2.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ไม่เกิน 30 บาท / คน / มื้อ 
กรณีจัดนอกสถานที่ราชการ เช่น โรงแรม ฯลฯ 

 ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน 300 บาท / คน / มื้อ 
 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ไม่เกิน 60 บาท / คน / มื้อ 

2.3 ค่าท่ีพัก (เหมาจ่าย) 800 บาท / วัน หรือเบิกจ่ายตามสิทธิ์ 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รถโดยสาร/เครื่องบิน) ตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง  รวมถึง

ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท/วัน) 
2.5  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  
 - ค่าจ้างเหมาจัดท า หนังสือ เอกสาร รายงานรวบรวมองค์ความรู้ งบประมาณพิมพ์ไม่เกิน 

10 เล่ม ซึ่งอาจจัดมีการพิจารณาคัดสรรเพื่อต่อยอดเผยแพร่จากหน่วยงานต้นสังกัด 
- เอกสารเกิดจากผลการด าเนินงานโครงการ ให้ระบุในเป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ ห้าม

จ าหน่าย และเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(3) หมวดค่าวัสดุ    ให้ระบุรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการใช้ จ านวนและราคาต่อหน่วย 
3.1 ค่าวัสดุส านักงาน หมายถึง วัสดุส านักงานที่ใช้ในการบริหารโครงการ 
3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายผ้า ไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ  
3.3 ค่าวัสดุฝึก เบิกจ่ายตามจริง ทั้งนี้ให้แสดงรายละเอียดและราคาต่อหน่อย 
 (4) หมวดค่าสาธารณูปโภค 

  4.1 โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องมีรายละเอียดบันทึกการใช้โทรศัพท์
ประกอบการเบิกจ่าย 
 

หมายเหตุ  อัตราค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายที่ก าหนดข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการจัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายประกอบข้อเสนอโครงการเท่านั้น ในการด าเนินงานจริงให้เบิกจ่ายโดยยึดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของทางราชการ ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความจ าเป็น และประหยัด 
 
6. การบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) 

ผู้ที่สนใจที่จะส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 จะต้องบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (MSAC) โดยลงทะเบียนและเข้าสูระบบได้ที่  
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ส่วนที่  4 
ปฏิทินการด าเนินงานและการส่งข้อเสนอโครงการ 

 
1.  ปฏิทินการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 ก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดท า

ข้อเสนอโครงการ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ กรกฎาคม 2559 

2 พิจารณานโยบาย แนวทางการจดัท า
ข้อเสนอโครงการ 

คณะกรรมการบรหิารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

พฤศจิกายน 2559 

3 คณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการ
และตรวจสอบข้อมลูในระบบ 

คณะ  / หน่วยงาน 20 พฤศจิกายน - 2 
มกราคม 2560 

4 สรุปน าส่งข้อเสนอโครงการที่ส านกังาน
ส่งเสริมบรหิารงานวิจัย ฯ 

คณะ  / หน่วยงาน 2 มกราคม 2560 

5 หัวหน้าโครงการน าเสนอโครงการและ
คณะกรรมการฯประเมินโครงการ 

หัวหน้าโครงการ / คณะกรรมการ 10-14 มกราคม 2560 

9 สรุปผลการประเมิน/และข้อเสนอแนะ
จัดล าดับความส าคัญ สรุปและจดัส่งร่าง
ค าของบประมาณให้กองแผนงาน 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ  17 – 21   มกราคม 
2560 

10 จัดส่งค าของบประมาณต่อส านัก
งบประมาณ 

กองแผนงาน 21 มกราคม 2560 

11 กองแผนงานแจ้งการจัดสรรงบประมาณ กองแผนงาน มิถุนายน 2560 
13 ประชุมพิจารณาจดัสรรงบประมาณ คณะกรรมการบรหิารงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
กรกฎาคม 2560 

14 ตอบรับยืนยันการด าเนินโครงการ คณะ / หน่วยงาน สิงหาคม 2560 
15 เสนออนุมัตโิครงการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ กันยายน 2560 
16 ด าเนินโครงการตามแผน คณะ / หน่วยงาน ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561 
 
2.    การส่งข้อเสนอโครงการ 
 คณะ / หน่วยงาน  แจ้งหัวหน้าโครงการด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม http://msac.ubu.ac.th/ โดยคณะกรรมการระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัยจะประเมินและส่งผลการประเมินโครงการต่างๆ ผ่านระบบดังกล่าว และคณะหน่วยงาน
จะต้องสรุปรายชื่อและจ านวนข้อเสนอโครงการส่งมาที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในวันที่ 2 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ได้ก าหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
น าส่ง ดังนี้ 

1. หนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากคณะ หน่วยงาน 
2. แบบสรุปข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส าหรับเจ้าหน้าที่คณะหน่วยงาน) 

 
 

 

http://msac.ubu.ac.th/
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ภาคผนวก 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย นายพิชิต โสภากันต์ ผศ.ชาญชยั ศุภอรรถกร และ ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. การเข้าสู่ระบบ 
1. เปิดบราวเซอร์ (IE, Chrome หรือ Firefox) แล้วเข้าสู่เว็บไซต์ http://msac.ubu.ac.th/ 

 

 
 

 

2. การสมัครสมาชิก 
 

1. ผู้ใช้ในระบบ จะแบ่งออกเป็น 5ระดับคือ 
 

ระดับผู้ใช้ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบรายงาน 
ผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ใช่สมาชิก) 

 

 

 

สมาชิกเช่น   
 หัวหน้าโครงการ  

(เฉพาะโครงการที่ตนเป็น
หัวหน้าโครงการเท่าน้ัน)  

 

 ผู้ร่วมโครงการ  
ผู้ดูแลระดับคณะ  

(เฉพาะโครงการในคณะที่
ตนดูแลเท่านั้น) 

 

 
(ยกเว้นรายงาน

การเงิน/งบ) 
ผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย    

ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย    

 
 
 
    

http://msac.ubu.ac.th/
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2. เข้าสู่ระบบ http://msac.ubu.ac.th  จากนั้นคลิกเลือก “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” เพ่ือสมัครเป็น
สมาชิกในระบบ 
 

 
 

3. จากนั้น จะปรากฏหน้าจอ “ลงทะเบียนใช้งาน” โดยผู้ใช้ต้องท าการกรอกข้อมูล และกดปุ่ม 
“ตรวจสอบ/บันทึก”เพ่ือลงทะเบียน โดยมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้คือ 

 คณะ/สังกัด 
 ภาควิชา ซึ่งจะสอดคล้องกับหน่วยงานคณะที่เลือกในข้อแรก 
 รหัสผู้ใช้ โดยระบบก าหนดว่ารหัสผู้ใช้จะไม่ซ้ ากันในระบบ ดังนั้นหากผู้ใช้เคยสมัครด้วย

รหัสดังกล่าวแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้สมัครด้วยรหัสเดิมซ้ าอีก 
 รหัสผ่าน โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 ตัวอักษร 
 ชื่อสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 ต าแหน่ง เช่น อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 คุณวุฒิ คือระดับการศึกษา เช่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ประสบการณ์ คือประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หรือบริการวิชาการ เช่น การพัฒนาสื่อ

การสอนด้วยเทคโนโลยีเออาร์  
 ความเชี่ยวชาญ เช่น ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 E-mail Address เช่น chanchai.s@ubu.ac.th 
 เบอร์โทรศัพท์ เช่น 087-1234567 

mailto:chanchai.s@ubu.ac.th
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4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดงผลตามหน้าจอให้ผู้ใช้ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นคลิก 
“ยืนยัน/บันทึก”  เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน 
 

 
5. จากนั้นเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าแรกของระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว หรือรหัสผ่าน ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ แต่
ผู้ใช้จะไม่สามารถจัดการข้อเสนอโครงการได้ (เช่น เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) เนื่องจากต้องผ่านการ
อนุมัติการใช้งาน จากผู้ดูแลระดับคณะที่ตนสังกัดก่อน เพื่อตรวจสอบสถานะผู้ใช้และความ
ปลอดภัยในการใช้งานภายในคณะนั้นๆ อีกครั้ง 
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3. การอนุมัติผู้ใช้งาน 
1. เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก “จัดการข้อมูลผู้ใช้” 

 

 
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ในระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากคณะ หรือ

สังกัด เพื่อคัดกรองข้อมูลได้ ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 ข้อมูลสีแดง คือผู้ใช้ที่ยังไม่อนุมัติ 
 ข้อมูลสีด า คือผู้ใช้ที่อนุมัติแล้ว 

 

 
3. จากนั้นเลือกปุ่มแก้ไขข้อมูล     ตรงแถวข้อมูลสีแดง เพ่ือท าการอนุมัติผู้ใช้  
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4. จากนั้นเลือกปุ่ม “ผ่านการตรวจสอบ” และกด “บันทึกข้อมูล” 
 

 
5. เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลจะแสดงเป็นสีด า ดังรูป  

 

 
6. จากนั้นทดสอบให้ผู้ใช้ “schanchai” เข้าสู่ระบบ จะพบว่าผู้ใช้ดังกล่าว สามารถจัดการ

ข้อเสนอโครงการ (เพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อเสนอ) ได้ ดังรูป  

 
 
 
 

2 1 
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4. การสร้างข้อเสนอโครงการ 
1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย user และ password ที่ได้รับ 

 

 
 

2. คลิกเลือกเมนู ข้อมูลโครงการ>ข้อเสนอโครงการ  เพ่ือเพ่ิมข้อเสนอโครงการ 
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3. เลือก “เพิ่มโครงการ”(ด้านขวามือ ) จากนั้นก าหนดรายละเอียดให้กับชื่อโครงการ และ
ปีงบประมาณที่ต้องการเสนอขอ โดยผู้เสนอโครงการสามารถสร้างเสนอโครงการไว้ในปีต่อๆไปไว้
ได้ จากนั้นคลิก “บันทึกข้อมูล” 
 

 
 

4. ในหน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ จะปรากฏรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผู้เสนอโครงการท าการ
เพ่ิมในระบบ โดยสามารถค้นหาและแสดงข้อมูลตาม ปีงบประมาณ ในช่องด้านบนได้ เช่น เมื่อ
เลือกปีงบประมาณ 2558 ก็จะแสดงรายการข้อเสนอโครงการที่ผู้ใช้ท่านนั้น มีชื่ออยู่ในโครงการใน
สถานะต่างๆ ออกมาทั้งหมด เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หรือเป็นผู้ร่วมโครงการ  
 

 
 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ จะสามารถคลิกเลือกชื่อโครงการเพ่ือท าการแก้ไขโครงการใดๆ ได้ ก็
ต่อเมื่อผู้ใช้นั้นมีสถานะเป็นหัวหน้าโครงการเท่านั้นเพราะในกรณีที่เป็นผู้ร่วมโครงการ จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อเสนอโครงการหรือลบโครงการนั้นได้(ซ่ึงจะสังเกตว่าสีของไอคอนจะเป็นสีเทา ซึ่งไม่สามารถคลิกได้)โดย

ผู้ร่วมโครงการจะท าได้เพียงแสดงข้อมูลหรือคลิกเลือกไอคอน เท่านั้น 
โดยในส่วนข้อเสนอโครงการนั้น สามารถสรุปเครื่องมือ (Tools) พร้อมสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ได้

ดังนี้คือ 
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ตารางท่ี 1เครื่องมือและสิทธิ์ในการจัดการข้อเสนอโครงการ 
 

เครื่องมือ ชื่อบริการ สิทธิ์การจัดการที่กระทําได้ 
ผู้ประสาน
สํานักวิจัย 

ผู้ประสาน 
งานคณะ1 

หัวหน้า
โครงการ2 

ผู้ร่วม
โครงการ 

 การแก้ไขโครงการ    

 

 

การแสดงรายละเอียดโครงการ     

 

การ เพ่ิ ม รายชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
โครงการ 

   

 

 

การลบโครงการ    

 

 

ข้อสังเกต 
1. ผู้ประสานงานระดับคณะ สามารถมองเห็นเฉพาะข้อเสนอโครงการในคณะที่ท่านสังกัดเท่านั้น 
2. หัวหน้าโครงการ จะสามารถมองเห็นเฉพาะโครงการที่ท่านเป็นหัวหน้าโครงการ หรือมีชื่อเป็นผู้

ร่วมโครงการเท่านั้น 
 

 

5. จากนั้นคลิกเลือกชื่อโครงการเช่น “โครงการผลิตสื่อเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์”(คอลัมน์ที่ 2) เพ่ือ
แก้ไขรายละเอียดของโครงการในด้านต่างๆ คือ 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 
5.2 การด าเนินโครงการ 
5.3 ตัวชี้วัด 
5.4 งบประมาณ 

 

 
 
โดยในการแก้ไขข้อเสนอโครงการนั้น ได้ถูกแบ่งรายละเอียดออกเป็นด้านต่างๆ จํานวน 4 ด้าน 

ตามลําดับดังนี้ 
 
 
 
 

javascript:void(0);
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5.1 ข้อมูลทั่วไป (TAB 1) 
 

ข้อเสนอโครงการในส่วนของข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 8 ส่วน คือ 
1. ความสอดคล้องกับมาตรการ  
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  
3. ตัวบ่งชี้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. ผู้รับผิดชอบ  
5. หลักการและเหตุผล  
6. วัตถุประสงค์  
7. กลุ่มเป้าหมาย และ  
8. สถานที่จัดกิจกรรม/พ้ืนที่  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 
1) ความสอดคล้องกับมาตรการ  

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อเช่น 

 
 

2) ความสอดคล้องกับนโยบาย 

ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3) ตัวบ่งช้ีด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในส่วนนี้เมื่อคลิกเลือกที่รายการแล้วช่องรายการจะเลื่อนลงมาให้กรอก ซึ่งต้องระบุให้ครบถ้วน 
โดยประกอบด้วยรายละเอียด 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านที่ 1มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 ระบ“ุชื่อรายวิชา”ทีม่ีการบูรณาการกับโครงการ 
 ระบุ “อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานโครงการ” 
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 ระบุไฟล์ข้อมูลที่แสดงหลักฐานการบูรณาการกับงานสอน โดยสามารถระบุได้ 2 
ช่องทาง คือ  
o  

o แบบที่ 1ผ่านลิงค์ “UBU TQF Mapper”หรือ “การเลือกไฟล์ มคอ.3” เช่น
จากตัวอย่าง เป็นการเลือกลิงค์ข้อมูลจาก “UBU TQF Mapper” เพ่ือแสดง
ไฟล์ PDF ของ มคอ3. โดยผู้เสนอโครงการสามารถทดสอบเพ่ือแสดงข้อมูล
ดังกล่าว จากปุ่ม “ทดสอบ LINK” ได้ ดังรูป 

 
 

 
 
 
 

 

o แบบที่ 2ผ่านลิงค์ “UBU TQF Mapper” หรือ “การเลือกไฟล์ มคอ.3”
จากเครื่องผู้ใช้และอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวสู่ระบบโดยตรง ดังรูป 
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2) ด้านที่ 2 มีผลผลิตของโครงการเชิงวิชาการ หรือผลผลิตที่จะส่งมอบโดยด้านนี้จะเป็นผลผลิต
จากการด าเนินโครงการ เช่น ต ารา งานวิจัย ข้อมูล เว็ปไซด์ หากมีผลผลิตดังกล่าว ให้ระบุ
ข้อมูลด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) ด้านที่ 3 ผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยข้อมูลในส่วนนี้ จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ 

 

4) ผู้รับผิดชอบ  

 ในส่วนนี้ให้ผู้ใช้คลิกที่ลิงค์  เพ่ือเพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะปรากฏช่อง
รายการค้นหา โดยให้พิมพ์เฉพาะชื่อ หรือ นามสกุล หรือทั้งชื่อและนามสกุล เสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา 

 
ยกตัวอย่าง เช่น ต้องการค้นหาชื่ออาจารย์ผู้ด าเนินโครงการชื่อ“พิชิต” ในกล่องข้อความ ก็ท าการ

ใส่ชื่อข้อมูลลงไป จากนั้นระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก โดยจะปรากฏรายชื่อที่ตรงกับค าที่ค้นหาซึ่งจะ
ปรากฏขึ้น จากนั้นให้คลิกที่ไอคอน  เพ่ือท าการเพิ่มข้อมูล 

 
 โดยหากมีการเลือกรายชื่อดังกล่าวแล้ว ข้อมูลนั้นก็จะถูกบรรจุให้เป็นผู้ร่วมโครงการ 
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 โดยในส่วนด้านท้ายของรายชื่อจะมีไอคอนส าหรับจัดการผู้รับผิดชอบ คือ (แก้ไข ลบ 
เลื่อนล าดับขึ้น เลื่อนล าดับลง) ทดสอบการแก้ไขโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข จะปรากฏข้อมูลของผู้รับผิดชอบ
ให้ท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และต าแหน่ง เมื่อ
เสร็จแล้วให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” 

 
 โดยหากผู้ใช้ท าการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลแล้ว จะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง 

 
 
 

ข้อสังเกต 
1. ผลของการค้นหารายช่ือที่จะแสดงในระบบนั้น จะต้องเป็นรายชื่อผู้ใช้ที่ได้

ลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกในระบบ ผ่านหน้า สมัครสมาชิกในหน้าแรก
ของระบบ และ เป็นข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องถูกอนุมัติโดยผู้ประสานงานระดับ
คณะหรือสํานักงานวิจัยก่อน จึงจะปรากฏรายช่ือในระบบ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการทุกท่าน ต้องเป็นสมาชิกในระบบและต้อง
ถูกอนุมัติสิทธิ์การใช้งานโดยผู้ดูแลระดับคณะหรือสํานักวิจัยก่อน  

2. การค้นหารายชื่อในกล่องข้อมูล สามารถค้นหาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอักษรใน
ช่ือหรือในชื่อสกุลได้ เช่น หากค้นด้วยค าว่า “ช” จะแสดงช่ือ ชาญชัย ศุภอรรถกร, 

ชยาพร แก่นสาร์, พิชิต โสภากันต์ เป็นต้น 

3. ผลของการค้นหา จะแสดงเฉพาะรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ถูกเพ่ิมเข้าไปในโครงการ
เท่านั้นเช่น หากในโครงการมีช่ือข้อมูลผู้ด าเนินโครงการอยู่แล้วคือ “พิชิต โสภา
กันต์” หากค้นหาช่ือในกล่องข้อความด้วยค าว่า “ช” หรือ “พ” จะไม่แสดงรายช่ือ
อาจารย์คนดังกล่าวนั้นซ้ าอีก 

4. ระบบไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ท าการลบข้อมูลหัวหน้าโครงการได้ 
 

 

5) หลักการและเหตุผล 

ในส่วนนี้ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล โดยให้กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจ าเป็น ความส าคัญใน
การจัดท าโครงการ 
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6) วัตถุประสงค์ 

ในส่วนนี้ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล โดยให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการฯ โดยมีความ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลตลอดจนสอดคล้องกับชื่อโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ระบุวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการเพียง 2 ข้อเท่านั้น 

 
 
7) ประเภทโครงการ 

โดยส านักงานวิจัย กําหนดประเภทของโครงการไว้ 2 ประเภทคือ 
 สํารวจ/รวบรวม/จัดทําฐาานข้อมูล 

 

 
 

 จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการโดยหากก าหนดเป็นประเภทนี้ ผู้ใช้ต้องระบุระบุ
คุณสมบัติ  ภูมิล าเนาของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไค อ าเภอวารินช าราบ
จังหวัดอุบลฯ หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านหนองขอน จังหวัดศรีสะเกษนอกจากนั้นต้องระบุจ านวนผู้ร่วม
โครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในโครงการทั้งหมดด้วยดังรูป 

 

 
 

8) สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ 

ในส่วนนี้ผู้ใช้จะต้องเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ โดยให้คลิกที่ จากนั้น ระบบจะ
แสดงข้อมูลแผนที่ ดังรูป 
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โดยมีขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรม 2 ขั้นตอนคือ  
1. ขั้นตอนที่ 1เลือกพื้นที่การจัดกิจกรรม (หมายเลข 1)ในการเลือกพ้ืนที่จัดกิจกรรมนั้น ผู้ใช้

สามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง คือ  
 

1.1 ระบุข้อความเพื่อค้นหาสถานที่  โดยในกล่องรับข้อความหมายเลข 1 นั้น ผู้ใช้สามารถ
ระบุคีย์เวิร์ดเป็นชื่อสถานที่ เช่น บ้านธาตุ วารินช าราบ และกดปุ่มค้นหาสถานที่ ระบบจะ
ปักหมุด (Marker) ในต าแหน่งของพ้ืนที่ดังกล่าว ดังรูป 
 

 
 

ข้อสังเกตุ 
การค้นหาจากชื่อสถานที่นั้น ผู้ใช้ควรระบุคีย์เวิร์ดที่มีความเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่นั้น เช่น ควรระบุ “บ้านธาตุ วารินช าราบ” มากกว่า
ค าว่า “บ้านธาตุ” เนื่องจากบ้านธาตุ ในระบบ Google Map ปรากฏได้หลายที่ในประเทศไทย ดังนั้นผลการปักหมุดบนแผนที่ทุกครั้ง ผู้ใช้จึง
ควรตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายจริงหรือไม่ 

1 
2 
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1.2 ค้นหาจากแผนที่โดยตรงโดยวิธีการนี้ ผู้ใช้อาจเลื่อนหมุดหรือ Marker ไปยังต าแหน่งใน

แผนที่ที่ต้องการจัดกิจกรรมนั้นโดยตรงเองได้ เช่น มีการเลื่อน Marker ไปยังต าแหน่งของ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ดังรูป 
 

 
 

2. ขั้นตอนที่ 2ระบุชื่อสถานที่จัดกิจกรรม(หมายเลข 2)ภายหลังจากเลือกพ้ืนที่จากแผนที่ใน
ขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ต้องระบุชื่อสถานที่นั้นๆ เองอีกครั้งในกล่อง  เช่น 
ระบุสถานที่คือ “อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี” จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม
ข้อมูล” 
 

 
 
โดยผลจากการเพ่ิมข้อมูล จะแสดงรายการสถานที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งในโครงการหนึ่ง สามารถ

เพ่ิมข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรมได้หลายสถานที่ ดังรูป 

 
 

1 

2 
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5.2 การดําเนินโครงการ(TAB 2) 

ข้อเสนอโครงการในส่วนของการด าเนินโครงการ ประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 4 ส่วน คือ  
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
2. ระยะเวลาด าเนินงาน  
3. ร่างก าหนดการ  
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    โดยสามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วน ตามล าดับดังนี้ 

1.) กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 

เป็นการก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม วันด าเนินการ และงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
1.1 คลิกท่ี  เมื่อต้องการเพิ่มกิจกรรม 
1.2 จะปรากฏแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่มกิจกรรมและวิธีด าเนินการบริเวณ ด้านบน 

 
1.3 ท าการกรอก กิจกรรม/วิธีการ วันเดือนปีเริ่มต้น วันเดือนปีสิ้นสุด และงบประมาณ (หน่วยเป็น

บาท โดยไม่ต้องกรอก , คั่นในตัวเลข) ในกิจกรรมนี้ เสร็จแล้วท าการคลิกที่ปุ่ม เพ่ิมกิจกรรม 
1.4 ถ้าต้องการเพิ่มกิจกรรม/วิธีการอีกก็ท าได้เหมือนในขั้นตอนที่ 1.1-1.3 
1.5 ผลการเพ่ิมกิจกรรม/วิธีการ เป็นดังนี้ 

 
 

ผู้ใช้สามารถท าการ แก้ไข และ ลบรายการกิจกรรม/วิธีการได้โดยการคลิกที่ปุ่ม           ของ
แถวรายการที่ต้องการได้ตามล าดับ 
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1.6 ทดสอบการ แก้ไข จะปรากฏแบบฟอร์ม ให้สามารถท าการแก้ไขข้อมูลกิจกรรมได้บริเวณ
ด้านบน ซึ่งหลังจากท าการแก้ไข แล้วก็ท าการคลิกที่ปุ่ม แก้ไขกิจกรรมข้อมูลที่ท าการแก้ไขก็จะ
ถูกปรับปรุงใหม่ตามต้องการ ดังนี้ 

 
1.7 ทดสอบ การลบ จะมีหน้าต่าง เตือนว่าต้องการลบหรือไม่ ก่อนท าการลบจริง ถ้าต้องการลบก็

ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม OK ดังนี้ 

 
1.8 หลังจากท าการเพ่ิมกิจกรรม/วิธีการ แล้ว ให้ท าการกรอกจ านวนเงินที่ใช้ในแต่ละไตรมาส 

บริเวณด้านล่างของรายการกิจกรรม (โดยต้องกรอกจ านวนรวมทั้งหมดให้เท่ากับยอดรวมเงิน
ด้วย มิฉะนั้นโปรแกรมจะแจ้งเตือนเมื่อท าการบันทึก หรือคลิกเปลี่ยนแท็บ) 
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ข้อสังเกต 
    ในการระบุงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน Tab นี้นั้น จะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลงบประมาณใน Tab 4 
ดังนั้นผู้ใช้ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้สัมสอดคล้องกัน ก่อนส่งข้อเสนอโครงการ ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวไม่
ตรงกันน้ัน ระบบจะไม่อนุญาตให้ส่งข้อเสนอโครงการ 
 

 
 

2.) ระยะเวลาดําเนินงาน 
 

เป็นการก าหนดห้วงเวลาในการบริหารจัดการโครงการ 
a. คลิกท่ีรูป เพ่ือเลือกวันเดือนปีเริ่มต้น และวันเดือนปีสิ้นสุด ของโครงการ 

 
b. โปรแกรมจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของวันเดือนปีที่เลือก ได้แก่ 

- วันเดือนปีเริ่มต้นต้องมาก่อนวันเดือนปีสิ้นสุด 
- วันเดือนปีเริ่มต้นและวันเดือนปีสิ้นสุดต้องเป็นคนละวัน 
- ผลต่างของวันเดือนปีเริ่มต้นและสิ้นสุดต้องต่างกันไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 

 

3.) ร่างกําหนดการ 
 

เป็นการก าหนดข้อมูลการจัดกิจกรรมในแต่ละวันว่ามีการด าเนินการอะไรบ้างในช่วงเวลาใด 
** ก่อนท าการกรอกข้อมูล “ร่างก าหนดการ” ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ด้านล่างก่อน *** 

1.1 คลิกท่ี  เมื่อต้องการเพิ่มร่างก าหนดการ 
1.2 จะปรากฏแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่มร่างก าหนดการบริเวณ ด้านบน 
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1.3 ท าการเลือกวันเดือนปีในการจัดงาน และคลิกปุ่ม เพ่ิมรายการกิจกรรม โดยท าการคลิก
เท่ากับจ านวนกิจกรรรมในวันเดือนปีนั้น เสร็จแล้วท าการคลิกที่ปุ่ม เพ่ิมก าหนดการ 

 
1.4 จะปรากฏข้อมูลหลังจากเพ่ิมร่างก าหนดการแล้ว ดังนี้ 

 
 

1.5 ถ้าต้องการเพิ่มร่างก าหนดการอีกอีกก็ท าได้เหมือนในขั้นตอนที่ 3.1-3.4 
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1.6 ผู้ ใช้ สามารถท าการ แก้ ไข  และ ลบรายการร่างก าหนดการได้ โดยการคลิกที่ ปุ่ ม                      
ของแถวรายการที่ต้องการได้ตามล าดับ 

1.7 ทดสอบการ แก้ไข จะปรากฏแบบฟอร์ม ให้สามารถท าการแก้ไขข้อมูลร่างก าหนดการได้
บริเวณด้านบน ซึ่งหลังจากท าการแก้ไข แล้วก็ท าการคลิกที่ปุ่ม แก้ไขก าหนดการข้อมูลที่ท า
การแก้ไขก็จะถูกปรับปรุงใหม่ตามต้องการ ดังนี้ 
 

 
1.8 ทดสอบ การลบ จะมีหน้าต่าง เตือนว่าต้องการลบหรือไม่ ก่อนท าการลบจริง ถ้าต้องการ

ลบก็ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม OK ดังนี้ 

 
 

 

4.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

เป็นการก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดโครงการ โดยให้เขียนอธิบายในช่องที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 

 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 
37 

 

 
 

หลังจากกรอกข้อมูลแล้วครบทั้ง 4 ส่วน ของการด าเนินโครงการ แล้วสามารถท าการคลิกคลิกท่ีปุ่ม 
บันทึกข้อมูล บริเวณด้านล่างสุด หรือคลิกเปลี่ยนแท็บไปยังแท็บข้อมูลอื่นได้  

 
5.3 ตัวช้ีวัด(TAB 3) 

 

ในการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดในโครงการนั้น มรีายละเอียด 2 ด้านคือ 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
2. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
โดยมีรายละเอียดในด้านต่างๆ ดังนี้คือ 
 

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 คลิกเลือก “เพิ่มข้อมูลชี้วัด” เพ่ือเพ่ิมข้อมูลโดยระบุข้อมูลในกล่องรับข้อความ ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัด เช่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง

พอใจ 
 ค่าเป้าหมายเป็นหน่วยของข้อมูลตัวชี้วัด ก าหนดเป็นข้อความ เช่น 200คน 

หรือ มากกว่า 3.5 
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1.2 คลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดตัวชี้วัด  
1.3 โดยผลการเพ่ิมตัวชี้วัด จะแสดงในตาราง ซึ่งผู้เสนอโครงการสามารถเลือกปุ่มแก้ไข

ข้อมูล เพ่ือแก้ไขใหม่ หรือเลือกปุ่มลบข้อมูล  ( เพ่ือลบตัวชี้วัดออกจาก
โครงการได ้

 

 
 

2) ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

โดยส านักวิจัยก าหนดว่า โครงการทุกโครงการ ต้องระบุตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ซึ่ง
ข้อมูลส่วนนี้จะสัมพันธ์กับด้านแรกคือ “ข้อมูลทั่วไป” ซึ่งหากผู้เสนอโครงการได้กรอกรายละเอียดใน “ตัว
บ่งชี้ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ในส่วน “มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา” แล้วนั้นจะปรากฏข้อมูลในส่วนนี้ด้วย ดังรูป 

 

 
เนื่องจากหากมีการคลิกเลือกการบูรณาการใน Tab แรกแล้ว ใน Tab ตัวชี้วัดนี้ จะมีข้อมูลให้ผู้ใช้

แก้ไขเสมอ โดยสามารถกดปุ่มแก้ไข เพ่ือแก้ไขดังนี ้
1.1 แก้ไขรายวิชาที่มีการบูรณาการ เช่น 1104 353 ระบบฐานข้อมูล 
1.2 แก้ไขหลักสูตรที่มีการบูรณาการ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

นักศึกษาชั้นปี 3 
1.3 แก้ไขลักษณะการบูรณาการ เช่น มีการน าหัวข้อมาเป็นบทเรียนให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์และ

ออกแบบฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ก าหนด 

TAB1: ดา้นขอ้มูลทัว่ไป 

TAB1: ดา้นตวัช้ีวดั 
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1.4 แก้ไขตัวชี้วัดความส าเร็จ เช่น มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน 

1.5 คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 
 

 
ในกรณีต้องการลบข้อมูลก็สามารถกระทําได้ดังนี้คือ 

1) เลือกปุ่ม ในรายการที่ต้องการลบข้อมูล  
2) จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล  

 

 
 

3) โดยผลจากการเลือกลบรายวิชาที่ถูกบูรณาการกับงานวิจัย ก็จะถูกลบออกจากระบบ ซึ่งก็จะ
ท าให้ระบบไม่แสดงผลรายการใน TAB ตัวชี้วัดอีก ดังรูป 
 

 
 

ข้อสังเกตุ 
หากผู้เสนอโครงการทําการลบข้อมูลดังกล่าวออกไปจากโครงการแล้ว ข้อมูลใน Tab “ข้อมูล

ทั่วไป” ส่วน “ตัวบ่งชี้ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” นั้นก็ถูกลบออกไปด้วย โดยที่ระบบจะไม่
แสดงเครื่องหมายเลือกใน Checkbox นั้นอีก ดังรูป 

 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 
40 

 

 
แตห่ากผู้เสนอโครงการต้องการเพิ่มรายวิชา ก็สามารถกลับไปเลือกกระทําได้ใหม่ใน Tab ที่ 1 

“ข้อมูลทั่วไป”และเลือก “มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา” อีกครั้ง 
 

 
5.4 งบประมาณ(TAB 4) 

 

ในส่วนงบประมาณนี้ มีการจัดการข้อมูลงบประมาณโครงการ โดยแบ่งประเภทงบประมาณ 
ออกเป็น 4 หมวดหลักคือ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และหมวดวัสดุ  โดยสามารถเพ่ิม
รายละเอียดข้อมูลได้ดังนี้คือ 

1) เลือก“ประเภทหมวดงบประมาณ” จากลิสต์ที่ก าหนดก่อน จากนั้นท าการคลิก “เพิ่ม
ข้อมูลงบประมาณ” เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดรายการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 
41 

 

2) จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดรายการให้เลือก โดยจัดแบ่งตามประเภทหมวดงบประมาณ 
ดังแสดงตัวอย่างในตาราง 
 

หมวด รายละเอียดรายการ 
ภายในหมวดงบประมาณ 

หมายเหต ุ

ห ม ว ด
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ไม่เกิน 30% ของ
งบประมาณทั้งหมด หาก
เกินก าหนด ผู้ใช้ต้องระบุ
เหตุผลเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
ค่าท าการนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์) 
ค่าท าการนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) 

หมวดค่าใช้
สอย 

ค่าอาหารว่าง - 
ค่าอาหารกลางวัน - 
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 
ค่าที่พักเหมาจ่าย - 

ห ม ว ด ค่ า
วัสดุ 

ค่าวัสดุส านักงาน ไ ม่ เ กิ น  5,000 บ า ท /

โครงการ 
ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) ไ ม่ เ กิ น  3,000 บ า ท /

โครงการ 
 

 
3) เมื่อผู้ใช้ท าการเลือกหรือระบุรายการใดๆ จากระบบแล้ว จะปรากฏกล่องข้อมูลตาม

ประเภทรายการนั้น เช่น เลือกค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ระบบจะแสดง
กล่องข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้ระบุ จ านวนวิทยากร(คน) จ านวนวันจัดอบรม (วัน) และจ านวน
ชั่วโมง (ชั่วโมง)ที่มีการจัดอบรมหรือบรรยาย ดังรูป 
 

 
 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถระบุรายการอ่ืนๆ ได้เอง สามารถเลือกรายการ “ระบุรายการ
เอง” และเพ่ิมรายละเอียดในกล่องรับข้อมูลส่วน “รายละเอียดรายการ” และ “จํานวนเงิน” ของ
งบนั้นๆ ได้ ดังแสดงผลการเพ่ิมดังรูป  

 

 
โดยรายละเอียดเงื่อนไขการเบิกจ่ายต่างๆ ผู้ ใช้สามารถคลิกเลือกลิงค์ “ดูเงื่อนไข

งบประมาณ” เพ่ือแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ได้ ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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4) เมื่อผู้ใช้ท าการระบุรายการข้อมูลในรายการ 3) แล้ว ให้ท าการกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” 
จากนั้นระบบจะท าการค านวณค่าใช้จ่ายให้และแสดงผลข้อมูลในตารางงบประมาณ ดัง
รูป 
 

 
 

5) ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในหมวด “ค่าตอบแทน”มีมากกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด 
ระบบจะแสดงกล่องข้อมูล “ระบุเหตุผล” เพ่ือให้ผู้ใช้ระบุเหตุผล เพ่ือประกอบการ
พิจารณาร่วมด้วยดังรูป 
 

 
 

ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากผู้ใช้ไม่ระบุรายละเอียดเหตุผลใดๆ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าตอบแทนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วระบบจะท าการตรวจสอบ และแสดงกล่องข้อความ
ข้อผิดพลาด ดังรูป 

 



คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน  
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6) ในกรณีที่ต้องการลบโครงการ ก็สามารถกระท าได้ โดยคลิกเลือกปุ่ม   เช่น จากรูป
เป็นการลบข้อมูลงบประมาณส่วนวัสดุส านักงานออก ระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยัน
การลบ ดังรูป 

 
7) โดยผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล ระบบก็จะลบข้อมูลนั้นออกจากโครงการและจะไม่แสดงผล

รายการนั้นในตารางอีก ดังรูป 

 
 

ข้อสังเกตุ 
1. งบประมาณรวมใน Tab 4 นี้ จะสัมพันธ์กับงบด าเนินการใน Tab ที่ 2 ซึ่งเบ้ืองต้นผู้ใช้ควร

ตรวจสอบว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ก่อนท าการคลิกส่งข้อเสนอโครงการ 

2. ผู้ใช้ควรตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรายการต่างๆ ตามกฏระเบียบการเบิกจ่าย
ตามกระทรวงการคลัง โดยควรระบุรายละเอียดรายการเบิกจ่ายโดยละเอียดที่สุด ตาม
เงื่อนไขการเบิกจ่าย และหลีกเลี่ยงการระบุ “รายการอื่นๆ”เพื่อประโยชน์ต่อการ
พิจารณาการให้งบแก่โครงการ 
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