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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปี
การศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทําการสอนใน
สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์ ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช 2533 รั ฐ บาลสมั ย พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐลําดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2533 ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ถื อ เอา
วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 10 ถนนวารินเดชอุดม ตําบลเมืองศรีไค
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 5,228 ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามี
พื้ น ที่ ป ระมาณ 450 ไร่ มี เ ส้ น ทางการคมนาคมเชื่ อ มโยงสู่ อํ า เภอวาริ น ชํ า ราบและอํ า เภอเมื อ ง โดยมี
ระยะห่างจากสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 20 กิโลเมตร และห่
งจากสถานีรถไฟอำ
รถไฟอํ
าเภอวาริ
วา
และห่าางจากสถานี
�เภอวาริ
นชำ�นราบ
รินชําราบ10ประมาณ
ประมาณ
กิโลเมตร10 กิโลเมตร
ตรามหาวิทยาลัย
ใช้สัญลักษณ์ทรงเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัว
หลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น
ดอกบัวมีสีกลีบบัวหมายถึง สีสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะของดอกบัวเป็น
ประเภทบัวเหนือน้ําที่พร้อมจะเบ่งบานให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม
กลีบดอกบัวด้านล่างสองกลีบ หมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือกหุ้มสถาบัน
ดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย
เส้น 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว หมายถึง แม่น้ําสายสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ แม่น้ําโขง แม่น้ําชี แม่นา้ํ มูน
สีน้ําเงินที่เป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยมีความหมายถึงความมั่นคงแข็งแรง
สีเหลืองสดที่เป็นพื้นหมายถึง สีประจํามหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย
กันเกรา หรือมันปลาหรือตําแสงหรือตําเสา ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Fagraea fragrans Roxb. จัดอยู่ในวงศ์ Potaliaceae ลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ขนาด
กลางถึงใหญ่ ลําต้นสูงถึง 25 เมตร ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะออกดอกเป็นช่อสีเหลือง มีกลิ่น
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หอมขจรขจาย เนื้อไม้แข็งและทนทานมากปลวกไม่สามารถทําลายได้ ทั้งยังมีน้ํามันในเนื้อไม้ซึ่งช่วยรักษา
เนื้อไม้ได้ดีและขัดเงาได้สวยงามจึงเหมาะสําหรับนําไปประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้เครื่องตกแต่งและใช้เป็นไม้
สร้างบ้านได้อย่างสวยงาม
คุณลักษณะและประโยชน์ของไม้ชนิดนี้เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การออก
ดอกพรั่งพรูพร้อมกันทั้งต้นของ “กันเกรา” เปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาในการที่จะสร้างสถาบันแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564)
ปรั ช ญา
: สร้ า งสติ แ ละปั ญ ญาแก่ สั ง คม บนพื้ น ฐานความพอเพี ย ง
วิ สั ย ทั ศ น์ : มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํา แห่ ง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
อั ต ลั ก ษณ์ :
สร้ า งสรรค์ สามั ค คี สํา นึ ก ดี ต่ อ สั ง คม
เอกลั ก ษณ์ :
ภู มิ ปั ญ ญาแห่ ง ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ํา โขง
พั น ธกิ จ และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
พั น ธกิ จ
๑1.. สร้างบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
๒2.. สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมที่ นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๓3.. บริ ก ารวิ ช าการอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๔4.. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์

จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้าง
นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการทํางาน มีภาวะผู้นํา มี
คุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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กลยุทธ์ 1.

กลยุทธ์ 2.
กลยุทธ์ 3.
กลยุทธ์ 4.
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กลยุทธ์ 6.
กลยุทธ์ 7.
กลยุทธ์ 8.

พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีทักษะในการดํารงชีวติ ใน
ศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/
บางหัวข้อ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนวัยทํางาน และผู้สูงวัย
พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า
พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์

พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ และนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย
ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2. สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
กลยุทธ์ 3. สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ 4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพือ่ ขยายผลในมิติ
นโยบายชุมชน สังคม อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเกิดผลกระทบที่นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
กลยุทธ์ 5. พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นําไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง
กับนโยบายของประเทศ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
กลยุทธ์ 2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้าน
สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
กลยุทธ์ 3. ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ 4. พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์

อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ
เป้าประสงค์ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และชุ ม ชน ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
กลยุทธ์ 1. สร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งงานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
กลยุทธ์ 3. สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การทํางานอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมีความสุข
และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์
กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้
เพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
กลยุทธ์ 5. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและจั ด ทํ า กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กลยุทธ์ 6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิ ทยาลั ยสี เขี ยว (Green
University) และเอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ และการทํ างานที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ
กลยุทธ์ 8. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสู่สาธารณาชนเพื่อเผยแพร่ผลงาน
ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์

บริ ห ารและพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อเนื่ อ งให้ ส อดรั บกั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมี
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและ
เป็นกําลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ 2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ 4. สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย มั่ น คง
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
กลยุทธ์
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย มั่ น คง
ปลอดภัย
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3. สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการพัฒนาทั้งด้านภารกิจและบุคลากร เพื่อ
รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยการและประสานการดําเนินการตามภารกิจทั้งสามด้าน
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อชุมชนต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
หน่วยงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การ
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
1. อํานวยการ ประสาน ประมวล วิเคราะห์ เสนอแนะ จัดทํา และปรับปรุงแผน
แม่บทงานวิจยั บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้มีทิศทางที่ชัดเจน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ
2. อํานวยการ ประสานการเสนอของบประมาณ และแนวทางการจัดสรรด้านการ
งานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
3. ร่วมพัฒนา ปรับปรุง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดี ชัดเจนเพื่อเป็นต้นแบบการ
ดําเนินงานให้กับคณะ หน่วยงาน
4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักวิจัย ให้สามารถทําวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุน ส่งเสริม ให้คําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวกการดําเนินงานวิจัย
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย
6. สนับสนุน ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ/มาตรการ
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กลยุทธ/มาตรการ
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 ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ/มาตรการ
1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ
3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่คณะ สํานัก
4. สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ องค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่นําผลงานไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชน
กลยุทธ/มาตรการ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการรวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย
3. ส่งเสริมการนําผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสาร ม.อบ. เพื่อเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
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ยุ4.ทธศาสตร์
การพัการพั
ฒนาประเทศ
20 ปี20 ปี
ยุทธศาสตร์
ฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ พัฒนาความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารั ฐ ” โดยประกอบด้ ว ย 6
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ (1) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่น คง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มี เป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีค วามสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี ความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความ มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด
2 ยุท ธศาสตร์ช าติด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขั น มีเป้ า หมายการพัฒ นาที่ มุ่ง เน้ น การยกระดับ
ศัก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ บนพื้น ฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แ ก่ (1) “ต่อยอดอดีต ” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน ด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของ ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิ ทั ล และ
การปรั บ สภาพแวดล้อ มให้ เ อื้อต่อ การพัฒ นาอุต สาหกรรมและบริ ก ารอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒ นาคนรุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้น ฐานของการต่อ ยอดอดีต และปรั บ ปั จ จุ บั น พร้ อ มทั้ง การส่ ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขี้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อม
ล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3 ยุทธศาสตร์ช าติด้า นการพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้า หมายการพัฒ นาที่สํา คัญ
เพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติแ ละในทุก ช่ว งวัยให้เป็น คนดี เก่ง และมีคุณ ภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒ นาการที่ดีรอบด้านและมีสุข ภาวะที่ดีในทุกช่ว งวัย มีจิต สาธารณะ รับ ผิด ชอบต่อสัง คมและผู้อื่น มัธยัส ถ์ อดออม
โอบอ้อ มอารี มีวินัย รัก ษาศีล ธรรม และเป็น พลเมือ งดีข องชาติ มีหลัก คิดที่ถูก ต้อง มีทัก ษะที่จํา เป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทัก ษะสื่อ สารภาษาอัง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภ าษาท้อ งถิ่น มีนิสัย รัก การเรียนรู้แ ละการพัฒ นาตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อ งตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทัก ษะสูง เป็น นวัตกร นัก คิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตาม ความถนัดของตนเอง
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4 ยุทธศาสตร์ช าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม มีเป้ าหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ให้
ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทยทั้ง ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและทำประโยชน์แ ก่ ค รอบครั ว ชุ มชน และสัง คมให้น านที่สุด โดยรั ฐ ให้ ห ลัก ประกั น การเข้ า ถึ ง บริ ก ารและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5 ยุ ทธศาสตร์ ชาติด้า นการสร้ างการเติบโตบนคุณ ภาพชี วิต ที่เ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อ ม มีเป้าหมายการพัฒ นา
ที่สำคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง มิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมา
ภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น ไป
ได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้น ฐานการเติ บ โตร่ ว มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางเศรษฐกิ จ สิ่ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต
โดยให้ ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ุ ท ธศาสตร
์ ช าต
้ า นการปร
ั บ สมด
ุ ล และพ
ฒ นาระบบการบร
ิ ห ารจ
ั ด การภาคร
หมายการ
6 ยุทยธศาสตร์
ชาติ
ด้าิ ดนการปรั
บสมดุ
ลและพั
ฒันาระบบการบริ
หารจั
ดการภาครั
ฐ ั ฐมีมเป้ีเปา้าหมายการ

พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม” โดย
ภาครั ฐ ต้ อ งมี ข นาดที่เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้า ที่ในการกํากับ หรือใน
การให้บ ริการในระบบเศรษฐกิจ ที่มีก ารแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ว นเข้ า
มามี ส่ ว นร่ ว มเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้อ ย่า งสะดวก รวดเร็ว และโปร่ง ใส โดยทุ ก ภาคส่ว นใน
สัง คมต้องร่ วมกั น ปลู กฝั ง ค่า นิยมความซื่อ สัต ย์ สุจริ ต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และนําไปสู่ ก ารลดความเหลื่อ มล้ําและเอื้อ ต่ อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

5.
แผนพั
ฒนาเศษฐกิ
จและสั
ฉบั(พ.ศ.
บที่ 122560-2564)
(พ.ศ. 2560-2564)
แผนพั
ฒนาเศษฐกิ
จและสั
งคมแห่งคมแห่
งชาติฉงบัชาติ
บที่ 12

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคน
ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา การพัฒ นาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ต รงกั บ
ตลาดงาน ในขณะที่ค นไทยจําานวนไม่น้ อ ยยัง ไม่ส ามารถคัด กรองและเลื อ ก รั บวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อ
วิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒ นาคนให้มีค วามสมบูรณ์ เพื่อให้ค นไทยมีทัศ นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ การศึกษาที่มี
คุณ ภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่อ เนื่อง มีสุ ขภาวะที่ดี ขึ้น คนทุ ก ช่ว งวัย มีทัก ษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ
จิตสาธารณะ

ตลาดงาน ในขณะที่ค นไทยจําานวนไม่น้ อ ยยัง ไม่ส ามารถคัด กรองและเลื อ ก รั บวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อ
วิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการ
คู่มือการดำ�เนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
พัฒ นาคนให้มีค วามสมบูรณ์ เพื่อให้ค นไทยมีทัศ นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ การศึกษาที่มี
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คุณ ภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่อ เนื่อง มีสุ ขภาวะที่ดี ขึ้น คนทุ ก ช่ว งวัย มีทัก ษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ
จิตสาธารณะ
(2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัย ให้มีการพัฒนาทัก ษะทางสมองและทางสั งคมที่เหมาะสม เด็ ก วัย เรี ย นและวัย รุ่น มีทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ อ ย่า ง
เป็ น ระบบ
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็ก ให้มีก ารจัด ทรัพ ยากรร่ว มกัน ให้ มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับ ปรุง แหล่งเรีย นรู้ในชุมชนให้ เป็ น แหล่ งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรั บปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณ ฑ์ที่ส่งผลเสีย
ต่อสุ ขภาพ
(5) เพิ่มประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การระบบสุข ภาพ ภาครัฐและปรับ ระบบการเงิน การคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมาย
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่ ว มพั ฒ นาประเทศอย่ า งเข้ ม แข็ ง อาทิ กำหนดมาตรการ
ดู แ ลครอบครั ว ที่เ ปราะบาง และส่ ง เสริ ม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้

2 ยุ ทธศาสตร์
ารสร้า์กงความเป็
นธรรมและลดความเหลื
่อมล�่อ้ ำมล้ในสั
ง คม
2 ยุทกธศาสตร
ารสร้างความเป
็ น ธรรมและลดความเหลื
ําในส
ั งคมการพั
การพฒัฒนาในช่
นา ในช่ววงที
งที่ ผ่ผ่ าน

มาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรม ในสั งคมไทยมี ค วาม
คืบ หน้า ช้า ทั้ง เรื่องความแตกต่ างของรายได้ร ะหว่างกลุ่ ม ประชากร ความแตกต่ างของ คุ ณ ภาพการบริ ก ารภาครั ฐ
รวมทั้ง ข้ อ จํากั ด ในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม และเทคโนโลยี ข องกลุ่ ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้น ที่ห่างไกล
ดังนั้น การพัฒ นาในระยะต่อไป จึงจำเป็น ต้องมุ่งลดปัญ หาความเหลื่อ มล้ําด้านรายได้ของกลุ่ มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมที่ แ ตกต่า งกั น แก้ไขปั ญ หาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริก ารพื้น ฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น
แนวทางการพั ฒ นาสําคั ญ ประกอบด้ ว ย
(1) การเพิ่ม โอกาสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณ ภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง

คู่มือการดำ�เนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง
(2) การกระจายการให้บ ริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัส ดิการที่มีคุณ ภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ พั ฒ นาระบบ
ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยทั้ง ในระดั บ จั ง หวั ด ภาค และระดั บ ประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้น และ
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายใน
ชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน แก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบล ที่ทําหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่าย
การเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย
3 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ํากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจำกัดภายในประเทศ
เองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า
การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้น ให้ เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบ โต
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้ น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขี้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
การท่องเที่ยวสามารถทํารายได้ แ ละแข่งขัน ได้ม ากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่สําคั ญ ประกอบด้ ว ย
(1) การบริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จ ส่ว นรวม ทั้งในด้านการคลั ง อาทิ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัด สรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิ น และสถาบันการเงิน ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ
(2) การเสริ มสร้ า งและพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่งขัน ของภาคการผลิ ต และบริ ก าร มุ่ งเน้ น การ
สร้ า งความเชื่อ มโยงของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระหว่า งภาคเกษตร อุต สาหกรรม บริ ก าร และการค้ า การลงทุ น เ พื่อ ยกระดั บ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการ
พัฒ นาอุต สาหกรรม เสริม สร้างขีด ความสามารถการแข่งขัน ในเชิงธุรกิจของภาคบริก าร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน

4 ยุ ท ธศาสตร์
กยุารเติ
บ โตที
่ เ ป็ นบมิโตที
ต รกั
แวดล้
อ มเพื
่ อ การพั
4
ทธศาสตร
์การเติ
่เป็นบมสิิต่ งรก
ับสิ่งแวดล
้อมเพื
่อการพฒัฒนาที
นาที่ ย่ยั่ งยยืืนน ปั จปจุัจบจุบั นันสภาพ
สภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็น จุดอ่อนสําคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการดํารงชีวิต
ของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้น ที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสู งขึ้น ตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ
และชุม ชนเมือ ง การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศและภัย พิบั ติ ท าง ธรรมชาติมี ความผั น ผวนและรุน แรงมากขึ้น และ
ข้อ ตกลงระหว่า งประเทศเกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
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ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้ า งความ
มั่น คงด้ า นน้ําและการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ําให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสร้ า งคุ ณ ภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊ าซเรือนกระจกและขีด ความสามารถ
ในการปรับ ตัว ต่อการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ
และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุ ลของการอนุ รัก ษ์ และใช้ป ระโยชน์ อย่ างยั่งยืน และเป็ น
ธรรม
(2) เพิ่มประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การ ทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็ นมิต รกับ สิ่งแวดล้อม
(5) สนับ สนุน การลดการปล่อ ยก๊า ซเรือ นกระจก
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และเพิ่ม ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(7) การพัฒนาระบบการบริห ารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัด แย้งด้า นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

5 ยุทธศาสตร์
มสร้
างความมั
่นคงแห่ั่นงคงแห
ชาติเ่ งพืชาต
่อการพั
ฒนาประเทศสู
่ความมั
5 กยุ ทารเสริ
ธศาสตร
์ การเสร
ิ มสร้ างความม
ิเพื่อการพ
ั ฒนาประเทศสู
่ ความม่งั่งคัคั่ง่งและยั
และยั่ง่งยยืืนน
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้ม ส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจใน
ภูมิภ าคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดย
อาชญากรรมคอมพิว เตอร์
ด ัง นั้ น การพ ัฒ นาในระยะต ่อ ไป จ ึง เน้ น ในเรื่ อ งการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษัต ริย์ให้
เป็น สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกัน แก้ไข ปั ญ หาความมั่น คง ประชาชนใน
จั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภัย ในชีวิต และทรั พ ย์ สิ น มี โ อกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
และแผนงานด้านความมั่น คง มีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย
(1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(2) การพัฒ นาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
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(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทะเล และ
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิด ความสอดคล้ อ งกั น ระหว่า งแผนงานที่เกี่ย วข้ อ ง
กั บ ความมั่น คง การพั ฒ นาภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของภาค ประชาชน
6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐ ที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้ กฎหมายที่ขาดประสิ ท ธิภ าพ การบริห ารจั ด การและการ
ให้ บ ริ ก ารของท้ อ งถิ่น ขาดความโปร่ง ใส ระบบและกระบวนการยุติธ รรมไม่ส ามารถอำนวยความยุต ิธ รรมได ้อ ย ่า ง
เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริต ประพฤติมิชอบในสังคมไทย
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เ กิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัด ส่ว นค่า ใช้จ่า ยด้า นบุค ลากรและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบร ิห ารจัด การและการให้บ ริการของภาครัฐ รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ปรับ คะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจําานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด แนว
ทางการพัฒ นาสำคัญ ประกอบด้วย
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่ว ยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีป ระสิท ธิภ าพ
(3) เพิ่ม ประสิทธิภาพและยกระดับ การให้ บ ริการสาธารณะให้ ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานและอํานวยความสะดวก ตรงตามความต้ อ งการ
(4) เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจั ด การให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เพื่อ ให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
7 ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒ นา โครงสร้าง
พื้น ฐานและระบบโลจิส ติก ส์ข องประเทศประสบปั ญ หาด้า นความต่อ เนื่อ งในการดำเนิ น การ และปั ญ หาเชิง ปริม าณ
คุ ณ ภาพ และการบริ ห ารจั ด การการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล ทำให้ มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒ นาในระยะต่อไปจึงมุ่ง เน้น ในเรื่อ งการลดความเข้ม ของการใช้พลัง งานและลดต้น ทุน โลจิส ติก ส์ข อง
ประเทศ การพัฒ นาระบบขนส่งทางรางและทางน้ํา เพิ่ม ปริมาณการเดิน ทางด้วยระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตเมื อ ง และ
ขยายขี ด สามารถในการรองรั บ ปริ ม าณผู้ โ ดยสารของท่ า อากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่ าอากาศยานในภูมิภ าค
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การเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์และการอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้น สุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ําประปา) แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและ
ขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒ นาระบบขนส่งทางน้ํา
(2) การสนับ สนุ น การพัฒ นาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่ อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า
(4) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
(5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม ทางธุร กิ จ และ
(6) พั ฒ นาระบบน้ําประปา อาทิ พั ฒ นาระบบน้ําประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการ
การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
8 ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัต กรรม การพัฒ นา เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒ นาเทคโนโลยี ของตนเอง ทําให้ ส่ว น
แบ่ งผลประโยชน์ ทางด้ านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กั บประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้
การพัฒ นาจึงเน้น ในเรื่องการเพิ่ม ความเข้มแข็ง ด้า นวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่ม
ความสามารถในการประยุก ต์ใช้ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นําสู่ การพัฒนาแบบก้าว
้
ั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
กระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวั ต กรรมทางสั ง คมเพื่อ ลดความเหลื่อ มลฎและยกระด
ประชาชน
(2) พั ฒ นา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลัก
ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ
(3) พัฒ นา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย
อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้อง
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ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนิน ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจาย
ความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน
รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒ นาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภ าค นอกจากนี้ การเป็น ส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บ ริ เวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภ าค
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
มากขึ้น การเพิ่มจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการ
ผลิต ที่ มี ป ระส ิท ธิภ าพสูง และเป็น ม ิต รต ่อ สิ่ ง แวดล ้อม และการเพิ่ม มูล ค ่า การลงทุ น ในพื้น ที่ เศรษฐกิ จใหม่ บ ริ เวณชายแดน
แนวทางการพั ฒ นาสำคั ญ ประกอบด้ ว ย
(1) การพั ฒ นาภาคเพื่อ สร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ให้ ก ระจายตั ว อย่ า งทั่ว ถึง พั ฒ นาภาคเหนื อ ให้ เป็ น
ฐานเศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ มู ลค่ าสู ง พัฒ นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนา
ภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒ นาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
(2) การพัฒ นาเมือง อาทิ พัฒ นาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนา
ระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมือง และ
(3) การพัฒ นาพื้น ที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
10 ยุทธศาสตร์ค วามร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒ นา การพัฒ นาความร่ว มมื อระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาและขยายความร่ว มมือทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่น คง และอื่นๆ กับ มิต รประเทศ และเป็นการขับ เคลื่อ นต่ อเนื่อ งจากการดำเนิน การภายใต้
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 โดยกำหนดเป็ น แนวทางการดำเนิ นนโยบายการค้าและการลงทุน ที่เสรี เปิด กว้าง และเป็น ธรรม
ดําเนินยุท ธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตล าด ใหม่ ๆ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการไทยไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ และส่ งเสริม
ความร่ ว มมื อเพื่อ การพั ฒ นากั บประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
ดั ง นั้น การพั ฒ นาจึ ง มุ่ ง เน้ น ในเรื่อ งการมี เ ครื อ ข่ า ยการเชื่อ มโยงตามแนวระเบี ย ง เศรษฐกิจ ที่
ครอบคลุมและมีก ารใช้ประโยชน์ ได้ เต็ มศักยภาพ การเพิ่ม ระบบห่ ว งโซ่ มูลค่ าในอนุ ภูมิภ าคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศ
ไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภ าคอาเซียนเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒ นาสำ คัญ ประกอบด้วย
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำ หรับสินค้าและบริการของ
ไทย
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่ ว มมื อ
อนุ ภู มิ ภ าคภายใต้ แ ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภมิภาคอาเซียนเพื่ออำ นวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
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(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนทีโ่ ดดเด่นใน
ภูมิภาค
(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทงั้ ใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ

6.แผนปฏิ
แผนปฏิ
รูปประเทศ
รูปประเทศ
11 ด้า11
น ด้าน

ด้านที่ 1 – ด้านการเมือง
การธํารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชน ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
ด้านที่ 2 – การบริหารราชการแผ่นดิน
มุ่งสร้าง บความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รั ”ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน“
ด้านที่ 3 – ด้านกฎหมาย
กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิ
วัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ด้านที่ 4 – กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหลื่อมล้ําในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างระบบการ
สอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง ขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อํานวยความยุติธรรมโดยนําเทคโนโลยีมาใช้และระบบการลงโทษกับการดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษที่ทําให้สังคม เกิดความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ 5 – ด้านเศรษฐกิจ
ยกระดับผลิตภาพ )higher productivity) และความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศให้สูงขึ้น )more
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competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ()more inclusive) มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ()more sustainable) ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น (high performance economic institution)
ด้านที่ 6 – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุล
ระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
ด้านที่ 7 – ด้านสาธารณสุข
ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี
ด้านที่ 8 – ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทําหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรม
และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความ
เชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิปไตย และการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ด้านที่ 9 – ด้านสังคม
ให้ ค นไทยมี ห ลั ก ประกั น ทางรายได้ ใ นวั ย เกษี ย ณที่ เ พี ย งพอต่ อ การดํ า รงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่
บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหาร
จัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
ด้านที่ 10 – ด้านพลังงาน
ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิ
บาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญ
ด้านที่ 11 – ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีม าตรการควบคุม การบริห ารจัด การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้านที่ 11 – ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีม าตรการควบคุม การบริหารจัด การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่
าพนักงานของรั
คู่มือการดำ�เนิอเจ้นโครงการบริ
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7.
นโยบายรั
พลเอกประยุ
ทธ์โอชา
จันทร์โอชา
นโยบายรั
ฐบาลฐบาล
พลเอกประยุ
ทธ์ จันทร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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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 เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดล้องตามความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับสถาบัน
ลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการ
สําหรับลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการที่เป็นรูปแบบที่สถาบันดําเนินการ โดยทั่วไป มีดังนี้
 การฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการ
วิชาการในลักษณะการฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีลักษณะเป็น
การให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะ/หน่วยงานนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจาก
ผลงานวิจัย เช่น อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ อบรมการเพาะเห็ด การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซล
เป็นต้น
ลั ก ษณะความแตกต่ า งของการฝึ ก อบรม / การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร คื อ การฝึ ก อบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมหรือไม่มีส่วนร่วมก็ได้ แต่การอบรมเชิงปฏิบัติการจะ
เน้นการให้ผู้รับการอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
 การสัมมนา ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง (น.) การประชุม
แบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะนําไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
ความหมายจะเห็นว่าการบริการวิชาการแบบสัมมนาจะมีลักษณะแตกต่างจากการฝึกอบรม
เพราะการสัมมนาไม่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมการปฏิบัติของผู้ร่วมสัมมนา แต่เน้นการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 การประชุม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง (ก.) มารวมกัน
หรือ เรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ เช่น ประชุม
กรรมการ โดยปริยายใช้หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันมารวมกัน เช่น ประชุมพงศาวดาร ประชุม
ปาฐกถา บางทีใช้หมายความอย่างเดียวกับชุมนุม เช่น ประชุมพระบรมราชาธิบาย ประชุมประกาศ
รัชกาลที่ 4.
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สําหรับการบริการวิชาการ ที่มีลักษณะการประชุมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมเชิง
วิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในเรื่องนั้น ๆ ได้พบปะหารือกัน หรือนําเสนอแนวคิด ผลงาน เช่น
การประชุมวิชาการว่าด้วยเอดส์ การประชุมวิชาการว่าด้วยลุ่มน้ําโขง การประชุมวิชาการเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัย เป็นต้น
 การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสา
 การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นการบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการ
ดําเนินงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การพิมพ์เอกสารวิชาการเผยแพร่ การพัฒนาฐานข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
 การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ เช่น การตรวจิเคราะห์คุณภาพน้ํา การทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การตรวจสอบคุณภาพดิน ปุ๋ย ฯลฯ
2. นโยบายการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-2564)
คณะกรรมการบริ ห ารงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี ได้ กํ า หนด
นโยบายการดําเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้มี
ความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพื้นที่ ดังนี้
 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและชุมชน เป็นโครงการที่ให้บริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู นักเรียนในระบบโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาผลการเรียนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับต่าง ๆ ซึ่งการให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชดําริ ฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย นอกจากนี้
ยังรวมถึงการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพขชองคนในชุมชนที่อยู่นอกภาคการศึกษาด้วย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะโครงการและกลุ่มเป้าหมายหลักของการดําเนินงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการพุ่งเป้า
ตัวชี้วัดเฉพาะ
 โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ในกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่
22 จํานวน 4 แห่ง ได้แก่
(1) รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน
สกริมชอร์
(2) รร.ตชด.บ้านแก่ง
ศรีโคตร
(3) รร.ตชด.ภูหญ้าคา

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม  โรงเรียนที่ได้รับป้าย
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชทานสวน
พระราชดําริ
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
 โครงการจั ดการความรู้ด้า น  โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับทอง/ระดับเพชร
 โครงการพั ฒ นาโรงเรี ย น
ต้ น แบบปลอดภั ย อนามั ย
สิ่งแวดล้อมดี
 โครงการส่งเสริมภาวะ
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กลุ่มเป้าหมาย
(4) ศกร.ภูดานกอย

โครงการพุ่งเป้า
โภชนาการ

ตัวชี้วัดเฉพาะ

 โรงเรียนประถม/ขยาย
โอกาส
รอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 24 แห่ง /
โรงเรียนมัธยมในโครงการ
เครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย
 โรงเรียนเครือข่าย บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับ
โครงการในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
 โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่
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
ภาษาที่สอง
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามสาระการ
เรียนรู้ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ

 จํานวนโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น เมื่อร่วมโครงการกับ
มหาวิทยาลัยแล้ว 3 ปี
 จํานวนนักเรียนที่อ่าน
เขียนภาษาไทยคล่อง
 จํานวนโรงเรียนที่ได้รับตรา
พระทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
 จํานวนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่
ร่วมโครงการ

 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
 สภาเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน

 พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
 การยกระดับหรือส่งเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
 การใช้คอมพิวเตอร์
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 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก
ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ
ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาค
ธุรกิจ เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มหรือลดรายจ่ายในครัวเรือน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภาพการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย
 เกษตรกร ประชาชน
เป้าหมายบ้าน
ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
 เกษตรกร ประชาชน
เป้าหมายบ้านหนองบัว
ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 เกษตรกร ประชาชน
เป้าหมาย
จ.ศรีสะเกษ

โครงการพุ่งเป้า

ตัวชี้วัดเฉพาะ

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและ  รายได้ที่เพิ่มขึ้น /
สัตว์ปลอดภัย หรือการทําเกษตรอินทรีย์
รายจ่ายที่ลดลง
โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
หลังจากร่วม
สมัยใหม่ ในกลุ่มพืชและสัตว์เป้าหมาย
โครงการ
ได้แก่ งา มะเขือเทศ พริก และจิ้งหรีด
 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ / การตรวจสอบ
ย้อนกลับ ผลผลิตทางการเกษตร
 การอบรม หลักสูตรระยะสั้น เช่น การ
ทําพวงหรีด การทําของที่ระลึก การทํา
ดอกไม้จัน ทําเทียน หัตถกรรม ฯลฯ
 การอบรมพัฒนาอาชีพหลัก ในกลุ่ม
เกษตรกรที่มีศักยภาพ เช่น การเลี้ยงโค
การเลี้ยงแพะ การเพาะเห็ด

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร  การสกัดสารและวิเคราะห์องค์ประกอบ
และการทดสอบฤทธิ์ของสารในพืชและ
วิสากิจชุมชน
สัตว์ที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ผู้ ป ระกอบการ บริ ษั ท
ได้แก่ งา มะเขือเทศ พริก และจิ้งหรีด
ห้างร้าน
เพื่อนําไปสู่การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรม
 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม การบริหารองค์กร การเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต
 การพัฒนาภาพลักษณ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
 การสร้างมูลค่า และรายได้จากงาน

 จํานวนกลุ่มที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สามารถเพิ่ ม ผลิ ต
ภาพการผลิต
 จํานวนผลิตภัณฑ์/
ผลผลิต ที่ได้รับการ
พัฒนาหรือ
แปรรูปและ
สามารถนําออกสู่
ตลาดได้
 จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
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กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพุ่งเป้า
ศิลปะ วัฒนธรรม หรือหัตถกรรมชุมชน
เช่น ผ้าไทย เครื่องจักรสาน สินค้า
OTOP
 การเพิ่มช่องทางการตลาด

ตัวชี้วัดเฉพาะ
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง

 กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ร อจบ  การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในกลุ่ม
หรือจบการศึกษาใหม่
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
ดิจิตอล
 ผู้ที่ต้องการเป็น
ผู้ประกอบการ

 จํานวน
ผู้ประกอบการราย
ใหม่

 กลุ่ ม องค์ ก รวิ ช าชี พ ต่ า ง  การอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ๆ
ของบุคคลกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ

 จํานวนผู้ร่วม
โครงการที่ได้รับ
การรับรอง/ผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ

 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน / ชุมชน
ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู การให้คําปรึกษาแนะนําด้านยาและสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการมุ่งเป้า

ตัวชี้วัดเฉพาะ

 กลุ่มแม่และเด็กเล็ก

 การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 คุณแม่วัยใส

 จํานวนเด็กที่มี
พัฒนาการสมวัย

 กลุ่มสูงอายุ

 การดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ

 จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
การดูแล

 กลุ่มอาสาสมัคร ผู้นํา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน

 การพัฒนาศักยภาพในการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน

 ประชาชนทั่วไป

 การให้บริการด้านการแพทย์และ
สุข
สาธารณสข

อาสาสมัครที่ได้รับความ
รู้และนำ�ไปถ่ายทอด
 จํานวนประชาชนที่มี
สุขภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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 โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
โครงการมุ่งเป้า
ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชนทั่วไป

 การจัดการขยะในชุมชน
 ปริมาณขยะที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธี/การ
 การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ
นํากลับมาใช้ใหม่
การเกษตร
 จํานวนชุมชนที่มีการ
 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
 โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิจั่งแวดล้
อม งน้ํา / มีน้ํา
ดการแหล่
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อสะอาดเพื
ม การอนุ
รั ก ษ์ปโภค
ฟื้ น ฟู
่อการอุ

การส่
ง
เสริ
ม
การอนุ
ร
ก
ั
ษ์
ท
รั
พ
ยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
บริโภค
ในท้
อ
งถิ
น
่
โครงการมุ่งเป้า
ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย
ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข
 การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก
 ประชาชนทั่วไป
 การจัดการขยะในชุมชน
 ปริมาณขยะที่ได้รับการ
 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
จัดการอย่างถูกวิธี/การ
 การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ
 การเกษตร
การเฝ้าระวังภัยพิบัติจาก
นํากลับมาใช้ใหม่
ธรรมชาติ
 จํานวนชุมชนที่มีการ
 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
จัดการแหล่งน้ํา / มีน้ํา
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ตามความต้องการของผู
การโดยมี
สะอาดเพื้รับ่อบริ
การอุ
ปโภค
 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร เช่น อบรมทักษะอาชีบริพโระยะสั
ภค ้น อบรมด้าน
ในท้องถิ่น
ภาษา อบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 การส่งเสริมการใช้พลังงาน

การพั
ฒ
นาระบบบริ
หารจัดการงานบริ
การวิ
ชุมชน เช่น ระบบฐานข้
อมูลชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
่งเป้ชาาการแก่
ตัวชี้วัดเฉพาะ
ทดแทนโครงการมุ
พลังงานทางเลื
อก
กลุ่มเป้าหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
ประชาชนทั่วไป
วกับการดู
ภาพ
รายได้จากค่าลงทะเบียน
 ชุมการอบรมเกี
การส่
งเสริดม่ยตามและประเมิ
การอนุ
รักษ์แพลสุลัขงนงาน
การดํเจ้าเนิ
น
โครงการบริ
ก
ารวิ
ช
าการแก่
ชน
การติ
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน เป็นต้น
าหน้าที่ของรัฐ
และความงาม
 การเฝ้าระวังภัยพิบัติจาก
การอบรมพัฒนาอาชีพด้าน
ธรรมชาติ
การเกษตร

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
 จัดการศึกษาผ่านหลักสูตการปฏิ
รฝึกอบรมระยะสั
ตามความต้
บัติงานของบุค้นลากรในกลุ
่ม องการของผู้รับบริการโดยมี
พ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและได้รอาชี
ับประกาศนี
ยบัตร เช่น อบรมทักษะอาชีพระยะสั้น อบรมด้าน
ภาษา อบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ระบบฐานข้อมูลชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เป็นต้น
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากภาพรวมของการดํ
การวิชชาการแก่
ุมชน
นํางเสนอรายละเอี
ยดขั้นตอน
ภาพรวมในการดํ
าเนินโครงการเพืา่อเนิให้นบโครงการบริ
ริการวิชาการแก่
ุมชน สังชคม
มีขจะได้
ั้นตอนดั
นี้
การปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการหลัก ๆ คือ การเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ การ
1. การสํารวจ/รับฟัง ความต้งอมอบผลงาน
งการของผู้มซึีส่ง่วจะมี
นได้รสายละเอี
่วนเสียยดและขั
ก่อนจัด้นทํตอนการปฏิ
าข้อเสนอโครงการ
บริหารโครงการและการรายงานผลและส่
บัติงานดัผูงนี้ท้ ี่
ต้องการเสนอโครงการต้องสํารวจหรือประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนําไปจัดทํา
โครงการในการแก้
ปัญหาหรือพัฒนาตามความต้
1.
การเสนอโครงการและการอนุ
มัติโครงการ องการ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการดํ
้งแต่การวิ
ต้น ชาการแก่ชุมชน โดยใช้งบประมาณแผ่นดินนั้น จะมีกรอบการ
ในการดําาเนิ
เนินนโครงการตั
โครงการบริ
2. ่มหาวิ
จัดทํทายาลั
ข้อเสนอโครงการบริ
การวิทชธศสาตร์
าการแก่กชารพั
ุมชนฒนาระยะต่
ผู้สนใจจัดาทํง าๆข้อซึเสนอโครงการบริ
การ
ดําเนินงานที
ยกําหนดไว้ตามแผนยุ
่งกระบวนการในการ
วิชาการแก่ชุมชนเพื
บการสนั
สนุนงบประมาณประจํ
าปี จากงบประมาณแผ่นดิน ตามระบบที่
เสนอโครงการเพื
่อขอรั่อบขอรั
การสนั
บสนุนบงบประมาณ
มีดังนี้
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งข้อเสนอโครงการนั้นจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
3. การพิ
จารณาโครงการ
หน่ววยงานนํ
การสํ
า รวจความต้
อ งการมหาวิ
/ รั บทฟัยาลั
ง ปัยญจะรวบรวมข้
หาของผู้ มอี สเสนอโครงการจากคณะ
่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คณะ หน่
ยงาน าหรืเข้อา
นตามหลัากเนิ
เกณฑ์
ที่กาํารวจความต้
หนด ซึ่งโครงการที
ารประเมิ
าเสนอขอ
ผูสู้ร่กับระบวนการประเมิ
ผิดชอบโครงการ สามารถดํ
นการสํ
องการหรื่ผอ่ารันเกณฑ์
บฟังปัญกหาของผู
้มีสน่วจะถู
นได้กสนํ่วนเสี
ย เพื่อ
งบประมาณจากสํ
า
นั
ก
งบประมาณ
ส่
ว
นโครงการที
ไ
่
ม่
ผ
า
่
นเกณฑ์
จ
ะไม่
น
า
ํ
เสนอของบประมาณ
นํามาประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการได้หลายวิธีการ หลายช่องทาง เช่น การใช้แบบสํารวจปัญหา
4. อนุมการใช้
ัติงบประมาณ/โครงการ
ได้รับการจั
ความต้อ งการ
ข้ อมู ลจากแบบประเมิเมืน่อผลการดํ
า เนิดนสรรงบประมาณจากสํ
โครงการ การประชุามนัร่กวงบประมาณแล้
มกั บผู้ มีส่ วนได้ว
จ ารณาจั
ส่มหาวิ
วนเสีทยยาลั
การสัย จะพิ
มภาษณ์
เป็นต้ดนสรรงบประมาณให้ กั บ โครงการที่ มี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ เรี ย งไป
ตามลําดับทัคะแนนการประเมิ
นสูงสุทดยาลั
ไปจนกระทั
่งหมดตามงบประมาณที
่ได้รอับงการของผู
จัดสรร ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
้งนี้ ในส่วนของมหาวิ
ยได้มีการสํ
ารวจปัญหาและความต้
การดํงาแบบสํ
เนินโครงการตามแผน
่อโครงการได้รกับารวิ
อนุชมาการของมหาวิ
ัติแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้
หารม
เป็นประจํ5.
า โดยส่
ารวจไปยังกลุ่มผู้รเมื
่วมโครงการบริ
ทยาลัย การจัอดงบริ
ประชุ
โครงการให้
กับมหาวิ
ในกระบวนการดํ
เนินงานง
ร่วมกับกลุ่มเผูป็้มนีสไปตามแผนงานที
่วนได้ส่วนเสียในพื่ได้้นเทีสนอไว้
่รอบมหาวิ
ทยาลัทยยาลัซึย่งข้โดยให้
อมูลทีค่ได้วามสํ
นี้จะนําคัาญ
มาสรุ
ปประมวลผลาและแจ้
ทีเวี่เยปินให้
ดโอกาสให้
ีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามี
วมในการดําเนิอนไปงานเพื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
ผู้สนใจนํผาู้มไปใช้
ประกอบการจั
ดทําสข้่วอนร่
เสนอโครงการต่
บริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมถึงการบูรณาการการดําเนินงานกับพันธกิจอื่นทั้งการ
เรียนการสอน
การจัการวิ
ดทําจข้ัยอเสนอโครงการ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่
การรายงานความก้
าวหน้าการดําาเนิปีนแล้งาน
างการดํ
าเนินโครงการ ผู้รับผิกดเกณฑ์
ชอบ
ชุมชน เพื่อ6.ขอรั
บการสนับสนุนงบประมาณประจํ
ว ผู้สในระหว่
นใจต้องศึ
กษากรอบแนวทางและหลั
โครงการต้
งรายงานความก้
วหน้ก่อา การดํ
า เนิอนจัดงานให้
ม หาวิ ท ยาลั ย ทราบทุ
ก 3 เดื
่
ต่าง ๆ ให้มีคอวามเข้
าใจอย่างชัดาเจน
นจะลงมื
ทําข้อเสนอโครงการ
ซึ่งมีรายละเอี
ยดอ นดังตามระบบที
นี้
มหาวิทยาลัยกําหนด
7. การติดตามและประเมินผล หลังจากที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์โครงการแล้ว
อย่างน้อย 1 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิด
กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในโครงการทั้ ง ระบบ ทั้ ง ในส่ ว นกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก าร/กลุ่ ม เป้ า หมาย นั ก ศึ ก ษาและ
ตัวผู้รับผิดชอบโครงการเอง
8. การรายงานผลการดําเนินงาน/รายงานทางการเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานทางการเงินให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดําเนินโครงการแล้วเสร็จหรือหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

3. กระบวนการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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คู่มือการดำ�เนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ส่วนที
28 ่ 3
รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากภาพรวมของการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จะได้นําเสนอรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการหลัก ๆ คือ การเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ การ
บริหารโครงการและการรายงานผลและส่งมอบผลงาน ซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1. การเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ
ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้งบประมาณแผ่นดินนั้น จะมีกรอบการ
ดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ตามแผนยุทธศสาตร์การพัฒนาระยะต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการในการ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีดังนี้
การสํ า รวจความต้ อ งการ / รั บ ฟั ง ปั ญ หาของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คณะ หน่ ว ยงาน หรื อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดําเนินการสํารวจความต้องการหรือรับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
นํามาประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการได้หลายวิธีการ หลายช่องทาง เช่น การใช้แบบสํารวจปัญหา
ความต้อ งการ การใช้ข้ อมู ลจากแบบประเมิ นผลการดํา เนิน โครงการ การประชุ มร่ วมกั บผู้ มีส่ วนได้
ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นประจํา โดยส่งแบบสํารวจไปยังกลุ่มผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การจัดประชุม
ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะนํามาสรุปประมวลผล และแจ้ง
เวียนให้ผู้สนใจนําไปใช้ประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการต่อไป
การจัดทําข้อเสนอโครงการ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีแล้ว ผู้สนใจต้องศึกษากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนจะลงมือจัดทําข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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บ

ข้อสังเกตในการจัดทําข้อเสนอโครงการ
ลักษณะโครงการที่ไม่สนับสนุนให้เสนอของบประมาณ ได้แก่ การประกวดแข่งขัน การ
ประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารวิชาการ
โครงการที่เสนอของบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล
นโยบายการปฏิรูปประเทศ มติคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีมากกว่า 1 คน สามารถข้ามภาควิชา คณะ หน่วยงาน
การเขียนหลักการเหตุผล ควรกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการพัฒนาระดับต่าง ๆ
ปัญหาหรือความต้องการพัฒนาของพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการและเชื่อมโยงถึงความจําเป็นที่
ต้องจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของโครงการไม่ควรเกิน 3 ข้อ
ควรระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน
งบประมาณที่เสนอขอต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างการเสนอโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ
 ผู้เสนอโครงการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบฯ ที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th
 เลือกเมนู จัดการข้อมูลโครงการ --> เสนอโครงการ
 เลือกปีงบประมาณ คณะหน่วยงานที่สังกัด
 คลิ๊กปุ่มสร้างโครงการ

เลือกปีงบประมาณ

เลือกคณะ หน่วยงาน
เลือกสร้างโครงการ

เลือกเสนอโครงการเมื่อเสร็จเรียบร้อย
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ระบบสร้างโครงการพร้อมรหัสและแสดงหน้าจอแบบฟอร์มโครงการ ให้ผู้เสนอโครงการ
บันทึกรายละเอียดตามหัวข้อจนครบทุกหัวข้อ
โครงการจะถู ก บั น ทึ ก ในระบบในสถานะร่ า งโครงการ เพื่ อให้ ผู้เ สนอโครงการสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดและทําการแก้ไขได้
เมื่อตรวจสอบรายละเอียดที่บันทึกว่าครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กเสนอโครงการ เพื่อนําโครงการ
เข้าสู่ระบบการเสนอโครงการอย่างสมบูรณ์
ผู้ ป ระสานงานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการของคณะ หน่ ว ยงาน จะตรวจสอบรายละเอี ย ดของ
ข้อเสนอโครงการว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่หากไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบและทําการแก้ไข หากถูกต้องเรียบร้อย จะส่งเข้าสู่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
ต่อไป

การค้นหาโครงการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม (กรณียังไม่คลิ๊กเสนอโครงการ)

เลือกปีงบประมาณ

 เลือกเมนู จัดการข้อมูลโครงการ --> เสนอโครงการ
 เลือกปีงบประมาณ --> สถานะโครงการ “ร่างโครงการ”
 คลิ๊กปุ่มค้นหา
 คลิ๊กเลือกโครงการที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม และบันทึกรายละเอียดที่ต้องการ
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การประเมินข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากทุกคณะ หน่วยงาน จะ
นําเข้าสู่กระบวนการประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ประเมินโดยคณะ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอโครงการ 2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) ประเมินโดยสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ซึ่งเกณฑ์ คะแนนการประเมินจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้วในขั้นตอนการประกาศรับข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการประเมินข้อเสนอ
โครงการ มีดังนี้
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ
ตัตัววอย่
อย่าางเกณฑ์
งเกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินนข้ข้ออเสนอโครงการ
เสนอโครงการ
รายการประเมิน
รายการประเมิ
ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน
รายการประเมินน
ประเมิ
นนโดยคณะ
ยงาน
 สอดคล้
องกับ หน่
ยุทววธศาสตร์
ประเมิ
โดยคณะ
หน่
ยงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะ / หน่วยงาน
 การมี
สอดคล้
อ
งกั
บ
ยุ
ท
ธศาสตร์
นโยบายของมหาวิ
ส่วอนร่
คลากรภายในหลั
กสูตร ททยาลั
สอดคล้
งกัวบมของบุ
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นโยบายของมหาวิ
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ร
การบูสร่วณาการกั
บ ภารกิ
จ อื่ น ได้ แ ก่กสูการเรี
การมี
นร่วมของบุ
คลากรภายในหลั
ตร ย นการสอน การวิ จั ย และแผนการใช้
 การบู
รร ณาการกั
บบ ภารกิ
่่ นน ได้
ประโยชน์
จากการบริ
การวิจจชอือืาการ
การบู
ณาการกั
ภารกิ
ได้ แแ ก่ก่ การเรี
การเรี ยย นการสอน
นการสอน การวิ
การวิ จจัั ยย และแผนการใช้
และแผนการใช้
ประโยชน์
จ
ากการบริ
ก
ารวิ
ช
าการ
 ประโยชน์
ผลการดําจเนิากการบริ
นงานบูรกณาการ
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในโครงการที่ผ่าน
ารวิชาการ
 มา
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานบู
ร
ณาการ
ผลการดําเนินงานบูรณาการ การใช้
การใช้ปประโยชน์
ระโยชน์จจากการบริ
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มา
 มา
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การอนุ มั ติ ง บประมาณ/โครงการ เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง กรอบวงเงิ น จากสํ า นั ก งบประมาณแล้ ว
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน จะประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เรี ย งตามลํ า ดั บ โครงการที่ ไ ด้ ป ระเมิ น ไว้ แ ล้ ว โดยงบประมาณที่ จ ะจั ด สรรให้ แ ต่ ล ะ
โครงการนั้น จะพิจารณาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งแต่ละโครงการอาจไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเต็มตามวงเงินที่เสนอขอ รวมถึงโครงการที่ผ่านการประเมินอาจจะไม่รับการจัดสรร
งบประมาณทุกโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นกับวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจากสํานักงบประมาณ โดยการอนุมัติ
งบประมาณ/โครงการ มีขั้นตอน ดังนี้
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2. การดําเนินโครงการหรือบริหารโครงการ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยถือเอาการ
ลงนามของอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะเริ่มดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญและมีรายละเอียดมากเพราะมีความเกี่ยวข้องกับ
ส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก โดยในขั้นตอนการดําเนินโครงการอาจ
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะเตรียมการ เป็นขั้นตอนของการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนจะดําเนินกิจกรรมหลัก
ของโครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละคนอาจมีเทคนิคการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่
ขอบเขต ลักษณะของโครงการและหลักเกณฑ์ภายในคณะ หน่วยงานนั้น อย่างไรก็ตามในที่นี้จะแสดง
กระบวนงานทั่วไปที่ทุกโครงการต้องปฏิบัติเหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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หลักการดําเนินงานที่สําคัญ

- ก่อนลงมือดําเนินการใด ๆ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอํานาจก่อนจึงลงมือดําเนินการได้
- เมื่อดําเนินงานหรือปฏิบัติราชการตามที่ได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ
- การขออนุมัติเดินทางไปราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้แบบฟอร์ม
ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด

ตัวอย่างการขออนุมัติจัดโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ

เลือกปีงบประมาณ สถานะโครงการ สถานะคําขอ

คลิ๊กขออนุมัติจัดกิจกรรม

 ผู้รับผิดชอบโครงการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบฯ ที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th
 เลือกเมนู จัดการข้อมูลโครงการ --> ขออนุมัติจัดกิจกรรม
 เลือกปีงบประมาณ สถานะโครงการและสถานะคําขอ
 ระบบแสดงรายชื่อโครงการในความรับผิดชอบทั้งหมด
 คลิ๊กปุ่มขออนุมัติจัดกิจกรรม ในโครงการที่ต้องการขออนุมัติจัดกิจกรรม
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ลงเลขที่หนังสือ วันที่ออกเลข

บันทึกรายละเอียดการจัดกิจกรรม วันเริ่มต้น
สิ้นสุด สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ








คลิ๊ก บันทึก

ระบบสร้างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม
บันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ได้แก่ เลขที่หนังสือของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่ออกเลขหนังสือ วันที่จัดกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ครั้งที่จัดกิจกรรม ฯลฯ
คลิ๊ก บันทึกร่างขออนุมัติจัดกิจกรรม
ผู้บริหารคณะ พิจารณาตรจสอบและลงนามผ่านระบบ
จารณาตรวจสอบและลงนามผ่
านระบบ จารณา
เจ้าหน้าที่ระดับพิมหาวิ
ทยาลัยให้ความเห็นประกอบการพิ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดกิจกรรมตามเสนอ
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ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
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ขออนุม/ัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดวัอบรมการปรั
ปรุงคุณ2561
ภาพน้ําดื่มในโรงเรียนเครือข่าย
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ให้
ก
ารดํ
า
เนิ
น
งานเป็
น
ไปด้
ว
ยความเรี
ย
บร้
อ
ย
สํ
า
นั
ก
งานส่
ง
เสริ
ม
บริ
ห
ารงานวิ
จ
ั
ย
ฯ
จึ
ง
ขออนุ
มัติ ใน
คุณภาพน้ําในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
หลั
การค่
าใช้าจเนิ่ายในการดํ
เนินงาน
โดยใช้ยงบประมาณจากโครงการ
กยภาพการเรี
ยนรู้สมําหรั
เพื่ อกให้
ก ารดํ
น งานเป็ นาไปด้
ว ยความเรี
บร้ อย สํ านั ก งานส่ง เสริม“พั
บริฒหนาศั
ารงานวิ
จั ยฯ จึ ง ขออนุ
ั ติ ในบ
นักกเรีการค่
ยนโรงเรี
อข่ายมหาวิ
ยาลัโดยใช้
ยอุบลราชธานี
” ดังนี้
หลั
าใช้ยจนเครื
่ายในการดํ
าเนินทงาน
งบประมาณจากโครงการ
“พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรั บ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดังนี้
รายการ
๑. ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน 5 รายการ
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน
๒.
างและเครื
่ม จํ5านวน
ละ บาท
35 บาท
๑. ค่ค่าาอาหารว่
ตอบแทนวิ
ทยากรจํ่อางดื
นวน
ชั่วโมง40ๆคน
ละๆ600
2 คน2 มื้อ
๓.
น จํา่อนวน
คน ๆ40ละคน
120ๆ บาท
มื้อ 2 มื้อ
๒. ค่ค่าาอาหารกลางวั
อาหารว่างและเครื
งดื่ม40
จํานวน
ละ 351 บาท
รวม
่งหมื40่นสามพั
หกร้120
อยบาทถ้
๓. ค่าอาหารกลางวั
น จํ(หนึ
านวน
คน ๆนละ
บาท 1วน)
มื้อ
รวม (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ)
ผู้ช้ช่ว่วยอธิ
การบดีฝ่ายบริ
าการ
(ผู
ยศาสตราจารย์
พรทิการวิ
พย์ ชไววุ
ฒิ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

จํานวน
6,000 บาท
จํานวน
2,800
6,000 บาท
บาท
4,800
2,800 บาท
บาท
13,600
บาท
4,800 บาท
13,600 บาท
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นอกจากงานต่าง ๆ ที่ต้องทําในขั้นเตรียมการข้างต้นนี้แล้ว การดําเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดไว้ เช่น กลุ่มเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนไป ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้
รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง ฯลฯ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
เสนอขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานได้ โดยการปรับแผนการดําเนินงานนี้ต้องไม่ทําให้สาระสําคัญของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงไป โดยการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้

การขออนุมมัตัติปิปรัรับบแผนการดํ
แผนการดำ
�เนิ
นงาน
การขออนุ
าเนิ
นงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผูโครงการ
้รับผิดชอบ
ดํโครงการ
าเนินการ
ดำ�เนินการ

ขออนุมมัตัติ ิ ปรั
ปรับแผนการดํ
แผนการดำ�าเนิเนินนงานหรื
• •จัดจัดทํทำาบั�บันนทึทึกกขออนุ
งานหรืออรายละเอี
รายละเอียดโครงการ
ยดโครงการเช่นเช่น
หนดการผูผู้ร่ว้รมโครงการ
่วมโครงการผู้รผูับ้รผิับดผิชอบโครงการ
ดชอบโครงการ
กำกํ�าหนดการ
ฯลฯฯลฯ
• •จัดจัดทํทำาบั�บันนทึทึกกขออนุ
ยงบประมาณ
ขออนุมมัตัติ ิ ปรั
ปรับแผนการใช้
แผนการใช้จจ่า่ายงบประมาณ

• เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระของการปรับแผน
าหน้าาทีที่ก่ดารเงิ
ูแลงานบริ
ชาการ ตรวจสอบสาระของการปรั
แผน
• •เจ้เจ้าหน้
น/พัสกดุารวิ
ตรวจสอบความถู
กต้องของค่าใช้จ่าบยตามระเบี
ยบ
ผู้เกี่ยวข้องระดับ • เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
• ผู้บริหาร ลงนามให้ความเห็นเพื่อเสนออธิการบดี
ผู้เกี่ยวข้
คณะ
หน่อวงระดั
ยงานบ • ผู้บริหาร ลงนามให้ความเห็นเพื่อเสนออธิการบดี
ดําเนิหน่นวการ
คณะ
ยงาน
• เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริการวิชาการ ตรวจสอบสาระสําคัญและให้ความเห็น
ดำ�เนินการ
จารณาการวิชาการ ตรวจสอบสาระสำ�คัญและให้ความเห็น
•ประกอบการพิ
เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริ
อธิการบดีหรือจผูารณา
้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
ผู้เกี่ยวข้องระดับ • ประกอบการพิ
•
อธิ
ก
ารบดี
ห
รื
อ
ผู
้ที่ ได้รับมอบหมายพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
ผูมหาวิ
้เกี่ยวข้ทอยาลั
งระดัยบ • เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริ
ผลการพิจจารณาให้
ารณาให้คคณะณะหน่หน่
วยงานและบั
• เจ้าหน้าที่ดูแลงานบริกการวิ
ารวิชชาการแจ้
าการแจ้งงผลการพิ
วยงานและบั
นทึนกทึก
ดําเนิทนยาลั
การย
มหาวิ
ข้
อ
มู
ล
ในระบบสารสนเทศเพื
อ
่
การบริ
ห
ารโครงการบริ
ก
ารวิ
ช
าการแก่
ช
ุ
ม
ชน
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ดำ�เนินการ

ข้อสังเกต
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานทุกกรณี ต้องชี้แจงเหตุผลว่ามีความจําเป็นอย่างไรจึงต้องปรับ
แผนการดําเนินงาน และการปรับแผนต้องไม่ทําให้สาระสําคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ต้องไม่ทําให้งบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- การขออนุมัติปรับงบประมาณต้องไม่ทําให้สัดส่วนของค่าตอบแทนเกินกว่าร้อยละ 30 ของงบทั้งหมด
- การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042
ที่ ศธ 0529.1.4 /
เรื่อง ขออนุมตั ิปรับแผนการดําเนินงาน

วันที่

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
ตามที่ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห ารงานวิ จั ยฯ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น
หมวดรายจ่ายอื่น ประจําปี 261 เพื่อดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 197,100 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดยมี นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นั้น
ตามแผนการดําเนินงานที่ได้รับอนุมัติ ได้กําหนดให้มีการจัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา แต่เนื่องจากวิทยากรที่จะให้ความรู้ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม ดังนั้น สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน โดยเปลี่ยนแปลงหัวข้อการอบรมจากการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําเป็นการอบรมการตรวจแบคทีเรียในน้ําดื่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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ตัวอย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
ตัตัววอย่
แผนงบประมาณ
าเนินงานและงบประมาณ
อย่าางการขออนุ
งการขออนุมมัตัติปิปรัรับบแผนการดํ
แผนงบประมาณ
ตัตัววอย่
า
งการขออนุ
ม
ต
ั
ป
ิ
รั
บ
แผนงบประมาณ
อย่างการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ

บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ
บับัจนนัยทึทึฯ กกสําข้ข้นัออกงานอธิ
ความ
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิ
ความการบดี โทร. 3042

ส่วนราชการ
สํสําานันักกงานส่
งงเสริ
นราชการ
เสริมมบริ
บริหหารงานวิ
ารงานวิจจัยัยฯฯ สํสํวัาานนันัทีกก่งานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี โทร.
โทร. 3042
3042
ทีส่ส่วว่ ศธ
0529.1.4
/กงานส่
นราชการ
สํ
า
นั
งานส่
ง
เสริ
ม
บริ
ห
ารงานวิ
จ
ย
ั
ฯ
สํ
า
นั
ก
งานอธิ
ก
ารบดี
โทร.
ส่ว่ ศธ
นราชการ
สํานั/กงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํวัานนัทีก่งานอธิการบดี โทร. 3042
3042
ทีทีเรื
0529.1.4
ขออนุมัต/ ิปรับแผนงบประมาณการดําเนินวัโครงการ
่ ่อศธง 0529.1.4
นที่
ทีทีเรื่่ ่อศธ
นนทีที่่
ศธงง 0529.1.4
0529.1.4
ขออนุ
มมัตัต// ิปิปรัรับบแผนงบประมาณการดํ
าาเนิ
นนวัวัโครงการ
แผนการดํ
า
เนิ
น
งานและงบประมาณในการดํ
าเนินโครงการ
เรื
อ
่
ขออนุ
แผนงบประมาณการดํ
เนิ
โครงการ
เรี
ย่อนง รองอธิ
กมารบดี
ฝแผนงบประมาณการดํ
่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
เรื
ขออนุ
ต
ั
ป
ิ
รั
บ
า
เนิ
น
โครงการ
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ
เรี
ฝฝ่า่ายวิ
นนธกิ
สัสังงคม
เรียยนน รองอธิ
รองอธิกการบดี
ารบดี
ยวิ่ จจสํัยัยาและพั
และพั
ธกิงจจเสริ
คม
ตามที
นั ก งานส่
ม บริ ห ารงานวิ จั ยฯ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น
เรี
ย
น
รองอธิ
ก
ารบดี
ฝ
า
่
ยวิ
จ
ย
ั
และพั
น
ธกิ
จ
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัสังงคม
คม
ตามที
สํสํ าา นันั กกเพืงานส่
งง เสริ
มม บริ
ได้
ดด สรรงบประมาณแผ่
นน ดิดิยนน
หมวดรายจ่ายอื่น ประจํ
าปี่่ 261
่อดําเนิ
นโครงการ
พัฒนาศัจจัั ยยกฯฯยภาพการเรี
้สําหรับนักเรียนโรงเรี
ตามที
งานส่
เสริ
บริ หห ารงานวิ
ารงานวิ
ได้ รรัั บบ การจั
การจัยนรู
สรรงบประมาณแผ่
ตามที
่
สํ
า
นั
ก
งานส่
ง
เสริ
ม
บริ
ห
ารงานวิ
จ
ั
ย
ฯ
ได้
ร
ั
บ
การจั
ด
สรรงบประมาณแผ่
นน ดิดิ นน
ตามที
่ 261
สํ า นั กเพืงานส่
ง เสริ
ม บริ ห ารงานวิ
ั ยกฯยภาพการเรี
ได้ รั บ การจั
ดเจ็
สรรงบประมาณแผ่
เครือข่ายมหาวิ
ยอุบาปีลราชธานี
197,100
่งแสนเก้
าหมืย่นนรู
วยน)น
หมวดรายจ่
ายอืท่นยาลั
ประจํ
่อจํดําานวน
เนิ
นโครงการ
พับาท
ฒนาศัจ(หนึ
้สดําพัหรันบหนึนัก่งร้เรีอยยบาทถ้
นโรงเรี
หมวดรายจ่
า
ยอื
่
น
ประจํ
า
ปี
261
เพื
่
อ
ดํ
า
เนิ
น
โครงการ
พั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพการเรี
ย
นรู
้
ส
ํ
า
หรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นโรงเรี
น
หมวดรายจ่
าภยอื
261
เนิ
นโครงการ
กยภาพการเรี
นัก่่งงร้ร้เรีออยยบาทถ้
นโรงเรี
เครื
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บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042
ที่ ศธ 0529.1.4 /
วันที่
ทีเรื่ ่อศธง 0529.1.4
นที่
แผนการดําเนินงานและงบประมาณในการดํ
าเนินโครงการ
ขออนุมัต/ ิปรับแผนงบประมาณการดํ
าเนินวัโครงการ
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการดําเนินโครงการ
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
ตามที่ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห ารงานวิ จั ยฯ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น
ตามที
สํ า นั กเพืงานส่
ง เสริ
ม บริ ห ารงานวิ
ได้ รั บ การจัยนรู
ด สรรงบประมาณแผ่
น ดิยนน
หมวดรายจ่ายอื่น ประจํ
าปี่ 261
่อดําเนิ
นโครงการ
พัฒนาศัจั ยกฯยภาพการเรี
้สําหรับนักเรียนโรงเรี
หมวดรายจ่
ายอืท่นยาลั
ประจํ
261 เพื่อจํดําานวน
เนินโครงการ
ฒนาศั(หนึ
กยภาพการเรี
นโรงเรีวยน)น
เครือข่ายมหาวิ
ยอุบาปีลราชธานี
197,100 พับาท
่งแสนเก้าหมืย่นนรูเจ็้สดําพัหรันบหนึนัก่งร้เรีอยยบาทถ้
เครือข่นายสุ
ายมหาวิ
ทยาลั
ยอุบลราชธานี
197,100 นับาท
(หนึ่งแสนเก้าาเนิ
หมืน่นงานได้
เจ็ดพักนําหนึ
่งร้อยบาทถ้
วน)
โดยมี
ภวัฒ
น์ โสวรรณี
เป็นผู้รับบจํผิผิาดดนวน
ชอบโครงการ
ชอบโครงการ
ซึ้น่งตามแผนการดํ
หนดให้
มีกิจกรรม
นายสุ
ภวัฒําน์ดืโสวรรณี
เป็ยนนและกิ
ผู้รับผิดจชอบโครงการ
ซึ่งตามแผนการดํ
กําหนดให้
มีกแิจล้กรรม
พัโดยมี
ฒนาคุ
ณภาพน้
่มตามแผนการดํ
ของโรงเรี
กรรมค่
งกฤษสํ
าหรับมนัาีกเนิ
การจั
เรีนงานได้
ยดนประถมศึ
กษาไว้
วนั้น
าเนินงานที
่ได้ราับยภาษาอั
อนุมัติ ได้
กําหนดให้
อบรมเรื่องการวิ
เคราะห์
พัซึ่งฒจากการสํ
นาคุณภาพน้
ํ
า
ดื
่
ม
ของโรงเรี
ย
นและกิ
จ
กรรมค่
า
ยภาษาอั
ง
กฤษสํ
า
หรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นประถมศึ
ก
ษาไว้
แ
ล้
วนั้น
ารวจข้
อมูลคุทณยากรที
ภาพน้่จําะให้
ดื่มของโรงเรี
น พบว่ามีโรงเรี
านวนดัง10นั้นแห่สํง าทีนั่ไกม่งานส่
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพน้ํา แต่
เนื่องจากวิ
ความรู้ไม่สยะดวกในการร่
วมกิยจนจํกรรม
งเสริม
ซึคุ่ณ
งจากการสํ
ารวจข้อมูลคุจณ
ภาพน้ําดื่มของโรงเรี
น พบว่งากล่
มีโรงเรีเยพีนจํ
านวน 10 แห่ง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ทําให้
จยกรรมดั
ยงพอ
บริหภาพ
ารงานวิ
จัยแฯผนการใช้
จึงขออนุ่ามยงบประมาณสํ
ัติปรับแผนการดําหรั
าเนิบนกิงาน
โดยเปลี่ยาวไม่
นแปลงหั
วข้อการอบรมจากการวิเคราะห์
คุณภาพ ทําให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ
คุณภาพน้ําเป็นการอบรมการตรวจแบคที
ในน้มําบริ
ดื่มหและขอปรั
จ่ายงบประมาณ
ดังนี้ จ่ า ย
ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานส่เรีงยเสริ
ารงานวิบจแผนการใช้
ั ย ฯ จึ ง ขออนุ
มั ติ ป รั บ แผนการใช้
ดั
ง
นั
้
น
สํ
า
นั
ก
งานส่
ง
เสริ
ม
บริ
ห
ารงานวิ
จ
ั
ย
ฯ
จึ
ง
ขออนุ
ม
ั
ต
ิ
ป
รั
บ
แผนการใช้
จ่ า ย
งบประมาณเดิ
งบประมาณที่ขอปรับ
งบประมาณ ในการดํ
าเนินงาน มดังนี้
งบประมาณ
ในการดํ
าเนินงาน ดั586,400
งนี้ บาท
หมวดที
86,400
บาท
หมวดที่ 1 หมวดค่
าตอบแทน
หมวดที่ ่ 11 หมวดค่
หมวดค่าาตอบแทน
ตอบแทน
86,400
บาท
5
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน
86,400 บาท
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร รวม 586,400 บาท
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร รวม 86,400 บาท
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย
92,400 บาท
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย
92,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวม 12,400 บาท
ค่ค่าาใช้
จ่ายในการเดิ
นทางไปราชการ
รวม 12,400
อาหารกลางวั
น/อาหารเย็
น รวม 80,000
บาท บาท
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น รวม 80,000 บาท
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ
418,300 บาท
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ
18,300 บาท
วัสดุสํานักงาน รวม 16,500 บาท
นัยาศาสตร์
กงานมพัรวม
16,500
วัวัวัสสสดุดุดุสปวิทําระชาสั
30,000
บาท
นธ์รวม
รวม
1,800บาท
บาท
วัสดุประชาสัมพันธ์ รวม
บาทบาท
รวม 1,800
197,100

หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน
86,400 บาท
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร รวม 586,400 บาท
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร รวม 86,400 บาท
หมวดที
41,500
หมวดที่ ่ 22 หมวดค่
หมวดค่าาใช้
ใช้สสอย
อย
41,500 บาท
บาท
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย
41,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวม 4,000 บาท
จ่ายในการเดิ
รวม37,500
4,000 บาท
ค่ค่าาใช้
อาหารกลางวั
น นทางไปราชการ รวม
บาท
ค่าอาหารกลางวัน
รวม 37,500 บาท
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ
69,200
บาท
9
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ
69,200 บาท
วัสดุสํานักงาน รวม 67,000 บาท
นัยาศาสตร์
กงานมพัรวม
67,000
วัวัวัสสสดุดุดุวสปิทําระชาสั
30,000
บาท
นธ์รวม
รวม
2,200บาท
บาท
วัสดุประชาสัมพันธ์รวม
รวม197,100
2,200 บาท
บาท

รวม 197,100 บาท
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่
ายยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรี
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกหมวดรายจ่
ายยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรี

รวม 197,100 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิ(ผูจ้ชารณา
(ผู้ช่ว่วยศาสตราจารย์
ยศาสตราจารย์พพรทิ
รทิพพย์ย์ ไววุ
ไววุฒ
ฒิ)ิ)
(ผูผู้ช้ช่ว่วยอธิ
ยศาสตราจารย์
พ
รทิ
พ
ย์
ไววุ
ฒิ)
ผู้ช่วยอธิกการบดี
ารบดีฝฝ่า่ายบริ
ยบริกการวิ
ารวิชชาการ
าการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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ระยะดําเนินการ ในขั้นดําเนินการ หมายถึง ในวันที่มีการจัดกิจกรรมหลักตามที่กําหนดไว้ใน
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการต้ องทําหน้าที่ ประสานการดําเนินกิจ กรรมต่าง ๆ ตามแผนงานเพื่อให้
โครงการสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทํางานต้องดําเนินการ คือ

ข้อสังเกต
- ใบลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ ต้องมีชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ ของ
ผู้ร่วมโครงการ
- มหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม การประเมินผลการบูรณาการการดําเนินงาน
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําไปใช้และสามารถเพิ่มเติมข้อคําถามให้ครอบคลุมการดําเนินงาน
- Download @ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800002585
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ระยะหลังดําเนินการ หลังจากจัดกิจกรรมตามแผนงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ติดตามผลการดําเนินงาน การสรุปบทเรียนจากการดําเนินงาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในระยะก่อนดําเนิน
โครงการ ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของค่าใช้จ่ายได้แก่
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใช้แบบรายงานการเดินทางไป
ราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง พร้ อ มแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารอนุมัติ
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ใช้แบบรายงาน
การปฏิบั ติ งานนอกเวลราชการตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารอนุมัติ
 การจัดซื้อจัดจ้าง ส่งใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน ที่ถูกต้องให้
เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการเบิกจ่าย
 ค่ า ใช้ จ่ายอื่ น ๆ จั ด ทํ าบั น ทึ กขออนุ มัติ แ ละเบิ ก จ่ าย พร้ อ มแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารอนุมัติ
การติดตามผลการดําเนินงาน หลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
1-3 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการติดตามผลการนําความรู้ที่
ได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดกับ
่อนำอ�มาประกอบการจั
ดทำ�รายงานฉบั
บ
ผู้ร่วมโครงการ
มโครงการ ชุชุมมชนชนเพืหรื
เพื่อนํามาประกอบการจั
ดทํารายงานฉบั
บ
สมบูรณ์ หัวข้อ 4.8 ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ

การสรุปบทเรียนจากการดําเนินงาน เป็นการประมวลผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและวิธีแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานประสบความสํ า เร็ จ ไม่ สํ า เร็ จ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเสนอแผนการดําเนินงานในปี
ถัดไป ซึ่งเนื้อหาสาระส่วนนี้ใช้ประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์ หัวหน้าที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ตัวอย่างการติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์/ผลลัพธ์ของโครงการ
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ตัวอย่างการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042
ที่ ศธ 0529.1.4 /
วันที่
กันยายน 2561
เรื่อง
ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรียน

อธิการบดี/คณบดี

ตามที่ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัตใิ นหลักการค่าใช้จ่าย ในการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการดูแล ปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มในโรงเรียนเครือข่าย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี นั้น
บั ด นี้ การดํ า เนิ น งานเสร็ จ สิ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห าร
งานวิจัยฯ จึงขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยใช้งบประมาณจากโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดังนี้
รายการ
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ จํานวน 4.5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
นายสิทธิชัย ใจขาน จํานวน 4.5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
๓. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
รวม (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

จํานวน
2,700 บาท
2,700 บาท
1,400 บาท
2,400 บาท
9,200 บาท

คู่มือการดำ�เนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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3. การรายงานและส่งมอบผลงาน
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เช่
การฝึ
มปฏิดบใกินโครงการ
ัตจกรรม
งไม่ยจบระหว่
ําเป็นต้า่ใงแผนและผลการดํ
อช้งส่
บาสมบู
รณ์่อ
ให้
มหาวิกตทอบรม
โดยต้
อิกมูารลเปรีซึย่งยับเที
เนินงาน
ผูจริ้รกง่วับมโครงการและภาพประกอบการจั
ดอกิมูจลกรรม
ให้
มหาวิตทิขยาลั
เปรียบเที
ยบระหว่า่ใงแผนและผลการดํ
าเนินงาน่อ
ตามมิ
องตัยวชีโดยต้
้วัดที่กอํางรายงานข้
หนดไว้ในโครงการ
งบประมาณที
ช้จ่าย พร้อมทั้งแนบรายชื
ตามมิติของตัาวหน้
วชี้วาัดผ่ทีานระบบสารสนเทศเพื
่กําหนดไว้ในโครงการ
งบประมาณที
่ใช้จ่าทีย่ พร้อมทั้งแนบรายชื่อ

่อการจั
ดการโครงการฯ
ผูจริ้รง่วรายงานความก้
มโครงการและภาพประกอบการจั
ดกิจกรรม
ผู้ร่วhttp://www.ubuniserv.ubu.ac.th
มโครงการและภาพประกอบการจัดกิจกรรม
 รายงานความก้
าวหน้าผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการฯ ที่
 หากไม่รายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กําหนด จะไม่สามารถย้อนกลับมา
 http://www.ubuniserv.ubu.ac.th
รายงานความก้
าวหน้
าผ่านระบบสารสนเทศเพื
รายงานเพิ่มเติมได้
สามารถรายงานได้
ในรอบถัดไป่อการจัดการโครงการฯ ที่
 http://www.ubuniserv.ubu.ac.th
รายงานความก้
า
วหน้
า
ผ่
า
นระบบสารสนเทศเพื
การโครงการฯ
่ บมา
หากไม่รายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่ก่อําการจั
หนด ดจะไม่
สามารถย้อทีนกลั
 เมื่อสิ้นสุดการรายงานไตรมาสที่ 4 ทุกโครงการต้องรายงานสถานะ ดําเนินการแล้ว
รายงานเพิ
เติมได้ดโครงการ
สามารถรายงานได้
ในรอบถั่กําดหนด
ไป จะไม่สามารถย้อนกลับมา
เสร็จเพืร่อายงานความก้
เป็่มนการปิ
 http://www.ubuniserv.ubu.ac.th
หากไม่
าวหน้าตามระยะเวลาที
หากไม่
าวหน้าตามระยะเวลาที
จะไม่สามารถย้ดํอานกลั
มา ว
 เมื
่อสิ้นรสุายงานความก้
ดการรายงานไตรมาสที
่ 4 ทุกใโครงการต้
เนินบการแล้
รายงานเพิ
่มเติมได้ สามารถรายงานได้
นรอบถั่กําดหนด
ไปองรายงานสถานะ
รายงานเพิ
่มนเติการปิ
มได้ ดสามารถรายงานได้
นรอบถัดไปองรายงานสถานะ ดําเนินการแล้ว
โครงการ ่ 4 ทุกใโครงการต้
 เสร็
เมื
่อสิจ้นเพืสุ่อดเป็
การรายงานไตรมาสที
 เสร็
เมื่อสิจ้นเพืสุ่อดเป็
การรายงานไตรมาสที
นการปิดโครงการ ่ 4 ทุกโครงการต้องรายงานสถานะ ดําเนินการแล้ว
เสร็จเพื่อเป็นการปิดโครงการ
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ตัวอย่างการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบสารสนเทศฯ

คลิ๊กเพื่อรายงานความก้าวหน้า

 ผู้รับผืดชอบโครงการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบฯ ที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th
 เลือกเมนู รายงานผล --> รายงานผลการดําเนินงาน
 เลือกปี --> โครงการที่ต้องการรายงาน --> คลิ๊กปุ่ม รายงาน
 เลือกสถานการณ์ดําเนินงานและเพิ่มข้อมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียด
 คลิ๊กปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ
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การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานส่งมอบ
ให้กับมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
หน้าปก

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
ชื่อโครงการ ...................................................

โดย
........................................... หัวหน้าโครงการ
..................................... ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ

คณะ / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เดือน ปี ที่ส่งรายงาน
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รูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1. บทสรุปผู้บริหาร
ให้ระบุรายละเอียดพอสังเขปที่สามารถสื่อภาพรวมของโครงการได้ โดยเขียนในเชิงบทความ
วิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอสี่ โดยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้
 ที่มาของโครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์
 กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมและจํานวนคน กระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมพอ
สังเขป
 ผลการดําเนินงาน โดยรายงานผลตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต การบรรยายสรุปผลที่
สะท้อนถึงผลสําเร็จในระดับผลลัพธ์ ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน
ในอนาคต ประโยชน์ร่วมกันกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 ภาพกิจกรรม 6-8 ภาพ
ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระของรายงาน ประกอบด้วย
1. คํานํา
2. สารบัญ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน
3.1 รายละเอียดโครงการ ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ตามแบบเสนอ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 วิ ธี ดํ า เนิ น งาน ให้ อ ธิ บ ายขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งาน โดยสะท้ อ นให้ เ ห็ น
กระบวนการ PDCA ในการจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ระยะเวลา และแผน /กิจกรรมการดําเนินงาน
4. ผลการดําเนินงาน ให้เขียนบรรยายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
โดยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้
4.1 กิจกรรมการดําเนินงาน วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม รายชื่อวิทยากรการ
ฝึกอบรม / รายชื่อผู้ควบคุม / ผู้ดําเนินงาน
4.2 คุณสมบัติและจํานวนผู้ร่วมโครงการ
4.3 เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม
4.4 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
4.5 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย

คู่มือการดำ�เนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

53
รูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
4.6 การประเมินผลการดําเนินโครงการ ให้รายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการ
โดยใช้แบบประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและการประเมินผลตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทํา
เพิ่มเติม ซึ่งต้องมีผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ
 ผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
 ผลการประเมินความสําเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย
4.7 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ
ค่าเป้าหมาย
ชื่อตัวชี้วัด
แผน
ผล

4.8 ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ บรรยายถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้นําความรู้ เครื่องมือ
สื่อ นวัตกรรมของโครงการไปใช้หรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน หลังจากที่ร่วมโครงการ
4.9 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน สรุปตามหมวดงบประมาณที่เสนอขอ
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเสนอปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา โดย
อาจมีหัวข้อต่าง ๆ เช่น
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและวิธีแก้ไขที่ได้ดําเนินการไป
5.2 ปัญหาอุปสรรค/ การวิจัย และวิธีแก้ไขที่ได้ดําเนินการไป
5.3 ปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ ไม่สําเร็จ และข้อเสนอแนะ
5.4 แผนการดําเนินงานในปี
- กรณีทําโครงการเดิมแต่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ให้ระบุพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่คาด
ว่าจะดําเนินการ
- กรณีทําโครงการต่อเนื่องในพื้นที่เดิม/กลุ่มเป้าหมายเดิม ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ทําเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา
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รูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
ให้แนบเอกสาร / รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย
1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ฉบับที่ได้รับอนุมัติ)
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายที่มีลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์
4. เอกสารประกอบการอบรม คู่มือ นวัตกรรม ผลงาน ที่เกิดจากโครงการ
5. เอกสารประกอบรายวิชา/หลักสูตรที่บูรณาการฯ (มคอ. 3 , มคอ. 5)
6. เอกสารประกอบผลงานวิจัยที่บูรณาการฯ (ผลงาน/โครงการวิจยั ) (ถ้ามีการบูรณาการ)
7. หลักฐานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา/ชุมชน
การส่ ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ ส่ ง เป็ น ไฟล์ เ อกสารผ่ า นระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
โครงการเท่านั้น

การจัดทํารายงานทางการเงิน นอกจากรายงานผลการดําเนินงานแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต้ อ งส่ ง รายงานทางการเงิ น ให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทราบภายใน 30 วั น หลั ง จากสิ้ น สุ ด โครงการหรื อ สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยรวบรวมเอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงินทั้งหมดในการดําเนินโครงการและหากมีเงิน
เหลือจ่ายจากการดําเนินงานต้องส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
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ตัวอย่างการเขียนบทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
จากการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทําโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ การเพาะ
เห็ดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทําเป็นอาชีพได้ เนื่องจากมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก วัสดุที่นํามาเพาะ
เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ฟางข้าว ฝักและซังข้าวโพดหรือชานอ้อย เป็นต้น
ทําให้มีต้นทุนการผลิตต่ํา สามารถทําเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้เป็นอย่างดี เห็ดหูหนู (Tree ears)
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศประเทศไทย นิยมรับประทานกันแพร่หลาย เนื่องจากมีรสชาติดี กลิ่น
หอม ให้สารอาหารโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ฯลฯ และมีสรรพคุณทางยา จุดเด่นที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ
สามารถเก็บรักษาเห็ดหูหนูในสภาพเป็นเห็ดแห้งได้เป็นเวลานานโดยไม่เสื่อมคุณภาพ ทําให้ความต้องการ
ด้านตลาดนับวันจะสูงขึ้นตามลําดับ ด้วยเหตุนี้ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดทํา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดหูหนู” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 30 ราย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม
2561 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ การเพาะเห็ ด เพื่ อ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนและสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภาคบรรยาย
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด ขั้นตอนการเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก การจัดการโรงเรือนและการดูแลรักษา
ก้อนเห็ด การป้องกันศัตรูเห็ดและการเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้) และในภาคปฏิบัติ (การสร้างโรงเปิดดอก
เห็ดหูหนู การเปิดดอกเห็ดหูหนูและการเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้) และการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้จัดสร้าง
โรงเรือนเปิดดอกเห็ดแบบชั่วคราวขนาด 4*6 เมตร ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร พร้อมก้อนเห็ดหูหนูที่เจริญ
เต็มก้อนอาหาร จํานวน 3,000 ก้อนสําหรับการฝึกภาคปฏิบัติทั้งในช่วงการอบรมและหลังการฝึกอบรม
เสร็จสิ้น
ผลการดํ า เนิ น งานพบว่ า มี ผู้ส นใจเข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมมากกว่ า จํ า นวนที่ ตั้ ง ไว้ คื อ 47 ราย ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 99,562.02 บาท ประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย พบว่า
มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมร้อยละ 90.7 มีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นในระดับ 4.7 และสนใจนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ร้อยละ 91.5 นอกจากนี้ในการฝึกอบรมได้บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 1202 344
Mushroom Production โดยนํานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษา 2/2560
ออกไปร่วมให้บริการความรู้ด้านการเพาะเห็ดจํานวน 4 คน หลังจากฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน ได้ทําการ
ติดตามการดูแลรักษาก้อนเห็กและปัญหาอุปสรรคที่พบของเกษตรกร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 พบว่า
เกษตรกรสามารถดูแลรักษาก้อนเห็ดได้ดีและเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ด ดอก
เห็ ด เจริ ญ เติ บ โตปกติ ให้ ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย 5-7 กิ โ ลกรั ม ต่ อ วั น เกษตรกรจํ า หน่ า ยผลผลิ ต ในชุ ม ชน ราคา
กิโลกรัมละ 60 บาท นอกจากนี้ได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมด้านวิธีการเก็บรักษาดอกเห็ดในตู้แช่เย็นอย่าง
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ถูกต้องเพื่อรอจําหน่ายในวันถัดไป สิ่งที่เกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลือคือ การหาตลาดจําหน่ายเพิ่มเพื่อ
รองรับปริมาณการเพาะเห็ดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ นอกจากแสดงให้เห็น
ถึงการสร้างอาชีพทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้เพาะเห็ดแล้ว ยังทําให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อทํา
กิจกรรมการเพาะเห็ด ทําให้เกิดความคุ้นเคย ความรัก ความสามัคคีในชุมชนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดยการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ด
การส่งรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบผ่านระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโครงการที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th

คลิ๊ก รายงานฉบับสมบูรณ์

- ตั้งชื่อไฟล์งานและเลือกไฟล์แนบ

- กดปุ่ม +

 มนู --> รายงานผล --> รายงานฉบับสมบูรณ์
 เลือกชื่อโครงการที่ต้องการส่งรายงาน --> รายงานฉบับสมบูรณ์
 สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์
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ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานทางการเงิน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี โทร. 3042
ที่ ศธ 0529.1.4/
วันที่
กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติและเบิกจ่าย พร้อมส่งใช้ใบสําคัญโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปี 2560
“เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
เรียน อธิการบดี
ตามที่ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบ
รายจ่ายอื่น ประจําปี 2560 เพื่อดําเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
บั ด นี้ การดํ า เนิ น งานเสร็ จ สิ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห าร
งานวิจัยฯ จึงขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พร้อมส่งใช้ใบสําคัญ ดังนี้
ค่าตอบแทน
7,900 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
7,200 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 700 บาท
ค่าใช้สอย
44,400 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8,700 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
23,400 บาท
ค่าวัสดุ
10,001 บาท
- ค่าวัสดุทุกประเภท
10,001 บาท
รวม
62,301 บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ขอคืนเงินเหลือจ่ายจํานวน 2,699 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เป็น
รายได้แผ่นดินต่อไป และกรุณาตัดลูกหนี้ นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เลขที่ ฉ 394/60
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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ส่วนที่ 4
ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการดําเนินงาน
ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน มีระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ได้กําหนดประเภทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภทของ
วิท ยากร หลั ก เกณฑ์แ ละอัต ราการเบิ ก จ่ ายค่ า สมนาคุ ณ วิท ยากร หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ตราการเบิก จ่ า ย
ค่าอาหาร หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าที่พัก หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป
อบรม วิ ธี ก ารและเอกสารในการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ซึ่ ง ระเบี ยบนี้ จ ะมี ค วามสํ า คั ญ กั บ การเบิ ก จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเป็นอย่างมาก
ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ มีดังนี้
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
4. ค่าประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
6. ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พัก
15. ค่ายานพาหนะ

การเบิกจ่าย
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น
เหมาะสมและประหยัด

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินใบละ 300 บาท
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนด
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อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ประเภท
การ
ฝึกอบรม

ประเภท
ก
ประเภท
ข

ประเภทค่าใช้จ่ายและอัตราการเบิกจ่าย
วิทยากร
อาหาร
อาหาร
สถานที่ราชการ
สถานที่เอกชน
คนของ ไม่ใช่คน ครบมื้อ ไม่ครบ ครบมื้อ ไม่ครบ
รัฐ
ของรัฐ
มื้อ
มื้อ
800
1,600
850
600
1,200
850
600

1,200

600

400

950

700

ที่พัก
เดี่ยว

คู่

2,400

1,300

1,450

900

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ลักษณะการฝึกอบรม
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร
การบรรยาย
จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน
การอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ
จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ดําเนินการอภิปรายหรือ
สัมมนาที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร
การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/แบ่งกลุ่ม จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
อภิปรายหรือสัมมนา
หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม
กรณีที่มีจํานวนวิทยากรเกินกว่าที่กําหนดต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น
วิธีการนับชั่วโมงค่าสมนาคุณวิทยากร
 ให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
 ชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที
 ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
หมายเหตุ กรณีจําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ สามารถ
จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กําหนดได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
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1.2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
สาระสําคัญของระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
ระเบียบได้กําหนดประเภทของการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าที่พัก หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่ายานพาหนะ วิธีการและเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 ควบคุมอยู่ โดยได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ อัตรา
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
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เบี้ยเลี้ยง
ประเภท /
ระดับ

ทั่วไป :
ปฏิบัติงาน,
ชํานาญงาน,
อาวุโส
วิชาการ :
ปฏิบัติการ,
ชํานาญการ,
ชํานาญการ
พิเศษ
อํานวยการ :
ต้น
ทั่วไป : ทักษะ
พิเศษ
วิชาการ :
เชี่ยวชาญ
อํานวยการ :
สูง
บริหาร : ต้น
วิชาการ :
ทรงคุณวุฒิ
บริหาร : สูง

ที่พัก

ใน
ประ
เทศ

ต่าง
ประ
เทศ

เหมา
จ่าย

240

2,100

800

270

3,100

1,200

พาหนะ

จ่ายตามจริง
ห้อง
เดี่ยว

ห้องคู่

1,500

850

2,200

โดยสาร /
เครื่องบิน

ชั้น
ประหยัด

1,200

รถส่วนตัว

รับจ้าง
(แท็กซี่)

รถยนต์
กม.ละ 4
บาท
จักรยาน
ยนต์
กม.ละ
2 บาท

กทม.และ
ปริมณฑล
600/
เที่ยว
เขต
จังหวัด
500
บาท/
เที่ยว

ชั้นธุรกิจ

270

3,100

1,200

2,500

1,400

หลักเกณฑ์การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 นับวันที่และเวลาเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านพัก/ที่ทํางาน จนถึงวันที่และเวลาที่กลับถึง
บ้านพัก/ที่ทํางาน 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน ส่วนเกินมากกว่า 12 ชั่วโมง นับเป็นอีก 1 วัน ถ้าต่ํา
กว่าให้ตัดออก
 กรณีไม่พักแรม ต่ํากว่า 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงให้เบิกจ่ายได้ครึ่งวัน
 ถ้ามีเลี้ยงอาหาร ให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหารที่จัดเลี้ยง ในอัตรา 80 บาท/มื้อ
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1.3 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติง านนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 ระเบี ยบฯ ได้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ลั ก ษณะงานและความจํ า เป็ น ที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการ การขออนุมัติ
ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ การขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ต้องการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนําไปปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้ ที่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
๒. อัตราการจ่าย
ลําดับ
1

เวลาการทํางาน
นอกเวลาวันทําการปกติ ตั้งแต่เวลา 16.30
– 20.30 น.
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30
น.
กรณีพิเศษ(เร่งด่วน)
ไม่ใช่งานประจําของข้าราชการผูน้ ั้น

2
3

จํานวนเงิน
50 บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วัน
60 บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน
60 บาท/ชั่วโมง ไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง

หมายเหตุ

1. กรณีปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้
2. กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ ได้แก่ การอยู่เวรรักษาการณ์ใน
สถานที่ราชการ การปฏิบัติงานไม่เต็มจํานวนชั่วโมง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ปฏิบัติงานนอกเวลราชการเสร็จสิ้น
1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
สาระสําคัญของระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
หลั ก การการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
1) ความคุ้มค่า ความมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 2) โปร่งใส
ต้องกระทําอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา เหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ
มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างในทุกขั้นตอน 3) มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 4) ตรวจสอบได้
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มี 3 วิธี คือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า 3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดรายใด รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปในระบบของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดย เปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ว่าจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด วัน เวลา สถานที่ยื่น
ข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆ ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในระบบของ
กรมบัญชีกลาง หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง 1) ต้นทุนตลอดการใช้งาน
2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 3) บริการหลังการขาย 4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่
อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 6) ข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออื่น 7) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฏกระทรวง เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อ เอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้อง
ยกเลิ ก การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ ง นั้ น (ที่ ม า http://www.ogad.ago.go.th/supply/images/summaryprocument-2560.pdf)
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจําปี พ.ศ. 2558
สาระสําคัญของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินงาน
การดําเนินการด้านพัสดุ การขออนุมัติขยายเวลาดําเนินงาน การขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน การ
รายงานและส่งมอบผลงาน
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ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รวบรวมและเรียบเรียง
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษา

ออกแบบปก

นายบดินทร์ พันธุ์เพ็ง

