การประชุม เรื่อง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ
นางมะลิวัลย์ รอดกําเหนิด และคณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

บทคัดย่อ
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
วางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดทํา ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําสถาบัน/ ผู้บริหาร / บุคลากร ไปทบทวน / ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เป็ นการระดมสมองและสนั บสนุ นให้ บุค ลากรมี ส่วนร่ วมในการกํ าหนดนโยบาย แผนปฏิ บัติร าชการ
ประจําปี ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้การดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่ กําหนด และเพื่อเป็นการ
ปฏิ บัติงานแบบมี ส่วนร่ วมและที มงานโดยการมอบหมายตั วบ่ งชี้ ให้ กับบุ คลากรทุ กฝ่ าย และเพื่ อสร้ างบรรยากาศ
ความคิดสร้างสรรค์ ความรัก ความสามัคคี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีภายใน
หมู่คณะ รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพื่อการรับสิ่งใหม่ๆให้กับบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้
ก้ าวทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงต่ อไป กลุ่ มเป้ า หมาย คือ หัว หน้ า งานและบุ คลากรที่ รั บ ผิ ดชอบตั วชี้ วัดต่า งๆใน
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวนประมาณ 27 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และร่วมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปี
การศึกษา 2553 อันจะนํามาซึ่งการทบทวนแผน ร่างแผนฯประจําปี 2554 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อนํามาดําเนินการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนและSAR ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ได้ดําเนินการในวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 25534 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนา
บุคลากร รหัส 201001140121 เป็นเงิน 17,280 บาท และโครงการบริหารกองกลาง กิจกรรมการได้รับพัฒนาบุคลากร
รหัส 201001200121 เป็นเงิน 29,760 บาท รวมเป็นเงิน 47,040 บาท
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คํานํา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี
2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553 เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจําปี ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติง านในกองกลาง สํา นั กงานอธิการบดี ได้รั บความรู้ มี ความรู้ เ ขารู้ เรา กองกลาง สํา นั กงานอธิ การบดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี
2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
บุคลากรในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกระบวนการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้น
หากมีข้อบกพร่องประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้ดําเนินโครงการ
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ตอนที่ 1
บทนํา
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปี
การศึกษา 2553
1. หลักการและเหตุผล
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษามีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึง
เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพ
ของจุดเน้นที่เลือกให้ชัดเจน หน่วยงานจึงมีความจําเป็นต้องการมีทบทวนแผน ปรับแผนปฏิบัติราชการ / ผลการ
ดําเนินงาน ยุทธ์ศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตั วชี้วัด แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้งบประมาณ ให้ มีความชัดเจน
สอดคล้องกับสถานการณ์ในความเป็นจริงในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น นอกจากการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
แล้ว การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ยังเป็นอีกภาระงานหนึ่งที่มีความสําคัญและต้องดําเนินการตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ.และสมศ.เพื่อให้รายงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด
กองกลาง จึงได้มีการมอบหมายตัวบ่งชี้ให้กับบุคลากรเพื่อสร้างทีมงานรับผิดชอบและดําเนินการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปรับพฤติกรรมการทํางาน และสามารถพัฒนา
คุณภาพการทํางานและผลงานขององค์กร ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่ายในกองกลาง รวมถึงมีการทบทวนและพัฒนาเพื่อนําให้สามารถนําผลงานไปเชื่อมโยงกับแผนฯและSAR ระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR )
ประจําปีการศึกษา 2553
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดทํา ติดตาม
ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบัน/ ผู้บริหาร / บุคลากร ไปทบทวน / ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
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2. ระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรได้ทราบ
อย่างทั่วถึง
3. เพื่อให้การดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด
และเพื่อเป็นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมและทีมงานโดยการมอบหมายตัวบ่งชี้ให้กับบุคลากรทุกฝ่าย
๔. เพื่อสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีภายใน
หมู่คณะ รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพื่อการรับสิ่งใหม่ๆให้กับบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป
3. เป้าหมาย
หัวหน้างานและบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน 27
คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และ
ร่วมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553
อันจะนํามาซึ่งการทบทวนแผน
และร่างแผนฯประจําปี 2554 และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อนํามาดําเนินการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผน
และSAR ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
4. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2554
5. สถานที่ดําเนินการ
ณ จ. สมุทรสงคราม
6. งบประมาณ
เบิกจากงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร รหัส 201001140121 เป็นเงิน 17,280 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 24 ท่าน X 240 บาท เป็นเงิน 17,280 บาท
โครงการบริหารกองกลาง กิจกรรมการได้รับพัฒนาบุคลากร รหัส 201001200121
เป็นเงิน 29,760 บาท
- ค่าที่พัก จํานวน 3 ห้อง ห้องละ 1500 บาท X 2 คืน เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าที่พัก จํานวน 1 ห้อง ห้องละ 1200 บาท X 2 คืน เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่าเอกสารและค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,360 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 47,040 บาท
(สี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดทํา ติดตาม ปรับปรุง
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบัน/ ผู้บริหาร / บุคลากร ไปทบทวน / ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจําปี ส่งเสริมให้มี
ระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง
3. รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2553 เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด
4. สร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีภายใน
หมู่คณะ การทํางานเป็นทีม รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพื่อการรับสิ่งใหม่ๆให้กับบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป
8. การประเมินผลงาน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 2554 และผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553
9. การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
2. บุคลากรไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนแผนและการ
จัดทํารายงการการประเมินตนเอง

1.1
1.2
1.1
1.2
1.3
1.4

การควบคุม
กําหนดให้หน่วยงานส่งบุคลากร
ตรวจสอบรายชื่อและจํานวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
การศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ.
การถ่ายทอดความรู้ของหัวหน้าหน่วยงาน
ลงมือปฏิบัติร่วมกัน
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ตอนที่ 2
วิธีการประเมิน
1. วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกิจกรรม ได้แก่
- แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปี
การศึกษา 2553 แบบจัดระดับ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

2. การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
เก็บภายในวันที่ดําเนินกิจกรรม

3.การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
แปลความว่า พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.59
แปลความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
แปลความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
แปลความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
แปลความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนคําถามปลายเปิด วิเคราะห์เนื้อหาโดยรวมและสรุปเป็นรายข้อ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนผู้เข้าร่วมการอบรม
สถานภาพ
ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายการสอน
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จํานวน (คน)
2
3
2
13
20

ร้อยละ
10
15
10
65
100.0
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ตอนที่ 3
สรุปผลการประเมินการประชุม
รายงานผลการประเมิน
การประชุม เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553 มีวิธี
ประเมินผลด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์การจัดการประชุม ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความถี่และร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการประชุม
สถานภาพ
ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายการสอน
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จํานวน (คน)
2
3
2
13
20

ร้อยละ
10
15
10
65
100.0

จากตารางที่ 2 จํา นวนผู้ เ ข้ า ร่ว มประชุ ม มี จํา นวน 20 คน สรุ ปได้ ว่า ผู้ เข้ า ร่ วมการอบรมในครั้ ง นี้
มีเป็น จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ รองลงมา คือ จํานวน คน คิด
เป็นร้อยละ รองลงมา คือ จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ และ จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ
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ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับความพึงพอใจ
ส่วน
ค่า
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
รายการ
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
มาตรฐาน
5
4
3
2
1
1. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมเพียงใด
1.1 การประชาสัมพันธ์/การแจ้งข่าว
3
13
4
3.95
0.60
(15)
(65)
(20)
1.2 การลงทะเบียน
2
11
7
3.75
0.64
(10)
(55)
(35)
1.3 การจัด/แจกเอกสาร สื่อ และ
1
14
5
3.80
0.52
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
(5)
(70)
(25)
1.4 การกําหนดเวลาในการจัด
2
10
7
1
3.65
0.75
กิจกรรมทั้งหมด
(10)
(50)
(35)
(5)
รวม
3.79
0.63
2. ท่านพึงพอใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพียงใด
2.1 ความรู้ความสามารถและวิธีการ
3
13
4
3.95
0.60
ให้ความรู้ของวิทยากร
(15)
(65)
(20)
2.2 การบริการของเจ้าหน้าที่
1
14
5
3.80
0.52
(5)
(70)
(25)
รวม
3.88
0.56
3. ท่านพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงใด
3.1 เอกสาร
2
11
7
3.75
0.64
(10)
(55)
(35)
3.2 สื่อ/อุปกรณ์
2
7
10
1
3.50
0.76
(10)
(35)
(50)
(5)
3.3 สถานที่
5
9
6
3.95
0.76
(25)
(45)
(30)
รวม
3.73
0.72

ระดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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รายการ
4. ความพึงพอใจต่อผลงานที่ท่านได้รับ
จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยภาพรวม
รวม

มาก
ที่สุด
5
2
(10)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
4
3
2
13
5
(65)
(25)

น้อย
ที่สุด
1
-

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน

3.85

0.59

มาก

3.85

0.59

มาก

จากตารางที่ 1 สรุ ปโดยภาพรวมในการจั ดโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารการทบทวน จั ดทํ า แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปี
การศึกษา 2553 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.85 ,S.D. =0.62) โดยในทุกข้อมีผล
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชาสัมพันธ์/การแจ้งข่าว และสถานที่
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.95 ,S.D. =0.76) รองลงมาอันดับ 2 คือ ความพึงพอใจต่อผลงานที่ท่านได้รับจากการ
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.85 ,S.D. =0.59) และรองลงมาอันดับ 3 คือ การจัด/
แจกเอกสาร สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ,การบริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.80 ,S.D.
=0.52) ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ สื่อ/อุปกรณ์ ( x = 3.50 ,S.D. =0.76)
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวม
รายการ
1. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมเพียงใด
2. ท่านพึงพอใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพียงใด
3. ท่านพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อผลงานที่ท่านได้รับจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดย
ภาพรวม
รวม

(x)
3.79
3.88
3.73

S.D.
0.63
0.56
0.72

แปลผล
มาก
มาก
มาก

3.85

0.59

มาก

3.81

0.62

มาก

จากตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวม ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.81 ,S.D. =0.62) โดยในทุกข้อมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ท่านพึงพอใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพียงใด ( x = 3.88 ,S.D. =0.56) รองลงมาอันดับ 2 คือ ความพึงพอใจ
ต่อผลงานที่ท่านได้รับจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยภาพรวม ( x = 3.85 ,S.D. =0.59) รองลงมาอันดับ 3 คือ
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ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมเพียงใด ( x = 3.79 ,S.D. =0.63) และข้อที่น้อยที่สุดคือ ท่านพึงพอใจ
ต่อสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงใด ( x = 3.73 ,S.D. =0.72)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553
1. สิ่งที่ท่านคาดหวังคืออะไร
- การมี ค วามเข้ า ใจในการจั ดทํ า แผน การจั ด ทํ า sar และความเข้ า ใจด้ า นงบประมาณ
การเงินและพัสดุ
- รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มองข้ามไปและระเบียบของงานการเงิน พัสดุที่ยังไม่เคยรู้
- นําความรู้ที่ได้มาพัฒนาในงานที่ทํา
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
- ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
- การนําความรู้ด้านพัสดุและการเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. จากการมาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวังคืออะไร
- ได้ ค วามรู้ ใ นการจั ด ทํ า แผน การจั ด ทํ า sar และความเข้ า ใจด้ า นงบประมาณ
การเงินและพัสดุมากขึ้น และนํามาปรับใช้ในกระบวนการทํางาน
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์
- การเรียนรู้กิจกรรมการอบรมที่มีความสนุกสนานแบบไม่น่าเชื่อ
สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าความคาดหวังคืออะไร
- เวลาน้อยไป
ท่านสามารถนําสิ่งที่ได้รับไปใช้อย่างไรบ้าง
- ใช้ในการทํางานให้เป็นระบบและง่ายขึ้น
- สามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานตัวเองที่ได้รับมอบหมายอยู่
- สามารถนํามาปับใช้ในการทํางาน ได้รวดเร็วขึ้น ผิดพลาดน้อยลงเพราะเข้าใจระบบแล้ว
- พัฒนาศักยภาพของตนเอง
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ท่านมีข้อเสนอแนะในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553
การจัดในครั้งนี้ควรเป็นอย่างไร
- ปกติ
- การอบรมมีเนื้อหาเครียด ควรสรรหาวิทยากรที่สามารถเอ็นเตอร์เทนผู้เข้าร่วมได้ดี
- วิทยากรมีความรู้ ความสามารถมาก และสถานที่ในการจัดงานควรมีจังหวัดเวลาให้
เหมาะสม
การจัดในครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไร
- ควรจัดวัน-เวลาให้เหมาะสม ไม่อัดความรู้เยอะเกินไปในเวลาอบรมแค่ไม่กี่วัน
- ดีกว่านี้
- ไปสถานที่ไกลกว่านี้
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ตอนที่ 4
สรุปผล สาระสําคัญ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี 2 ประเภท คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี
1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ(กระทรวง/กรม) แปลงมาจากแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดําเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อ
สนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี จะแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก (ระดับชาติ) ที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง
ไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องดําเนินการ โดยส่วนราชการต้องนําเสนอประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ที่จะทําให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสําเร็จ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของภารกิจเหล่านั้น
รวมถึงผลผลิต / โครงการสําคัญ ที่ส่วนราชการจะจัดทํา เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม)
ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะดําเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กําหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการนั้น
โดยจะมีสาระสําคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดทําเป็นแผนประจําปีที่ละเอียด และชัดเจนขึ้น
เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
แนวทางการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของส่วนราชการ/หน่วยงาน
สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องพิจารณากําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงและส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐ ระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้
ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) แผนปฏิบัติราชการ4 ปี ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้จัดทําและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
องค์ประกอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย
1) นโยบายในการปฏิบัติราชการ
2) จัดทําเป็นแผน 4 ปี
3) กําหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
4) ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
5) ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้
การจัดทํา Template ของแผนปฏิบัติราชการ
1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 การบริหารราชการมาตรา 17 กําหนดว่า ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณกําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณ และ
ก.พ.ร. ร่วมกันกําหนดแนวทาง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติ
ราชการที่ต้องจัดทําตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกิน
สมควร
2. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นหน้าที่ของกระทรวง/ส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐ ที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ทั้งนี้ สํานักงบประมาณจะช่วยใน
การให้คําปรึกษา เสนอแนะการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ /แนวทาง/เทคนิคของสํานัก
งบประมาณ
3. สํานักงบประมาณได้ กําหนดแบบฟอร์ม1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อ
3.1 ให้แผนปฏิบัติราชการสามารถแสดงความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
นําไปสู่ การจัดทําคําของบประมาณของส่วนราชการพร้อมทั้งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการด้วย
3.2 พิจารณารายละเอียดกรอบวงเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดยจําแนกเป็นรายปี
พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณ
3.3 Template การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้มีการ
กําหนดผลผลิต เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อนําส่งถึงเป้าหมายการ
ให้บริการ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณและเป้าหมายเชิงนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ
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แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
ส่วนราชการ เพื่อการจัดทําคําของบประมาณและจัดการงบประมาณ
1. ขั้นตอน ที่ส่วนราชการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
1.1 ให้ส่วนราชการทบทวนสถานะ การดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้ง ความสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีแนวทางการ
พิจารณา ดังนี้
- ตรวจสอบภารกิจหากตรงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ก็ให้นํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
- ตรวจสอบภารกิจแล้วไม่ตรง แต่ใกล้เคียงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ อาจ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯแล้วดําเนินการต่อตามนโยบาย
- ตรวจสอบภารกิจแล้วไม่ตรงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ก็ให้ยกเลิก และ
นําเงินในภารกิจที่ยกเลิก ไปใช้ในภารกิจอื่นที่มีความพร้อม แต่ยังขาดเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินการ
หรือนําไปใช้ในโครงการที่ริเริ่มใหม่ตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ
- กรณีที่เป็นโครงการริเริ่มใหม่ให้ระบุ และดําเนินการจัดทํารายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้
แนวทางในข้อ 2 (มี 7 ข้อ) ที่จะ กล่าวต่อไป
1.2 กระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ นําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4ปี (2551-2554) ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตาม
กฎหมาย
1.3 ให้จัดแผนการปฏิบัติราชการให้คลอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติAgendaมิติ Function และมิติ
Area
2. ส่วนราชการ พิจารณานโยบาย ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯที่เกี่ยวข้อง มาจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี หากในกรณีที่มี
ขั้นตอนการเตรียมการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สมบูรณ์ เพื่อการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ส่วนราชการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ให้ครบถ้วน และนําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีดังนั้น องค์ประกอบของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่ครอบคลุม สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และการจัดทํางบประมาณ มีดังนี้
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1) วิสัยทัศน์
2) พันธกิจ
3) เป้าหมายการให้บริการ(ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น) และตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการ
ให้บริการ
4) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี 2551-2554
5) ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ
6) ประมาณการรายได้ รายจ่ายของส่วนราชการ และกําหนดวงเงิน
งบประมาณ /แหล่งเงินทุกแหล่งที่ใช้ในการดําเนินภารกิจ จําแนกเป็นรายปีและตามผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้ง
ระบุแหล่งเงินนอกงบประมาณ
7) กําหนดเจ้าภาพ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกําหนดภารกิจของหน่วยงาน(ภารกิจพื้นฐานภารกิจยุทธศาสตร์)
8) ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศน์
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านงานบริการ มีการบริหารจัดการที่ดี
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. มุ่งบริการ สนับสนุน อํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในและภายนอกนอกสถาบัน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการบริการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอบสนองนโยบายการดําเนินงานและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1.1 บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ การทํางานเป็นทีม เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพ
จริยธรรม มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของหน่วยงาน
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1.3 การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
2.2 พัฒนาระบบและกลไก เพื่อรองรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2.3 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพสอดคล้ องกั บ นโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1.1.1เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการ การทํางานเป็นทีม เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
พัฒนาบุคลิกภาพ และคุณภาพชีวิต และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.1.2 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี
1.2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างมาตรฐาน งานวิจัย และนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
1.3.1 เสริมสร้างมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลดใช้พลังงาน การอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ
2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของหน่วยงาน
2.2.1 พัฒนาระบบการลดขั้นตอนการให้บริการ ลดการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร และเสริมสร้าง
กลไกเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ดี
2.3.1 จัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารราชการประจําปีของหน่วยงาน
2.3 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายในหน่วยงาน
2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
2.5 ระดั บความสํ า เร็ จของร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้ํา หนักในการลดรอบระยะเวลาของ ขั้ นตอนการปฏิ บัติ
ราชการของหน่วยงาน
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย
2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
2.8 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
2.10 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
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2.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office)
2.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความสะอาด
ของมหาวิทยาลัย
2.14 ระดับความสําเร็จของการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายและบัญชี 3 มิติ
2.15 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนางานพัสดุ
2.16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตันทุนต่อหน่วยผลผลิต
2.17 ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.18 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
2.19 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม
2.20 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
2.20 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
2.22 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามแผนการจั ด บริ ก ารและสวั สดิ ก ารแก่ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
2.23 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการให้บริการ(การซ่อมบํารุง) รักษายานพาหนะและ
ประหยัดเชื้อเพลิง
2.24 ระดับความสําเร็จของการให้บริการและดูแลสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
2.25 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดการ ทรัพย์สินและการจัดหารายได้
2.26 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการการเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2.27 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. มีสถานที่ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนในการใช้งาน
3. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
4. บุคลากรมีจิตบริการ มีความกระตือรือร้นในการบริการ มีความสามัคคีในหน่วยงาน
5. มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน
6. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ เช่น คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ
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7. มี การนํ าระบบเทคโนโลยี มาใช้ ในการปฏิ บัติ งาน เช่ น ระบบ GFMIS, ระบบ 3 มิ ติ ,ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทําให้การทํางานเป็นระบบ ตรวจสอบได้
จุดอ่อน
1. อุปกรณ์บางหน่วยงานไม่เหมาะกับการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์บางงานต้องใช้เฉพาะงานกราฟฟิก
ออกแบบ
2. บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวทําให้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานไม่ต่อเนื่อง
3. บุคลากรในบางหน่วยงานขาดการประสานงานและขาดการถ่ายทอดประสบการณ์การทํางาน
4. มีงานที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด ภาระงานใหม่และมีความต่อเนื่อง เช่น การประชุมต่าง ๆ ควรแยก
หน่วยงานรับผิดชอบที่รองรับ
5. การสื บค้นและการจัดเก็บภาพกิจกรรมของมหาวิท ยาลัยมีความยุ่ง ยากและไม่ มีระบบการสืบค้ น
จัดเก็บ
6. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจระบบITเนื่องจากเป็นระบบใหม่
โอกาส
1. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจมาสู่สถาบัน สํานัก
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. มหาวิทยาลัยฯให้หน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
4. มีนโยบายส่งเสริมให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกหน่วยงาน
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน เครือข่าย
6. รัฐบาลส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) และกําหนดในตัวชี้วัดในกพร.สกอ.
อุปสรรค
1. การเปลี่ยนแปลงราคากลางของวัสดุส่งผลกระทบต่อการเขียนแบบรูปรายการ การประมาณราคา
การจัดซื้อ-จัดจ้าง การบริหารสัญญา ทําให้เกิดความล่าช้า
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบภายใน ทํา
ให้ภาระงานเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
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การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกั นคุ ณภาพภายนอก เป็ นการประเมิ น คุ ณภาพการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายในอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาอุดมศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในที่กําหนด
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการ
ด้ านการประกั น คุ ณ ภาพขึ้ น โดยมี หน้ า ที่ พั ฒ นา บริ ห ารและติ ดตามการดํ า เนิ นการประกั นคุ ณภาพภายใน
ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ก รอบนโยบายและหลั กการที่ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่
ใช้ในการผลิตบัณฑิต
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แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. หลักการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามีหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ
ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4
ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาฎต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษา มาตรฐานสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ต ระดั บ
อุดมศึกษาแห่งชิต และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้ ห ลั ก การสํ า คั ญ คื อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ภาระซ้ํ า ซ้ อ นในการปฏิ บั ติ ง านแก่
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์
จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยงและ
ความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.
ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
จํานวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป้นเพียงจํานวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ที่ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา กลุ่ ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดั บปริญญาตรี และกลุ่ ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่กําหนด
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
การบูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุ คลากรสายสนั บสนุ น หมายถึ ง ประมวลความประพฤติ ที่อาจารย์ แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน
แผนกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง แผนระยะยาวของสถาบั นโดยทั่ วไปมั กใช้ เวลา 5 ปี เป็ น แผนที่ กํ า หนดทิ ศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จัดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน
มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่า ยทอดแผนกลยุ ทธ์ ลงสู่ ภ าคปฏิบั ติ เพื่ อให้ เกิดการดํา เนิ นงานจริ งตามกลยุ ทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่มีก ารกําหนดอย่า งชัดเจนว่า ต้องทํา อะไรบ้ างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่กองกลางได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน
เพื่อให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานเพื่อ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบั น และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและ
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พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (2551-2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
8 ข้อ

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(
,
)
8 ข้อ

คะแนน 5



เป้าหมายปีถัดไป
8 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คํ าอธิ บายตั วบ่งชี้ การจัด การเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นสํ าคั ญ จํ าเป็ นต้ องมี การบริ หารและพั ฒ นา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมี
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
7. มี การนํ า ผลการประเมิ นไปปรับปรุ ง แผนหรื อปรับปรุ ง การบริ หารและการพัฒ นาคณาจารย์ แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุน
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
7 ข้อ

คะแนน 5

บรรลุเป้าหมาย(
,
)

เป้าหมายปีถัดไป



5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่นสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ การบริการด้านงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบิการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมใน
สถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหน่วยอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

25
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(
,
)
7 ข้อ

คะแนน 5



เป้าหมายปีถัดไป
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยสนั บสนุนที่สําคั ญต่ อการเจริญก้ าวหน้ าของสถาบั นอุ ดมศึกษา คื อ สภาสถาบันและ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของสถาบั นนั้ น ๆ หากสภาสถาบั นและผู้ บ ริ ห ารมี วิสั ยทั ศ น์ เป็ น ผู้ นํ า ที่ ดี มี ธ รรมาภิ บ าล
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสิใจแก้ปัญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบัน ไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
7 ข้อ

คะแนน 5

บรรลุเป้าหมาย(
,
)

เป้าหมายปี
ถัดไป



5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดแผนข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
4 ข้อ

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

คะแนน 5

บรรลุเป้าหมาย(
,
)

เป้าหมายปีถัดไป



5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดํ าเนิ นงานที่อาจเป็ นมูลเหตุ ของความเสียหาย เพื่ อให้ ระดั บความเสี่ ยงและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบันปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน

28
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง

5 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5

บรรลุเป้าหมาย(
,
)

เป้าหมายปีถัดไป



5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันให้สามารถดําเนินการได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(
,
) เป้าหมายปีถัดไป
7 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุ ม ตรวจสอบ ประเมิ นและพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของสถาบั นให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องค์ประกอบ
คุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกันมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(
,
) เป้าหมายปีถัดไป
9 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ
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การจัดการความรู้บุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทาง
งานการเงิ น และพั ส ดุ เป็ นโครงการที่ จัด ทํ า ขึ้ นเพื่ อ ต้ อ งการให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจในขั้ น ตอน
รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมและจําหน่ายพัสดุ การใช้โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้างในระบบบริหารงบประมาณ
การเงินการบัญชี 3 มิติและการดูรายงานการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ และระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน
การควบคุม และการจําหน่ายพัสดุ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
พัสดุของหน่วยงาน
ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด

การให้ส่วนราชการอื่น
หรือบุคคลยืมพัสดุ
ไปใช้ในราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ ตาม
ข้อ 146 - 150

ดําเนินการควบคุมและเก็บรักษา
ตามข้อ 151 - 152
หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ
และหน่วยพัสดุที่ควบคุม
ดําเนินการเบิก - จ่าย
ตามข้อ 153 - 154

ดําเนินการในกรณีที่พัสดุ
เกิดการชํารุด เสื่อม
คุณภาพหรือ สูญไป
หรือ ไม่จําเป็น ต้องใช้ใน
ราชการต่อไป ก่อนการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี
ตาม ข้อ 161

หน่วยงานที่มีพัสดุไว้จ่าย ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี
ตามข้อ 155 - 156
ดําเนินการจําหน่ายในกรณีที่ปรากฏว่า มีพัสดุหมดความจําเป็น หรือ
หากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรือสูญไป
โดยไม่มีผู้รับผิดในกรณีดังกล่าว ตามข้อ 157 - 159
ลงจ่ายพัสดุที่จําหน่ายแล้วออกจากบัญชี หรือทะเบียนควบคุม ตามข้อ 160
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การควบคุม มีดังนี้
1. การเก็บรักษาพัสดุ
2. การเบิก – จ่ายพัสดุ
3. การตรวจสอบพัสดุประจําปี
1. การเก็บรักษาพัสดุ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดําเนินการ
1.1 ลงบัญชีหรือทะเบียน
1.1.1 วัสดุ
1) สิ้นเปลือง ลงบัญชี
2) คงทนถาวร ลงทะเบียน
1.1.2 ครุภัณฑ์ ลงทะเบียน
1.1.3 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลงทะเบียน
1.2 เก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
คําอธิบายตัวอย่างบัญชีวัสดุ
1) ให้กรอกเลขแผ่นที่ตามลําดับชนิดของวัสดุ และทับด้วยลําดับหน้าบัญชีของวัสดุชนิดนั้นในกรณีใช้แผ่น
เดี ยวไม่ พ อ เช่ น มี วัสดุ 100 ชนิ ด ควรให้ ลําดั บเลขที่ แ ผ่ นที่ 1 ถึ ง 100 ชนิ ดใดลงบั ญชี หน้า เดี ยวไม่ พ อให้ ทํ า
เครื่ องหมาย “ทับ (/)” เช่น แผ่ นที่ 1 หน้ า 1 ก็ ก รอกว่ า 001/1 หน้ า 2 ก็ กรอกว่ า 001/2 เป็ นต้ นสํ าหรั บ
หน่วยงานที่มีวัสดุจํานวนมากชนิด ควรให้ลําดับประเภท ชนิด และหน้า เพื่อทราบว่า ประเภทใดมีกี่ชนิด เช่น
ประเภทลําดับที่ 1 ชนิดที่ 99 หน้า 1 ก็กรอกว่า 01/099/1
2) ให้ระบุชื่อหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่ควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุเพื่อจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่น
3) ให้ระบุประเภทของวัสดุตามที่กําหนดในหนังสือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ
4) ให้ระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เช่น ดินสอดํา ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เป็นต้น และหากหน่วยงานใด
ต้องการแยกชนิดย่อยลงไปอีก โดยจัดทําบัญชีควบคุมย่อยลงไปก็ได้ เช่น ดินสอดํา 2 บี ดินสอสีแดง หรือดินสอ
สีเขียว เป็นต้น
5) ให้ระบุรหัสของวัสดุนั้น ๆ ตามที่กําหนดไว้ (ถ้ามี)
“รหัส” หมายถึง รหัสทั่วไปซึ่งอาจกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานใด ที่มีหน้าที่กําหนด
รหัสหรือเป็นรหัสของผู้ผลิตหรือผู้ขาย ซึ่งกําหนดเป็นสากลเพื่อสะดวกในการจัดหาก็ได้
6) ให้ระบุหน่วยตามลักษณะของวัสดุและประมาณที่ใช้ เช่น หน่วยพัสดุกลาง อาจใช้หน่วยนับของดินสอ
เป็นโหล หน่วยงานย่อยอาจใช้เป็นหน่วยนับของดินสอเป็นแท่ง แต่ทั้งนี้หน่วยนับสําหรับช่องรับ ช่องจ่าย และ
ช่องคงเหลือจะต้องเป็นอย่างเดียวกัน
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7) ให้ระบุจํานวนอย่างสูงที่สมควรจะเก็บไว้ในคลังพัสดุ และจํานวนอย่างต่ําที่หากไม่จัดหาเพิ่มเติม จะทํา
ให้งานของทางราชการเสียหาย
8) ให้ลงเลขที่เอกสารตามลําดับที่รับหรือจ่าย แล้วแต่กรณี โดยควรแยกเป็นเอกสารฝ่ายรับ(ร) และ
เอกสารฝ่ายจ่าย(จ) และให้ลงเลขที่ลําดับที่ 1 ใหม่ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ฝ่ายรับเริ่มตั้งแต่ลําดับ ร.1 ร.2 ร.3
ฯลฯ ฝ่ายจ่ายเริ่มตั้งแต่ลําดับ
2. การเบิก – จ่ายพัสดุ วิธีการเบิกจ่ายพัสดุ
2.1 ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ตรวจสอบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2.1.1 ใบเบิกวัสดุ
2.1.2 ใบเบิกวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์
2.1.3 ใบเบิกครุภัณฑ์
2.2 ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย (เพื่อตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมนั้น ๆ)
2.3 ผู้เบิก =
หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ต้องการใช้พัสดุ
ผู้จ่าย

=

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3. การตรวจสอบพัสดุประจําปี (ข้อ 155)
3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจําปี
- ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี อธิการบดีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ
(ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 หรือ 5 คน)
- ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี คณบดีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ
(ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 หรือ 5 คน)
3.2 การดําเนินการตรวจสอบ
- การรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
- ตรวจนับครุภัณฑ์ประเภทที่มีอยู่ในวันสิ้นงวดนั้น
- ตรวจนับวัสดุคงทนถาวรที่มีอยู่ในวันสิ้นงวดนั้น
- ตรวจนับวัสดุที่คงเหลืออยู่ในวันสิ้นงวดนั้น
3.3 วิธีตรวจสอบ เริ่มวันเปิดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม ตรวจ
- การรับจ่ายพัสดุทุกประเภท ถูกต้องหรือไม่
- พัสดุคงเหลือที่มีอยู่ ทั้งจํานวน และคุณลักษณะ ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
- มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด
- พัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในส่วนราชการต่อไป ให้รวบรวมเพื่อลงบัญชีรอจําหน่ายต่อไป
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3.4 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจนับพัสดุมหาวิทยาลัย ผ่านคณบดี/
ผอ.สํานัก ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ (ไม่นับวันหยุดราชการ)
3.5 ประธานคณะกรรมการตรวจนับพัสดุมหาวิทยาลัยฯ ส่งรายงานเสนอตามลําดับถึงอธิการบดี 1 ชุด ส่ง
สําเนาสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) 1 ชุด การควบคุมวัสดุคงทนถาวรหรือครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ เพื่อ
นํามาใช้ในการกําหนดเลขวัสดุ และรายละเอียดประกอบการลงทะเบียนคุม ให้ดําเนินการ ดังนี้
วัสดุ ค งทนถาวรที่ มี ร าคาต่อหน่ วย หรื อต่ อชุ ดไม่ เกิ น 5,000 บาท (ให้ จัดซื้ อ/จัดจ้ างเป็ นค่ าวั สดุ ) ซึ่ ง
หน่วยงานต้องดําเนินการควบคุมวัสดุคงทนถาวรหรือครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ โดยแยกประเภทวัสดุ แต่ละประเภท
ตามตัวอย่างหรือตามที่กําหนดใช้เอง ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ประเภทวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโรงงาน
วัสดุสํารวจ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกีฬา
วัสดุสนาม
วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์
วัสดุอาวุธ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุอื่น

กําหนดตัวอักษร
ย่อ
ว.สนง.
ว.ยพ.
ว.ฟฟ.
ว.ฆผ.
ว.กษ.
ว.กส.
ว.รง.
ว.สร.
ว.วพ.
ว.คต.
ว.ศษ.
ว.งบ.
ว.กฬ.
ว.ส.
ว.ดต.
ว.อว.
ว.ชพ.
ว.ตก.
ว.อ.

กําหนดเลข/ปี
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
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เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน ต้องดําเนินการดังนี้
1. ควบคุมวัสดุคงทนถาวร โดยกําหนดเลขวัสดุฯ แต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น
วิทยาการ (เก้าอี้ 001/53 - งปม.53)
ว.สนง.002/53

หมายถึง เป็นครุภัณฑ์สํานักงาน คือ เก้าอี้ ตัวที่ 1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
2. กําหนดเลขวัสดุแล้วให้เขียนที่ตัววัสดุ (คงทนถาวร)
3. จัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุคงทนถาวร (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุด)
4. ให้ถ่ายรูปวัสดุงทนถาวรไว้ (แนบกับใบเบิก)
กรณีถ้าเป็นวัสดุ (คงทนถาวร) ที่มาจากการบริจาค ให้ปฏิบัติดังนี้
1. หน่วยงาน ดําเนินการตรวจรับวัสดุดังกล่าว (ภายในหน่วยงานเอง) โดยดูว่าวัสดุที่ได้รับบริจาคนั้น
เป็นวัสดุประเภทใด เช่น ตู้เย็น 1 ตู้ (เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว)
2. เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน จัดทําเอกสาร คือ
2.1 ทําเรื่องตรวจรับวัสดุ (ทําเป็นบันทึกตรวจรับว่าวัสดุที่ได้ คือวัสดุประเภทอะไร รายการอะไร
ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง จํานวน ราคา) ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2.2 เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ จึงทําการควบคุมวัสดุที่ได้มา (โดยการออกหมายเลขควบคุมวัสดุฯ
ดังกล่าว)
การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจําปี (ซึ่งอ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 156)
เมื่อสิ้นงบประมาณ ต้องมีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจําปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี โดยคณะกรรมการฯ ต้องเริ่มตรวจสอบพัสดุ (ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบทั้งวัสดุที่มีอยู่
ทั้งหมด) โดยปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบวัสดุ (คือวัสดุสิ้นเปลือง) ที่คงเหลือตามบัญชี
2. ตรวจสอบวัสดุ (คือวัสดุคงทนถาวร) ที่มีคงเหลือตามบัญชีคุมวัสดุ
การจําหน่ายวัสดุคงทนถาวร
เมื่อวัสดุมีสภาพชํารุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเสนอรายงานต่ออธิการบดี เพื่อ
พิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่าย (ตามระเบียบ ข้อ 157) ได้
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โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้างในระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติและการดูรายงานการจัดสรร
และใช้จ่ายงบประมาณ

1. การซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ มี 2 แบบ คือ
1.1 การบันทึก Form PS1
1.2 การบันทึก Form PS1 (ครุภัณฑ์)
1.1 การบันทึก Form PS1
1.1.1 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

1. คลิกที บันทึกการซือจ้าง แล้ว
เลือก การบันทึก Form
PS1
2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก
แล้วคลิกที ปุ่ ม
1

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-8)
3

2

5

4

6
7
8

4. คลิกที ปุ่ มเพิมรายการ เพือเพิม
รายการการซือ/ จ้าง วัสดุ คุรุภณั ฑ์

คลิกที ลบรายการ เพือ
ลบรายการทีไม่ตอ้ งการ

รูปที่ 2 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1
* การเพิ่มรายการ ซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ (ในรูปที่ 2 ข้อที่ 2.)
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- การเพิ่มรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ (ในกรณีที่กรอกข้อมูลใหม่)

1
2

1. พิมพ์รายการ วัสดุ คุรุภณั ฑ์ทีต้องการ

3

รูปที่ 3 ฟอร์มการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์
1

ให้พิมพ์รหัสหน่วยนับ หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชื่อของหน่วยนับแล้วกด
จะมีรายการให้เลือกดังรูป

1. เลือกรายการทีต้องการ

2. คลิกที ตกลง เพือยืนยันการเลือก

รูปที่ 4 ฟอร์มรายการเลือกหน่วยนับ
2

ให้พิมพ์รหัส GPSC หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชื่อของ GPSC
แล้วกด

เช่น *กล่องถ่ายเอกสาร แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรูป

เช่น *กระป๋อง แล้ว
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1. เลือกรายการทีต้องการ

2. คลิกที ตกลง เพือยืนยันการเลือก

3

รูปที่ 5 ฟอร์มรายการเลือก GPSC
ให้พิมพ์รหัส ผู้ขาย หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชื่อของผู้ขาย
แล้วกด

เช่น *สมภาร แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรูป

1. เลือกรายการทีต้องการ

2. คลิกที ตกลง เพือยืนยันการเลือก

รูปที่ 6 ฟอร์มรายการเลือกชื่อผู้ขาย
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1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-3)

1

2

2. คลิกที ตกลงเพือยืนยันการเลือก

3

รูปที่ 7 ฟอร์มบันทึกการซื้อจ้าง
- การเพิ่มรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ (ในกรณีที่เคยกรอกข้อมูลมาแล้ว)

1. พิมพ์รหัสวัสดุและคุรุภณั ฑ์
12 หลัก แล้วคลิกที ปุ่ ม

รูปที่ 8 ฟอร์มการบันทึกรายการซื้อ/จ้าง วัสดุ คุรุภัณฑ์

1. คลิกเพือเลือกรายการทีต้องการ

2. คลิกที ปุ่ ม ตกลง เพือยืนยันการเลือก

รูปที่ 9 ฟอร์มรายการวัสดุ และ คุรุภัณฑ์
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1. คลิกที ปุ่ ม ตกลง เพือยืนยัน

รูปที่ 10 ฟอร์มการยืนยันการซื้อ/จ้าง วัสดุ คุรุภัณฑ์
* ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง

1. คลิกที ปุ่ ม บันทึก/พิมพ์
เพือบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์

รูปที่ 11 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1
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1. คลิกที วงกลมสีแดง เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 12 รายงานอนุญาตซื้อ/จ้าง

* หมายเหตุ ในกรณี ที่ซื้อ/จ้าง เกิน 5,000 บาท ใน 1ครั้ง

1. คลิกที บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 13 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)
1

2

2. คลิกที ตกลง เพือบันทึก
3

รูปที่ 14 ฟอร์มกําหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง
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1. คลิกที วงกลมสีแดง เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 15 รายงานใบสั่งซื้อ
1.2 การค้นหารายการซื้อ/จ้าง

1. คลิกที ค้นหา เพือค้นหารายการซือ/จ้าง

รูปที่ 16 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1
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1. เลือกรายการซือ/จ้างทีต้องการ

2. คลิกที ตกลงเพือยืนยัน

รูปที่ 17 ฟอร์มรายการซื้อ/จ้าง

รูปที่ 18 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1
1.3 การทําใบขออนุมัติเบิกเงิน จากการซื้อจ้าง (ในข้อ 1.1)
มี 4 แบบ คือ
1.3.1ใบ กง.1 (จากการซื้อจ้าง)
1.3.2 ใบกง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
1.3.3 ใบกง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
1.3.4 ใบกง.6
1.3.1 ใบกง.1 (จากการซื้อจ้าง)

1. คลิกที บันทึกใบขอเบิก แล้วเลือก
รายการ ใบ กง.1 (จากการซือ/จ้าง)
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2. คลิกที ค้นหา เพือค้นหา
รายการซือ/จ้าง

รูปที่ 19 ฟอร์มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)

1. เลือกรายการซือ/จ้าง
ทีต้องการ

2. คลิกทีตกลง เพือยืนยัน

รูปที่ 20 ฟอร์มรายการซื้อ/จ้าง
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1. คลิกที พิมพ์ใบ กง.1

รูปที่ 21 ฟอร์มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)

1. คลิกที วงกลมสีแดง เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 22 รายงานใบสั่งซื้อ
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1. คลิกที พิมพ์ใบซือ/จ้าง เพือออกรายงาน

รูปที่ 23 ฟอร์มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)

1. คลิกที วงกลมสีแดง เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 24 รายงานใบสั่งซื้อ
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1. คลิกที พิมพ์ใบตรวจรับ เพือออกรายงาน

รูปที่ 25 ฟอร์มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)

1. คลิกที วงกลมสีแดง เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 26 รายงานใบตรวจรับวัสดุ

2. การเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
2.1 ใบกง. 2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)

1. คลิกที บันทึกใบเบิกขอเบิก เลือกรายการ
ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
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2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก แล้วคลิกที
1
2
3

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-5)

4
5

4. คลิกที เพิมรายการ เบิกเงินค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย

รูปที่ 27 ฟอร์มการบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.2
* การเพิ่มรายการ เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ในรูปที่ 27 ข้อที่ 2.)
- การเพิ่มรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ (ในกรณีที่กรอกข้อมูลใหม่)

1
2

1. พิมพ์รายการ กิจกรรม ทีต้องการ

3

รูปที่ 28 ฟอร์มการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์

1

ให้พิมพ์รหัสหน่วยนับ หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชื่อของหน่วยนับแล้วกด
มีรายการให้เลือกดังรูป

เช่น *ชั่วโมง แล้วจะ
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1. เลือกรายการทีต้องการ

2. คลิกที ตกลง เพือยืนยันการเลือก

รูปที่ 29 ฟอร์มรายการเลือกหน่วยนับ
2
1

ให้พิมพ์รหัส GPSC หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชื่อของ GPSC
แล้วกด

เช่น *พัฒนา แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรูป

1. เลือกรายการทีต้องการ

2. คลิกที ตกลง เพือยืนยันการเลือก

รูปที่ 30 ฟอร์มรายการเลือก GPSC
3
1

ให้พิมพ์รหัส ผู้ขาย หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชื่อของผู้ขาย
แล้วกด

เช่น *มหาวิทยาลัย แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรูป
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1. เลือกรายการทีต้องการ
2. คลิกที ตกลง เพือยืนยันการเลือก

รูปที่ 31 ฟอร์มรายการข้อมูลสถานที่

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-5)
2. คลิกที ตกลงเพือยืนยัน
1

2
3

5

-

4

รูปที่ 32 ฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน
การเพิ่มรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ (ในกรณีที่เคยกรอกข้อมูลมาแล้ว)

1. พิมพ์รหัสกิจกรรม12 หลัก
แล้วคลิกที ปุ่ ม

50
รูปที่ 33 ฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน

1. คลิกเลือกรายการค่าตอบแทน/
ค่าใช้สอย ทีต้องการ

2. คลิกทีตกลง เพือยืนยัน

รูปที่ 34 ฟอร์มรายการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย

1. คลิกที ตกลง เพือบันทึกรายการเบิกเงิน

รูปที่ 35 ฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน
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1. คลิกที บันทึก/พิมพ์ เพือ
บันทึกการเงิน พร้อมพิมพ์

รูปที่ 36 ฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน

1. คลิกที วงกลมสีแดง
เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 37 รายงานใบขออนุมัติเบิกเงิน

3. การขอเบิกเงินค้าใช้สอยในการไปราชการ
3.1 บันทึกไปขอเบิกเงิน ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)

1. คลิกที ใบกง.3
(เบิกค่าใช้จา่ ยไปราชการ)
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2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก
แล้วคลิกที ปุ่ ม
1
2

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-9)
3

4. คลิกที บันทึก/พิมพ์
เพือบันทึก พร้อมพิมพ์

4

5

6

7

8

9

รูปที่ 38 ฟอร์มการบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบกง.3

1. คลิกที วงกลมสีแดง
เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 39 รายงาน ใบขออนุมัตเิ บิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ
3.2 การค้นหารายการเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ
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1. คลิกที ค้นหา เพือค้นหา
รายการเบิกเงินค่าใช้สอย

รูปที่ 40 ฟอร์มการบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบกง.3

1. คลิกที รายการเบิกเงิน
ค่าใช้สอยทีต้องการ

2. คลิกที ตกลง เพือยืนยัน

รูปที่ 41 ฟอร์มรายการเบิกเงินค่าใช้สอย
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1. คลิกที บันทึก/พิมพ์
เพือบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์

รูปที่ 42 ฟอร์มการบันทึก ใบเบิกเงิน แบบ กง.3

1. คลิกที วงกลมสีแดง
เพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 43 รายงานใบขออนุญาตเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ

4. การบันทึกประวัติผขู้ าย
1. คลิกที บันทึกข้อมูลผูข้ าย
แล้วเลือก บันทึกประวัติผขู ้ าย
ในกรณีเพิ่มใหม่

2. พิมพ์รหัสผูข้ าย
- บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนชน13หลัก
- นิติบคุ คล ใช้เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 10 หลัก

55

1
2
3

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-3)
4. คลิกที เพิมบัญชีธนาคาร
รูปที่ 44 ฟอร์มการบันทึกข้อมูลผู้ขาย
1

2

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-2)
2. พิมพ์ * ตามด้วยชือธนาคาร แล้วคลิก
รูปที่ 45 ฟอร์มการบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร

1. คลิก รายการชือธนาคาร ทีต้องการ

2. คลิก ตกลง เพือยืนยัน

รูปที่ 46 ฟอร์มรายการข้อมูลรายชื่อธนาคาร
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1. คลิก ตกลง เพือบันทึกบัญชีธนาคาร

รูปที่ 47 ฟอร์มการบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร
ในกรณีที่ผู้ขายมีอยู่แล้ว

1. พิมพ์ รหัสของผูข้ ายทีต้องการ
หรื อพิมพ์ * ตามด้วยชือผูข้ าย แล้วคลิก

รูปที่ 48 ฟอร์มการบันทึกข้อมูลผู้ขาย
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1. คลิกข้อมูลผูข้ ายทีต้องการ

2. คลิก ตกลง เพือยืนยัน

รูปที่ 49 ฟอร์มรายการข้อมูลผู้ขาย

5. การทําใบ PO Excel Loader ในระบบ GFMIS (สําหรับ กรณีที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน)

1. คลิกที ทําใบสังซือจ้าง (บส.10)
เลือกรายการ ใบสังซือจ้าง GFMIS (บส.

1. คลิก ค้นหาใบสังซือ/จ้าง
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รูปที่ 50 ฟอร์มการบันทึกรายการทําใบ สั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)

1. คลิก รายการ ใบสังซือ/จ้าง ทีต้องการ

2. คลิก ตกลง เพือยืนยัน

รูปที่ 51 ฟอร์มรายการ ใบสั่งซื้อ
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1. คลิกที บันทึก/พิมพ์
เพือบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์

รูปที่ 52 ฟอร์มการบันทึกรายการทําใบ สั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)
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1. คลิกที วงกลมสีแดงเพือพิมพ์เอกสาร

รูปที่ 53 รายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
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การใช้งาน การดูรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
1. สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2552
(จําแนกตามหน่วยงาน)

1. คลิกรายการทีต้องการ ในช่อง
สี เหลียมสี แดง เช่น เงินงบประมาณ

รูปที่ 1 ฟอร์มสรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2552

1. คลิกหน่วยงานที
ต้องการ ในช่องสีเหลียมสี

รูปที่ 2 สรุปรายจ่ายประจําปี (แยกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย)

1. คลิกโครงการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รูปที่ 2 สรุปรายจ่ายประจําปี (แยกตามโครงการ)
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1. คลิกกิจกรรมทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รูปที่ 3 สรุปรายจ่ายประจําปี (แยกตามกิจกรรม)

1. คลิกรายการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง
* คลิกที รายโอน เพือดูรายละเอียดการโอน
รูปที่ 4 สรุปการใช้จ่ายตามรหัสกิจกรรม

รูปที่ 5 สรุปการใช้จ่าย (งพด.1)
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รูปที่ 6 สรุปการใช้จ่าย (กง.2)

รูปที่ 7 สรุปการใช้จ่าย (กง.3)

รูปที่ 8 สรุปการใช้จ่าย (กง.3)
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2. สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2552
(จําแนกตาม แผนงานหลัก-แผนงานรอง-งานโครงการ)
1. คลิกรายการทีต้องการ ในช่อง
สี เหลียมสี แดง เช่น เงินงบประมาณ

รูปที่ 9 สรุปรายจ่าย (จําแนกตาม แผนงานหลัก-แผนงานรอง-งานโครงการ)

1. คลิกแผนกหรื อโครงการที
ต้องการ ในช่องสี เหลียมสี แดง

รูปที่ 10 ฟอร์มสรุปรายจ่าย (แผนงานหลัก – แผนงานรอง – งานโครงการ และหมวดรายจ่าย)

1. คลิก กิจกรรมทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง
รูปที่ 11 ฟอร์มรายการกิจกรรมหลัก

1. คลิก รายการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

65
รูปที่ 12 ฟอร์มรายการกิจกรรม

1. คลิก รายการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง
รูปที่ 13 ฟอร์มสรุปการใช้จ่ายตามรหัสกิจกรรม

รูปที่ 14 ฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย (งพด.1)

รูปที่ 15 ฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย (กง.2)
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รูปที่ 16 ฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย (กง.3)

3. รายงานการตัดจ่ายเงิน

1. คลิก รายการทีต้องการ ใน
ช่องสีเหลียมสีแดง เช่น
รายงานการตัดจ่ายตามกิจกรรม
รูปที่ 17 ฟอร์มรายงานการตัดจ่ายเงิน

1. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12
หลัก แล้วคลิกทีปุ่ ม OK

รูปที่ 18 ฟอร์มการกรอกรหัสกิจกรรม
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1. คลิก รายการทีต้องการ ใน
ช่องสีเหลียมสีแดง

รูปที่ 19 ฟอร์มการสรุปใช้จ่ายตามกิจกรรม

รูปที่ 20 ฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย (งพด.1)

1. คลิก รายการทีต้องการ ใน
ช่องสีเหลียมสีแดง เช่น
รายงานการตัดจ่ายประจําวัน

รูปที่ 22 ฟอร์มรายงานตัดจ่ายเงิน
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1. พิมพ์วนั เดือน ปี ทีตัดจ่าย
แล้วคลิกทีปุ่ ม OK

รูปที่ 23 ฟอร์มการกรอกวันที่ตัดจ่าย

1. คลิกรายการทีต้องการ

รูปที่ 24 ฟอร์มรายการตัดจ่ายงบประมาณประจําวัน

รูปที่ 25 ฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย (งพด.1)
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รูปที่ 26 ฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย (กง.3)

รูปที่ 27 ฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย (กง.2)
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ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
- ระบุวัตถุประสงค์ที่จํานําเงินไปจ่าย
- จ่ายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอเบิกเงิน
- ขอเบิกเงินเมื่อถึงกําหนด หรือ ใกล้ถึงกําหนดการจ่าย
- มีกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลังอนุญาตรองรับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายปีใดให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีนั้น
- ต้องหักภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
- มอบหมายให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนได้
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
- จ่ายเช็ค
- จ่ายเงินสด กรณี
1.เงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาเป็นเงินสด
2. การจ่ายเงินให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบํานาญ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
3. การจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ํากว่า 5,000 บาท
วินัยทางงบประมาณและการคลัง
สาระสําคัญในระเบียบที่น่าสนใจ
1. เจ้าหน้าที่
2. ผู้บังคับบัญชา
3. ผู้สั่งจ่าย
4. จงใจฝ่าฝืน
รับโทษตามกฎหมายที่อื่นแล้วก็ยังคงต้องรับโทษตามระเบียบนี้ด้วย
ความหนัก-เบาของโทษมี 3 กรณี
ทางวินัย กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งสําหรับข้าราชการทหารก็มีทัณฑ์ 5 สถาน
ตั้งแต่ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก ขัง จําขัง
ทางแพ่ง กรณีละเมิด เมื่อจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําให้รัฐหรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ทําละเมิด
จะต้องชดใช้ความเสียหายนั้น หากเงินราชการสูญหายก็ต้องนําเงินมาชดใช้คืน
ทางอาญา กรณีความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ หรือเงินของทางราชการ ซึ่งมีโทษตั้งแต่ ริบทรัพย์สิน ปรับ กักขัง จําคุก ตามความหนักเบาแห่ง
ความผิด
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หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ จําแนกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
การเบิกจ่ายค่าใช้สอยในการบริหารงานของส่วนราชการ แยกประเภทดังนี้
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่เบิกจ่ายจากงบดําเนินงานใน
ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หลั กเกณฑ์ การเบิกค่ าใช้จ่ายในการเดิ น ทางไปราชการตามพระราชกฤษฏี กาค่ าใช้ จ่ายในการเดิน ทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร คือ ข้าราชการ และลูกจ้างได้รับ
เงินงบประมาณรายจ่าย
สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ได้รับอนุมัติเดินทางโดยผู้มีอํานาจ ระยะเวลาตามความจําเป็นและเหมาะสม
2. หากเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับที่ตั้งสํานักงาน เมื่อเสร็จสิ้นราชการ เพราะหตุ
ส่วนตัว ได้รับอนุมัติลากิจ ลาพักผ่อน และระยะเวลาจากผู้มีอํานาจ มีสิทธิรับค่าเดินทางเมื่อปฏิบัติราชการตาม
คําสั่งแล้ว
3. ข้าราชการได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่งระดับสูงขึ้น หลังวันเดินทาง รับค่าเดินทางตามอัตราตําแหน่ง
ระดับที่สูงขึ้น นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง แม้มีผลย้อนหลังถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม
4. รักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน รับค่าเดินทาง ตามอัตราตําแหน่งระดับชั้นหรือยศที่ตน
ดํารงตําแหน่งอยู่
5. รักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทนตําแหน่งระดับชั้นหรือยศที่ต่ํากว่า ผู้เดินทางเบิกเงินใน
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อัตราตําแหน่งระดับชั้นหรือยศ ที่ตนดํารงอยู่ผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใด ไม่มีเหตุอันควรไม่มีสิทธิรับค่าเดินทางสําหรับ
ระยะเวลาที่หยุดนั้น
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2554 และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจําปีการศึกษา 2553
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