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สรุปประเด็นส ำคัญงำนด้ำนแผนและงบประมำณ 
(ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร) 

 

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  รวมถึงเป็น

เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามแผน

กลยุทธ์ฯ (ปัจจุบันคือแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้  โดย

มหาวิทยาลัยยึดหลักการด าเนินงานในลักษณะการท างานข้ามสายงาน  และร่วมมือกันในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร

ระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานจะเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานตามพันธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม 

 ปัจจุบันการด าเนินงานของทุกหน่วยงานจะผ่านระบบที่กองนโยบายและแผนได้พัฒนาขึ้น หรือเรียกทั่วไปว่า 

“ระบบ QR-code”  โดยปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน เมนูแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (www.planning.dusit.ac.th)   โดยขั้นตอนการจัดท า QR-code เพ่ือขออนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยการจัดท า QR – code เพ่ือช่วยให้

หน่วยงานทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ  และสามารถติดตาม/ค้นหาเอกสารได้จากหน่วยงานเอ ง  

รวมถึงสามารถติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการได้อีกด้วย  ขั้นตอนการใช้งานระบบ QR-code 

สามารถศึกษาได้จากเอกสารภาคผนวก 

2. การเขียนโครงการ 

การด าเนินโครงการใดๆ  ควรเริ่มต้นจากการเขียนโครงการ  ซึ่งแบบฟอร์มโครงการสามารถศึกษาได้จาก

เอกสารภาคผนวก  ที่แบบฟอร์ม กผ.01/2558 ฉบับย่อ  และ กผ.1.1/2558 ฉบับเต็ม โดยโครงการนั้นสามารถแยก

ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการตามพันธกิจ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจ าตามพันธกิจ/ข้อก าหนดของหน่วยงาน  

โดยการด าเนินงานจะแบ่งตามระบบงานและกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้ 

1.  Management Process 

 M 1 กระบวนการบริหารกลยุทธ์ 
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 M 2 กระบวนการบริหารทั่วไป 

  2. Core Process 

 C 1 กระบวนการผลิตบัณฑิต 

 C 2 กระบวนการวิจัย 

 C 3 กระบวนการบริการวิชาการ 

 C 4 กระบวนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. Support Process 

 S 1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ 

 S 2 กระบวนการจัดการความรู้ 

 S 3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 S 4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 S 5 กระบวนการสนับสนุนด้านภาษาและวัฒนธรรม 

ตัวอย่าง โครงการตามพันธกิจ เป็นกิจกรรมในส่วนของการบริหารจัดการส านักงาน การซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็น

ต้น 

2) โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย หมายถึง โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานที่มีความท้าทายและสอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2557-2560 ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ 

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความอยู่

รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน 

 โดย โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทายท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรสายวิชาการ  ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

ตัวอย่างเช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

 

3. การจัดหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 1) กำรจัดหำแหล่งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
  มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอส าหรับ
การบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงินเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรด้านการเงินหลักๆ จาก 3 แหล่งงบประมาณ 
ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน โดยมีแนวทางในการจัดหาดังนี้ 

   1.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยจะจัดท าค าขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่
ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอ่ืน 
เสนอไปยัง ส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส านักงบประมาณ โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 895,739,300 บาท 

   1.2) เงินบ ารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจะประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 1/2558 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ พ.ศ. 2555 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินบ ารุง
การศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 421,762,700 บาท 

 1.3) เป็นรายได้อ่ืน เป็นรายได้ที่มาจากการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการพิเศษ พ.ศ. 2549 (ข้อ 14) และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อ่ืน วงเงิน 126,000,000 บาท 
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2) แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ คือ 
   2.1.1) หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับหลักสูตรตามจ านวนนักศึกษา ประกอบด้วย  
    (1) ค่าวัสดุการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามจ านวนนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับจัดสรรหัวละ 6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หัวละ 3,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 800 บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยฯ จะ
จัดสรรลงระดับหลักสูตร ร้อยละ 64 จัดสรรให้กับส านักงานคณะ / โรงเรียน / ศูนย์การศึกษา ร้อยละ 16 และจัดสรร
ส าหรับบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 20 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    
  (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดสรรให้หลักสูตรตามจ านวนนักศึกษา  
หัวละ 200 บาท 
      2.1.2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายประจ าขั้นต่ า และรายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
     2.2) เงินบ ารุงการศึกษา การจัดสรรจะแบ่งออกเป็น 
     2.2.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ (วงเงิน 337,410,100 บาท) จะจัดสรรเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ค่าจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค 
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา โครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย และโรงเรียนสาธิตอนุบาลลอออุทิศ / การศึกษาพิเศษ    
     2.2.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 84,352,600 บาท) ของประมาณการรายรับ จะเก็บเป็นเงินสะสมเพ่ือ
ส ารองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
 2.3) เงินรำยได้อื่น 
  2.3.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน (วงเงิน 100,800,000 บาท) จะจัดสรรเพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค และโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย) 
  2.3.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 25,200,000 บาท) ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน จะเก็บเป็นเงินสะสม
เพ่ือส ารองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
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แผนภาพแสดงรายละเอียดงบประมาณแต่ละประเภท 
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ภาพแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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7 
 

ภาพแสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษา (บกศ.) และเงินรายได้อื่น 
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ภาคผนวก  
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานได้รับการอนุมัติ 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยการท า QR – Code (เอกสาร
แนบ 2)  

ส่งมายังกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และลงงบประมาณใน
ระบบ GL 

ส่งไปยังกองคลัง เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน
การอนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อไป 

กองนโยบายและแผน 
ประสานกับหน่วยงาน
เพ่ือท าการแก้ไข 

แก้ไข 

ถูกต้อง 
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ขั้นตอนการท า QR code เพ่ือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

1. หน่วยงาน เข้าระบบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (http://planning.dusit.ac.th) 
เมนูระบบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 

 
 
2.  คลิกเข้าท่ีระบบ “แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” โดยจะต้อง Download แบบฟอร์ม
การขอเข้าใช้ระบบฯ แล้วส่งมากองนโยบายและแผน  

 

1 

2 
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3. คลิกเมนู “ขออนุมัติด าเนินงาน/โครงการ”  
 

 
 
 
4. เลือกโครงการที่จะด าเนินงาน  
 

 
 
 
 
 

3 

4 
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5. คลิก ชื่อโครงการที่ต้องการขออนุมัติด าเนินการ และ เลือกที่เมนู “เพ่ิมข้อมูล ขออนุมัติด าเนินงาน/โครงการ” 
 

 
 
6. กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ เช่น เลขที่บันทึกข้อความ เรื่อง วงเงินที่จะใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น  

- รายการค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าวิทยาการ เป็นต้น 
- รายการค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าห้องประชุม ค่าจ้างเหมา

บริการ เป็นต้น 
- รายการค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง (ค่ายางลบ ดินสอ ปากกา กระดาษ) 
- รายการค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น 
- รายการค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 

บาท เช่น เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
- รายการสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร  

 เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้วให้กดบันทึกข้อมูล  
 

 

5 

6 
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7.  คลิกขวา เลิกพิมพ์เอกสาร หรือ Ctrl+P  เพ่ือพิมพ์เอกสาร 
 

 
 
8. ตัวอย่าง การท า QR code  
 

 

7 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

มี 2 แบบ คือ 

โครงการตามพันธกิจ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นงานประจ าตามพันธกิจ/ข้อก าหนดของหน่วยงาน 
โดยแบ่งตามระบบงานและกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ดังนี ้
1.  Management Process 
    M 1 กระบวนการบรหิารกลยทุธ์ 
    M 2 กระบวนการบรหิารทั่วไป 
2. Core Process 
    C 1 กระบวนการผลิตบณัฑิต 
    C 2 กระบวนการวิจัย 
    C 3 กระบวนการบริการวิชาการ 
    C 4 กระบวนการทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
3. Support Process 
    S 1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ 
    S 2 กระบวนการจัดการความรู้ 
    S 3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    S 4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
    S 5 กระบวนการสนับสนุนด้านภาษาและวัฒนธรรม 

โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย หมายถึง โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานท่ีมีความท้าทายและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 2557-2560 ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและมีคณุลักษณะความเป็นสวนดุสติที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านท่ีมีความเชี่ยวชาญ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

กผ.01.1/2558  
 

แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       (ฉบับเต็ม) 
  โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อโครงการ: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. หลักการและเหตุผล  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณแผ่นดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ......................... บาท  
          1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

 -  ค่าตอบแทน        บาท  
ประกอบด้วย .......................    บาท 

 -  ค่าใช้สอย        บาท 
 ประกอบด้วย .......................    บาท   

-  ค่าวัสดุ      บาท 
 ประกอบด้วย .......................    บาท   
 -  อ่ืนๆ        บาท 
 ประกอบด้วย .......................    บาท 
   รวมเป็นเงิน ....................  บาท 

 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
          2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind)  

ประกอบด้วย .......................    บาท 
   รวมเป็นเงิน ....................  บาท 
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แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

 
3. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความ
รับผิดชอบ* 

   (R) 
(A) 
(C) 
(I) 

   (R) 
(A) 
(C) 
(I) 

* หมายเหตุ  
R – คณะท างานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ด าเนินการของกิจกรรม (Responsible)  
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม (Accountable)   
C – ผู้ให้ค าปรึกษา (Consulted)  
I  – ผู้ที่คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ (Informed) 
 
4. เป้าหมาย  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. วัตถุประสงคข์องโครงการ  

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. ตัวช้ีวัด 

7.1) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………… 
 เชิงคุณภาพ …………………………………………………………………………………………… 
 

7.2) ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ (วัดความส าเร็จของโครงการ) 
 เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………… 
 เชิงคุณภาพ …………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

 
 

8. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 8.1) ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย/กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย                
(กองนโยบายและแผนวิเคราะห์) 

8.1.1) กรณีโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย  (กองนโยบายและแผนวิเคราะห์) 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 
กลยุทธ์  

 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 

ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่.................................. กลยุทธ์ที่ .............. แนวทาง...................... ช่ือตัวช้ีวัด ………………… 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ................................... กลยุทธ์ที่ .............. แนวทาง....................... ช่ือตัวช้ีวัด ………………… 
  8.1.2) กรณีโครงการตามพันธกิจ (กองนโยบายและแผนวิเคราะห์) 
 

กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย  
 

กระบวนการย่อย 

Management Process .................................. M .................................. 
Core Process .................................. C .................................. 
Support Process .................................. S .................................. 
 

8.2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) 
องค์ประกอบ 
(โปรดระบุ) 

ตัวบ่งชี้ 
(โปรดระบุ) 

องค์ประกอบท่ี ................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี ................................................................. 
องค์ประกอบท่ี ................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี ................................................................. 
  

8.3) การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) 
ด้าน 

(โปรดระบุ) 
ตัวบ่งชี้ 

(โปรดระบุ) 
ด้าน ................................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี ................................................................. 
ด้าน ................................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี ................................................................. 

 
9. ความเสี่ยงที่ส าคัญ  
(สิ่งที่จะท าให้กิจกรรมนั้นไม่ส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางบริหารเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
นั้น) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
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แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

9.1 ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
(ประเมินว่าการโครงการที่จะจัดมีคุณประโยชน์อย่างไร และมีประสิทธิภาพ ( และก่อให้เกิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน
และภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9.2 วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ระบุกลุ่มและบอกว่าแต่ละกลุ่มจะสื่อสารรายละเอียดของการจัดประชุมด้วยช่องทางไหน และใช้สื่ออะไร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Management Process Core Process Support Process 

กระบวนการบริหารกลยุทธ์ 
M1.1 กระบวนการก าหนดปณิธาน ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

นโยบาย วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
M1.2 กระบวนการแบ่งกลุ่มและการส ารวจความต้องการของนักศึกษา

ผู้รับบริการ พันธมิตรที่ส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
M1.3 กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
M1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ระยะยาว) แผนงบประมาณและ

แผนปฏิบัติการ (ระยะสั้น) ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
M1.5 กระบวนการสื่อสารปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายวัตถุ 

ประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ 
ไปสู่การปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

M1.6 กระบวนการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
M1.7 กระบวนการจัดการคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
M1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของ

นักศึกษาผู้รับบริการ พันธมิตรที่ส าคัญ และ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

M1.9 กระบวนการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

กระบวนการบริหารทั่วไป 
M2.1 กระบวนการสารบรรณ งานประชุม 
M2.2 กระบวนการแผนงานและงบประมาณ 
M2.3 กระบวนการการเงิน บัญชี ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
M2.4 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
M2.5 กระบวนการก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตาม

กฏหมาย 
M2.6 กระบวนการบริหารอาคารสถานท่ี 
M2.7 กระบวนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายในองค์กร 

กระบวนการผลิตบัณฑิต 
C1.1 กระบวนการจัดท า/ทบทวนหลักสูตร 
C1.2 กระบวนการรับนักศึกษา 
C1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 
C1.4 กระบวนการพัฒนานักศึกษา   

กระบวนการวิจัย 
C2.1 กระบวนการก า หนดหั วข้ อ วิ จั ย ที่

สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยแห่งชาติ
และความต้องการของแหล่งทุนทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

C2.2 กระบวนการวิจัยสถาบัน 
C2.3 กระบวนการด าเนินการวิจัยตามหัวข้อที่

ก าหนด 
C2.4 กระบวนการเผยแพร่และการน าไปใช้

ประโยชน์ 

กระบวนการบริการวิชาการ 
C3.1 กระบวนการบริการวิชาการเชิงธุรกิจ 
C3.2 กระบวนการบริ ก า รวิ ช ากา ร เพื่ อ

พัฒนาการเรียนการสอน และสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

กระบวนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
C4.1 กระบวนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการสนับสนุนวิชาการ 
S1.1 กระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอน 
S1.2 กระบวนการจัดการความ สัมพันธ์กับนักศึกษา 

ศิษย์เก่า ผู้รับบริการ พันธมิตรที่ส าคัญ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

S1.3 กระบวนการทะเบียนนักศึกษา 

กระบวนการจัดการความรู้ 
S2.1 กระบวนการรวบรวมความรู้ของบุคลากร และ

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
S2.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากร 

ลูกค้า พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ   

กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
S3.1 กระบวนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
S3.2 กระบวนการเตรียมพร้อมพัฒนาและบ ารุงรักษา

ระบบฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย 
S3.3 กระบวนการบริการและพัฒนาเว็บไซต์ 
S3.4 กระบวนการสร้างความ สัมพันธ์กับผู้ใช้ 
S3.5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 

กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 
S4.1 กระบวนการจัดการสุขภาพ    
S4.2 กระบวนการด้านระบบความปลอดภัย 
S4.3 กระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อม 
S4.4 กระบวนการด้านระบบจราจร ท่ีจอดรถ  
S4.5 กระบวนการด้านระบบการบริการยานพาหนะ 

กระบวนการสนับสนุนด้านภาษาและวัฒนธรรม 
S5.1 กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรม  
S5.2  กระบวนการส่งเสริมภาษา 

ระบบงานและกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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