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ค ำน ำ 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจในการขับเคลื่อนงาน 3 ด้าน ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมตาม
พันธกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยตลอดจน
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยมีแนวทางการด าเนินการที่ ตอบสน
องนโยบายร่วมกัน สถาบันวิจยัฯ ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนประสานงาน บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าคู่มืองานบริการวิชาการแก่สังคมขึ้น โดย มุ่งหวัง
ให้คู่มือนี้ เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้อาจารย์ นกัศึกษา และบุคลากร ใช้ ประกอบใน
การจัดท าโครงการบริการวิชาการเพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ ถูกต้อง โดย
คู่มือฉบับนี้มีขอบเขตเนื้อหาภายใต้ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ แก่สังคม  

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
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สำรบัญ 
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ส่วนที่ 1 ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคมระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปแนวทางและมอบหมายนโยบายการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ส ารวจ/ทบทวน ความจ าเป็นพื้นฐานของชุมชน พื้นที่

รับผิดชอบตามโครงการ 1 คณะ 1 อ าเภอ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการใหบ้ริการวิชาการเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งชุมชนโดยมีความรว่มมือกับหนว่ยงานภายนอก 

เสนอโครงการที่สอดคล้องกับพันธกจิของ

มหาวิทยาลัยและสนองความตอ้งการของชุมชน 

วางแผนการบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบัการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 

น าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน 

ด้านบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวจิัย 

รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรภายใน/

เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการสู่สาธารณชน 

ประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกบัการเรียนการสอนและงานวิจยั

ด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 
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ค ำอธิบำยและเอกสำรประกอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนโดยมีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก 
ค ำอธิบำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งชุมชนขึ้นเพื่อวำงแนวทำงและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรโดยมีหน่วยงำน 
ภำยนอกร่วมด้วย เพื่อให้กำรวำงแผนสำมำรถคลอบคลุมและตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
ได้อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้แล้วมหำวิทยำลัยยังท ำบันทึกควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อเป็นข้อสัญญำในกำร
ท ำงำนด้ำน บริกำรวิชำกำรร่วมกัน ท ำให้มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน รับรู้ตอบสนองควำมต้อง
กำรหรือ แก้ปัญหำชุมชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เอกสำรประกอบ 
(1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
(2) บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีและหน่วยงำนต่ำงๆ  

2. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อสรุปแนวทำงและมอบหมำยนโยบำยกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ค ำอธิบำย มหำวิทยำลัยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรำยงำนกำรด ำเนินงำนในแต่ละเดือน และหำกพบปัญหำก็มีกำรหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำร่วมกัน 
3. ส ำรวจ/ทบทวน ควำมจ ำเป็นพื้นฐำนของชุมชน พ้ืนที่รับผิดชอบตำมโครงกำร 1 คณะ 1 อ ำเภอ
ค ำอธิบำย เพ่ือสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน จึงต้องมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนโดย
แนวทำงกำรส ำรวจสำมำรถท ำได้หลำยวิธีแล้วแต่ควำมเหมำะสมและบริบทของชุมชน เช่น 

- กำรจัดเวทีประชำคมในชุมชนโดยเป็นกำรหำแนวทำงและระบุปัญหำชุมชนร่วมกัน ข้อดีของวิธีนี้คือ 
ชุมชนได้หำรือและระบุปัญหำที่ส ำคัญที่สุดโดยใช้ระบบประชำธิปไตย 

- กำรส ำรวจรำยครัวเรือนจำกแบบสอบถำม โดยกำรให้แบบส ำรวจครัวเรือนที่ระบุข้อมูลและควำม
ต้องกำรพื้นฐำนและน ำมำสรุปผลโดยรวมอีกครั้ง ข้อดีของวิธีนี้ คือ สำมำรถส ำรวจข้อมูลได้อย่ำงคลอบคลุมทั่ว
ทั้งชุมชนและผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ วิธีกำรเลือกกำรส ำรวจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่
ต้องกำรว่ำผู้ส ำรวจต้องกำรข้อมูลในลักษณะใด 
เอกสำรประกอบ 

(1) แบบส ำรวจรำยครัวเรือน 
4. เสนอโครงกำรที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยและสนองควำมต้องกำรของชุมชน
ค ำอธิบำย เมื่อมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรหรือปัญหำเร่งด่วนของชุมชนแล้ว หน่วยงำนเสนอโครงกำรที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยและตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 

เอกสำรประกอบ 
(1) แบบเสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

5. วำงแผนกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย
ค ำอธิบำย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่งำนบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
ดังนั้น ควรมีกำรวำงแนวทำงในกำรบูรณำกำรโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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(1) จดัท ำแผนบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
(2) แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบถือปฏิบัติ 
(3) จัดประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียน 

กำรสอนและกำรวิจัย 
(4) น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรมำต่อยอดกำรวิจัย 
(5) เขียนข้อเสนอกำรวิจัยภำยในปีงบประมำณเดียวกัน 
(6) น ำผลจำกกำรบริกำรวิชำกำร ประยุกต์เขียนในเอกสำรรำยละเอียดของ รำยวิชำ 

(มคอ.3) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของของรำยวิชำ (มคอ.5) ภำยในปีงบประมำณเดียวกัน 
(7) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยจัดประชุมผู้รับผิดชอบหรือกำรติดตำมในพ้ืนที่ 

ด ำเนินงำน 
***กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับงำนวิจัยไม่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรวิจัยที่ได้รับ 

งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยก็ได้ (งำนวิจัย 5 บท) สำมำรถเขียนเป็นบทสรุปผู้บริหำรได้โดยใช้
กระบวนกำรวิจัย 
6. ด ำเนินงำนตำมแผนงำนบริกำรวิชำกำร
ค ำอธิบำย หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ตำมลักษณะ รูปแบบของกำรจัดโครงกำร และควรมีกำร
ประเมินผลโครงกำรที่จัดด้วยเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไป 

เอกสำรประกอบ 
(1) แบบประเมินผลกำรจัดโครงกำร 

7. ประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ค ำอธิบำย หน่วยงำนควรมีกำรประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพื่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

เอกสำรประกอบ 
(1) แบบประเมินและติดตำมผลกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

8. ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย
ค ำอธิบำย หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ
งำนวิจัยตำมตังชี้วัดตำมแผนกำรบูรณำกำรที่วำงไว้ 
9. น ำผลกำรประเมินไปพัฒนำระบบและกลไกหรือกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร
ค ำอธิบำย หน่วยงำนน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำระบบและกลไกและกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรโดยอำจ
พัฒนำทั้งระบบ เพ่ิมเติมหรือแก้ไขในระบบ หรือปรับปรุงขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 
10. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย 
ค ำอธิบำย หน่วยงำนน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ
งำนวิจัยโดยมีแนวทำงให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีควำมสอดคล้องกันมำกท่ีสุด 
11. รำยงำนผลต่อหน่วยงำนต้นสังกัด/ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน/เผยแพร่กิจกรรมหรือบริกำรสู่
สำธำรณชน 
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ค ำอธิบำย เมื่อเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำนแล้วควรรำยงำนผลให้หน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบเพ่ือรับกำรสนับสนุน
โครงกำรในปีงบประมำณต่อไป และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในและเผยแพร่สู่สำธำรณชนเพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและเพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน 

เอกสำรประกอบ  
(1) แบบรำยงำนผลโครงกำร 
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ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดที่เกีย่วข้องกับการด าเนินการ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันพึงให้บริกำร 
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่สถำบันมี ควำม
เชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำม เหมำะสม 
โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน และสังคม โดย
กว้ำง รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ของ
สถำบัน เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรม จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำน วิจัย
เพ่ือตอบค ำถำมต่ำงๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ ให้สังคม
แล้ว สถำบันยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือ เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะ น ำมำสู่
กำรพัฒนำหลักสูตร มีกำรบูรณำกำรเพ่ือใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย พัฒนำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์  สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ และเป็น
กำรสร้ำงรำยได้ของสถำบันจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ คณะควรค ำนึงถึงกระบวนกำร ในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำจัดท ำ แผนบริกำรวิชำกำร 
ประจ ำปีทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรท่ีคณะจัดท ำเพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ 
ชุมชน โดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และน ำมำจัดท ำเป็นแผน เพ่ือพัฒนำกำรเรียน 
กำรสอนแก่นักศึกษำให้มีประสบกำรณ์จำกสภำพจริงและน ำมำใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้ำงควำม พึง
พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนด ตัวบ่งชี้วัด
ควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ 
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อให้
เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอ
กรรมกำรประจ ำคณะ  เพ่ือพิจำรณำ 
5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/มหาวทิยาลัย 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันพึงให้บริกำร 
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่สถำบัน มีควำม
เชี่ยวชำญกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำม เหมำะสม 
โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน และสังคม โดย
กว้ำง รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ของ
สถำบัน เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรม จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำน วิจัย
เพ่ือตอบค ำถำมต่ำงๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร นอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ให้ สังคม
แล้ว สถำบันยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือ เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะ น ำมำสู่
กำรพัฒนำหลักสูตร มีกำรบูรณำกำรเพ่ือใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย พัฒนำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์  สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ และเป็น
กำรสร้ำงรำยได้ของสถำบันจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันควรค ำนึงถึงกระบวนกำร ใน
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำจัดท ำแผนบริกำร วิชำกำร 
ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรท่ีท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่สถำบันจัดท ำเพ่ือสร้ำงประโยชน์ แก่ชุมชน
หรือสังคมโดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำร ใช้ประโยชน์จน
เกิดผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำมร่วมมือ ระหว่ำงคณะ
หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
2. จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ  1
3. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งท่ีมีหลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
5. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กำร
เป้ำหมำย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของสถำบันตำม   ข้อ 2 โดยมี
จ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของอำจำรย์ทั้งหมดของสถำบัน ทั้งนี้ต้องมีอำจำรย์มำจำกทุก
คณะ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ส่วนที่ 3 วิธีการ/กระบวนการในการจัดกิจกรรม 

แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรขออนุมัติโครงกำร 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการจัดโครงการ 
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ความหมายของการฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ 
 “การฝ'กอบรม” หมายความว า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 

การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝ'กศึกษา การดูงาน การฝ'กงานหรือท่ี
เรียกชื่ออย างอ่ืนท้ังในประเทศและต างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช วงเวลาจัดท่ีแน นอนท่ีมี
วัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน โดยไม มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

“การดูงาน” หมายความว า การเพ่ิมพูนความรู"หรือประสบการณ�ด"วยการสังเกตการณ� 

     

ซ่ึงกําหนดไว"ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรม หรือกําหนดไว"ในแผนการจัดการประชุมระหว างประเทศ 
ให"มีการดูงาน ก อน ระหว าง หรือหลังการฝ'กอบรมหรือการประชุมระหว างประเทศและหมายความรวมถึง
โครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหน วยงานของรัฐจัดข้ึน 

“การจัดงาน” หมายความว า การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือ 

      

ตามนโยบายของทางราชการ 
“การประชุมระหว างประเทศ” หมายความว า การประชุมหรือสัมมนาระหว างประเทศท่ี

  

ส วนราชการหรือหน วยงานของรัฐ รัฐบาลต างประเทศหรือองค�การระหว างประเทศจัด หรือจัดร วมกัน 

       

ในประเทศไทย โดยมีผู"แทนจากสองประเทศข้ึนไปเข"าร วมประชุมหรือสัมมนา 
  

หลักการของการกําหนดระเบียบฯ 
1.

 

เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 

2.

 

เพ่ือความคล องตัวในการปฏิบัติงานของหน วยงานภาครัฐ ให"เป�นไปตามหลักเกณฑ�และ
อัตราท่ีเป�นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเอ้ือประโยชน�ให"ปฏิบัติงานบรรลุเปLาหมาย

 

๓. เพ่ือให"หน วยงานภาครัฐบริหารการใช"จ ายเงินตามโครงการฝ'กอบรมภายในขอบเขตท่ี
กําหนดอย างเหมาะสมและประหยัด  

ประเภทการจัดฝ�กอบรม มี ๓ ประเภท ได�แก� 
1.

 

การฝ'กอบรมประเภท ก หมายความว า การฝ'กอบรมท่ีผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป�นบุคลากรของรัฐ ซ่ึงเป�นข"าราชการตําแหน งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ข"าราชการตําแหน งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข"าราชการตําแหน งประเภทอํานวยการระดับสูง ข"าราชการ
ตําแหน งประเภทบริหารระดับต"นและระดับสูง หรือตําแหน งท่ีเทียบเท า 

2.

 

การฝ'กอบรมประเภท ข หมายความว า การฝ'กอบรมท่ีผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป�นบุคลากรของรัฐ ซ่ึงเป�นข"าราชการตําแหน งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับ
อาวุโส ข"าราชการตําแหน งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 
ข"าราชการตําแหน งประเภทอํานวยการระดับต"น หรือตําแหน งท่ีเทียบเท า 

๓. การฝ'กอบรมบุคคลภายนอก หมายความว า การฝ'กอบรมท่ีผู"เข"าร บการฝ'กอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช 
บุคลากรของรัฐ  
 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
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บุคคลท่ีมีสิทธิเบิกค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม ได�แก�  

 1. ประธานในพิธีเปRด-ปRดการฝ'กอบรม แขกผู"มีเกียรติ และผู"ติดตาม 
 2. เจ"าหน"าท่ีผู"ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติหน"าท่ีในการจัดฝ'กอบรม 
 3. วิทยากร 
 4. ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม 
 5. ผู"สังเกตการณ� 
 

การเทียบตําแหน�งบุคคลตาม ข�อ 1, 2, 3 และ 5 ท่ีมิได�เป2นบุคลากรของรัฐเพ่ือเบิกค�าใช�จ�ายในการ
ฝ�กอบรม มีดังนี้ 

 1. บุคคลท่ีเคยเป�นบุคลากรของรัฐมาแล"วให"เทียบตามระดับตําแหน งหรือชั้นยศครั้งสุดท"าย
ก อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล"วแต กรณี 

 2. บุคคลท่ีกระทรวงการคลังเคยเทียบตําแหน งไว"แล"ว 
 3. วิทยากรในการฝ'กอบรมประเภท ก ให"เทียบเท าข"าราชการตําแหน งประเภทบริหาร

ระดับสูง  สําหรับวิทยากรในการฝ'กอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝ'กอบรมบุคคลภายนอกให"เทียบเท า
ข"าราชการตําแหน งประเภทอํานวยการระดับต"น  

 4. นอกจากบุคคลในข"อ 1, 2, หรือ 3 ให"หัวหน"าส วนราชการเจ"าของงบประมาณพิจารณา
เทียบตําแหน งตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหน งของกระทรวงการคลังตามข"อ 2 เป�นเกณฑ�
ในการพิจารณา 

 5. การเทียบตําแหน งผู"เข"ารับการฝ'กอบรมท่ีมิได"เป�นบุคลากรของรัฐ เพ่ือเบิกค าใช"จ าย     
ให"ส วนราชการท่ีเป�นผู"จัดฝ'กอบรมเทียบตําแหน ง ดังนี้ 

(1) ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ก ให"เทียบได"ไม เกินสิทธิของ
ข"าราชการตําแหน งประเภทบริหารระดับสูง 

(2) ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ข ให"เทียบได"ไม เกินสิทธิของ
ข"าราชการตําแหน งประเภทอํานวยการระดับต"น 

 
ค�าใช�จ�ายในการจัดฝ�กอบรม ได"แก  

1. ค าใช"จ ายเก่ียวกับการใช"และการตกแต งสถานท่ีฝ'กอบรม  
2. ค าใช"จ ายในพิธีเปRด-ปRด การฝ'กอบรม  
3. ค าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ�   
4. ค าพิมพ�และเขียนประกาศนียบัตร  
5. ค าถ ายเอกสาร ค าพิมพ�เอกสาร และสิ่งพิมพ�   
6. ค าหนังสือสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม  
7. ค าใช"จ ายในการติดต อสื่อสาร   
8. ค าเช าอุปกรณ�ต างๆ ในการฝ'กอบรม  
9. ค าอาหารว างและเครื่องด่ืม  

ค าใช"จ ายตามข"อ ๑ – ๙ ให"เบิกจ ายได"เท าท่ีจ ายจริง ตามความจําเป�น เหมาะสมและประหยัด 
10. ค ากระเปZาหรือสิ่งท่ีใช"บรรจุเอกสารสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ให"เบิกได"เท าท่ีจ ายจริง  

ไม เกินอัตราใบละ 300 บาท 
11. ค าของสมนาคุณในการดูงาน ให"เบิกได"เท าท่ีจ ายจริง แห งละไม เกิน 1,500 บาท 
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12. ค าสมนาคุณวิทยากร  
13. ค าอาหาร  
14. ค าเช าท่ีพัก  
15. ค ายานพาหนะ   

ค าใช"จ ายตามข"อ ๑๒ – ๑๕ ให"เบิกจ ายตามหลักเกณฑ�และอัตราตามท่ีกําหนดไว"ในระเบียบ 
หมายเหตุ 

 1. รายการค าใช"จ ายท่ีเก่ียวข"องกับพัสดุ ต"องดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ"าง ตามระเบียบ       
สํานักนายกรัฐมนตรีว าด"วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม ยกเว"น ค าอาหาร ค าอาหารว างและ
เครื่องด่ืม ค าเช าท่ีพัก 

 2. กระเปZาหรือสิ่งท่ีใช"บรรจุเอกสารให"เฉพาะผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเท านั้น ท้ังนี้ไม รวมวิทยากร 
 

ความหมายของวิทยากร 
 วิทยากร ให"คํานิยามได"ดังนี้ 
๑. ผู"บรรยาย 
 ๒.  ผู"อภิปราย  
 ๓.  ผู"ทําหน"าท่ีให"ความรู" (วิทยากรประจํากลุ ม) 
 ๔.  ผู"ดําเนินการอภิปราย 
 

ประเภทของวิทยากร 
 ๑. วิทยากรท่ีเป�นบุคลากรของรัฐ หมายถึง ข"าราชการทุกประเภทรวมท้ังพนักงาน ลูกจ"าง

ของส วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๒. วิทยากรท่ีเป�นบุคคลภายนอก หมายถึง วิทยากรท่ีมิใช บุคคลตามข"อ ๑  
 

ค�าสมนาคุณวิทยากร 
 การจ ายค าสมนาคุณวิทยากรให"เป�นไปตามหลักเกณฑ�และอัตรา ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ�การจ ายค าสมนาคุณวิทยากร 

(ก) ชั่วโมงการฝ'กอบรมท่ีมีลักษณะการบรรยาย ให"จ ายค าสมนาคุณวิทยากรได"ไม เกิน 1 คน 
(ข) ชั่วโมงการฝ'กอบรมท่ีมีลักษณะเป�นการอภิปรายหรือสัมมนาเป�นคณะ ให"จ าย        

ค าสมนาคุณวิทยากรได"ไม เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู"ดําเนินรายการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีทําหน"าท่ีเช นเดียวกับ
วิทยากรด"วย 

(ค) ชั่วโมงการฝ'กอบรมท่ีมีลักษณะเป�นการแบ งกลุ มฝ'กภาคปฏิบัติ แบ งกลุ มอภิปรายหรือ
สัมมนา หรือแบ งกลุ มทํากิจกรรม ซ่ึงกําหนดไว"ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมและจําเป�นต"องมีวิทยากร
ประจํากลุ ม ให"จ ายค าสมนาคุณวิทยากรได"ไม เกินกลุ มละ 2 คน 

(ง) ชั่วโมงการฝ'กอบรมใดมีวิทยากรเกินกว าจํานวนท่ีกําหนดไว"ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)     
ให"เฉลี่ยจ ายค าสมนาคุณวิทยากรไม เกินภายในจํานวนเงินท่ีจ ายได"ตามหลักเกณฑ� 

(จ) การนับชั่วโมงการฝ'กอบรมให"นับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝ'กอบรม โดยไม ต"อง
หักเวลาพักรับประทานอาหารว างและเครื่องด่ืม แต ละชั่วโมงการฝ'กอบรมต"องมีกําหนดเวลาการฝ'กอบรม    
ไม น"อยกว าห"าสิบนาที กรณีกําหนดเวลาการฝ'กอบรมไม ถึงห"าสิบนาที แต ไม น"อยกว ายี่สิบห"านาที ให"จ าย     
ค าสมนาคุณวิทยากรได"ก่ึงหนึ่ง 
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 2. อัตราค าสมนาคุณวิทยากร 
(ก) วิทยากรท่ีเป�นบุคลากรของรัฐไม ว าจะสังกัดส วนราชการท่ีจัดการฝ'กอบรมหรือไม ก็ตาม 

ให"ได"รับค าสมนาคุณวิทยากรสําหรับการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ก ไม เกินชั่วโมงละ 800 บาท          
ส วนการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ข และการฝ'กอบรมบุคคลภายนอก ให"ได"รับค าสมนาคุณไม เกินชั่วโมงละ 600 บาท 

(ข) วิทยากรท่ีไม ใช บุคคลตาม (ก) ให"ได"รับค าสมนาคุณสําหรับการฝ'กอบรมข"าราชการ
ประเภท ก ไม เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท สําหรับการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ข และการฝ'กอบรม
บุคคลภายนอก ให"ได"รับค าสมนาคุณไม เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

(ค) กรณีท่ีจําเป�นต"องใช"วิทยากรท่ีมีความรู" ความสามารถ และประสบการณ�เป�นพิเศษ
เพ่ือประโยชน�ในการฝ'กอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรท่ีกําหนด จะให"วิทยากรได"รับค าสมนาคุณสูงกว าอัตรา
ท่ีกําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได" โดยให"อยู ในดุลพินิจของหัวหน"าส วนราชการเจ"าของงบประมาณ 

(ง) การฝ'กอบรมท่ีส วนราชการจัดหรือจัดร วมกับหน วยงานอ่ืน ถ"าวิทยากรได"รับ          
ค าสมนาคุณจากหน วยงานอ่ืนแล"ว ให"ส วนราชการท่ีจัดการฝ'กอบรมงดเบิกค าสมนาคุณจากส วนราชการ       
ท่ีจัดการฝ'กอบรม เว"นแต จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป�นอย างอ่ืน 

 3. การจ ายค าสมนาคุณวิทยากรให"ใช"แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1 
ภาคผนวก) เป�นหลักฐานการจ าย 
  
อัตราค�าสมนาคุณวิทยากร 

 
ประเภทการฝ�กอบรม วิทยากรท่ีเป2นบุคลากรของรัฐ วิทยากรท่ีเป2นบุคคลภายนอก 

การฝ'กอบรมประเภท ก ไม เกินชั่วโมงละ 800 บาท ไม เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท 

การฝ'กอบรมประเภท ข  
และการฝ'กอบรมบุคคลภายนอก 

ไม เกินชั่วโมงละ 600 บาท ไม เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

 

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 
การจัดฝ'กอบรมถ"ามีการจัดอาหารว างและเครื่องด่ืมให"ในระหว างการฝ'กอบรมให"เบิกจ าย

เท าท่ีจ ายจริงตามความจําเป�น เหมาะสม และประหยัด 
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ เห็นชอบกําหนดอัตราค าอาหารว างและ

เครื่องด่ืมสําหรับการฝ'กอบรม ดังนี้ 
 

อัตราค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 
สถานท่ีราชการ (บาท/ม้ือ/คน) สถานท่ีเอกชน (บาท/ม้ือ/คน) 

ไม เกิน ๓๕ บาท ไม เกิน ๕๐ บาท 
 

การเบิกจ�ายค�าอาหาร  
 1. กรณีท่ีส วนราชการผู"จัดฝ'กอบรมจัดอาหารและออกค าใช"จ าย มีหลักเกณฑ�ดังนี้ 

1.๑ การจัดอาหารให"ส วนราชการพิจารณาจัดอาหารก อน ระหว าง หรือหลังการฝ'กอบรมได" 
ตามความจําเป�นเหมาะสม ประหยัด โดยอยู ในดุลพินิจของหัวหน"าส วนราชการผู"จัดการฝ'กอบรม 

๑.๒ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมท่ีมีการจัดอาหารให"แก ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม  
ให"เบิกค าอาหารได"เท าท่ีจ ายจริงแต ไม เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 1 ดังนี้ 
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บัญชีหมายเลข 1 
อัตราค�าอาหารในการฝ�กอบรม 

บาท : วัน : คน 
 

ประเภท 
การฝ�กอบรม 

การฝ�กอบรมในสถานที่ของทางราชการ 
/รัฐวิสาหกิจ /หน�วยงานอืน่ของรัฐ 

การฝ�กอบรมในสถานที่ของเอกชน 

ในประเทศ 
ในต�างประเทศ 

ในประเทศ 
ในต�างประเทศ 

จัดครบทกุม้ือ จัดไม�ครบทกุม้ือ จัดครบทกุม้ือ จัดไม�ครบทกุม้ือ 

1.การฝ'กอบรม
ข"าราชการประเภท ก 

ไม เกิน ๘๕๐ ไม เกิน ๖00 ไม เกิน 2,500 ไม เกิน 1,๒00 ไม เกิน ๘๕0 ไม เกิน 2,500 

2.การฝ'กอบรม
ข"าราชการประเภท ข  

ไม เกิน ๖00 
 

ไม เกิน ๔00 
 

ไม เกิน 2,500 
 

ไม เกิน ๙๕0 
 

ไม เกิน ๗00 
 

ไม เกิน 2,500 
 

3.การฝ'กอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม เกิน 500 ไม เกิน 300 ไม เกิน 2,500 ไม เกิน 800 ไม เกิน 600 ไม เกิน 2,500 

  

2. การจัดการฝ'กอบรมท่ีส วนราชการท่ีจัดการฝ'กอบรมไม จัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ 
ท้ังหมดหรือจัดให"บางส วน ให"ส วนราชการผู"จัดฝ'กอบรมเบิกจ ายค าใช"จ ายท้ังหมดหรือส วนท่ีขาดให"แก  ประธาน
ในพิธีเปRด-ปRดการฝ'กอบรมและผู"ติดตาม แขกผู"มีเกียรติและผู"ติดตาม เจ"าหน"าท่ีผู"ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติ
หน"าท่ีในการจัดฝ'กอบรม วิทยากร ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม และผู"สังเกตการณ� แต ถ"าผู"เข"ารับการฝ'กอบรมหรือ  
ผู"สังเกตการณ�เป�นบุคลากรของรัฐ ให"เบิกจ ายจากต"นสังกัดตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนด ดังนี้ 

๒.๑ ค าเช าท่ีพัก ให"เบิกค าเช าท่ีพักได"เท าท่ีจ ายจริง แต ไม เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 2 
และ 3 โดยมีหลักเกณฑ� ดังนี้ 
   (1) ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ผู"สังเกตการณ�และ
เจ"าหน"าท่ีตําแหน งประเภทอํานวยการระดับต"น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส โดยให"พักรวมกันต้ังแต  2 คนข้ึนไปให"พักห"องพักคู  เว"นแต 
ไม เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป�นไม อาจพักร วมกับผู"อ่ืนได" หัวหน"าส วนราชการผู"จัดฝ'กอบรมอาจจัดให"พักห"องพัก
คนเดียวได" 

(2) ผู"สังเกตการณ�และเจ"าหน"าท่ีตําแหน ง ประเภทบริหารระดับต"น ระดับสูง หรือ
ตําแหน งท่ีเทียบเท าตําแหน งประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ อาจจัดให"พักห"องพักคนเดียวก็ได" 

  (๓) สําหรับประธานในพิธีเปRด – ปRด และผู"ติดตาม หรือวิทยากร ให"พักห"องพักคนเดียว
หรือห"องพักคู ก็ได" และเบิกค าใช"จ ายค าเช าท่ีพักได"เท าท่ีจ ายจริง ไม เกินอัตราตามประเภทของการจัดฝ'กอบรม 

 

บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราค�าเช�าท่ีพักในการฝ�กอบรมในประเทศ 

บาท : คน : วัน 
ประเภทการฝ�กอบรม อัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว อัตราค�าเช�าห�องพักคู� 

ประเภท ก ไม เกิน 2,๔00 บาท ไม เกิน 1,๓00 บาท 

ประเภท ข  ไม เกิน 1,๔๕0 บาท ไม เกิน ๙๐0 บาท 

ประเภทบุคคลภายนอก ไม เกิน 1,200 บาท ไม เกิน 750 บาท 
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บัญชีหมายเลข 3 
อัตราค�าเช�าท่ีพักในการฝ�กอบรมในต�างประเทศ 

บาท : คน : วัน 
การฝ�กอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ก 

ประเภทการฝ�กอบรม อัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว อัตราค�าเช�าห�องพักคู� 

ประเภท ก ไม เกิน 8,000 บาท ไม เกิน 5,600 บาท 

ประเภท ข  ไม เกิน 6,000 บาท ไม เกิน 4,200 บาท 

 
บัญชีหมายเลข 3 

อัตราค�าเช�าท่ีพักในการฝ�กอบรมในต�างประเทศ 
บาท : คน : วัน 

การฝ�กอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ข 

ประเภทการฝ�กอบรม อัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว อัตราค�าเช�าห�องพักคู� 

ประเภท ก ไม เกิน 5,600 บาท ไม เกิน 3,900 บาท 

ประเภท ข  ไม เกิน 4,000 บาท ไม เกิน 2,800 บาท 

 
บัญชีหมายเลข 3 

อัตราค�าเช�าท่ีพักในการฝ�กอบรมในต�างประเทศ 
บาท : คน : วัน 

การฝ�กอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ค 

ประเภทการฝ�กอบรม อัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว อัตราค�าเช�าห�องพักคู� 

ประเภท ก ไม เกิน 3,600 บาท ไม เกิน 2,500 บาท 

ประเภท ข  ไม เกิน 2,400 บาท ไม เกิน 1,700 บาท 

หมายเหตุ ประเภท ก ข และ ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท"ายในภาคผนวก 
  

2.๒ ค าเบี้ยเลี้ยง ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

จัดอาหารครบทุกม้ือ จัดอาหาร ๒ ม้ือ จัดอาหาร ๑ ม้ือ 
งดเบิก เบิกได"ไม เกิน ๑ ใน ๓ ของ 

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ าย 
 

เบิกได"ไม เกิน ๒ ใน ๓ ของ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ าย 

 

 

16



 
 

การนับเวลาเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางกรณีระหว�างการฝ�กอบรมมีการจัดอาหาร 
ให"นับต้ังแต เวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติจนกลับถึง

สถานท่ีอยู หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติ แล"วแต กรณีโดยให"นับ ๒๔ ชั่วโมงเป�น ๑ วัน ถ"าไม ถึง ๒๔ ชั่วโมง
หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง และส วนท่ีไม ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั้น ถ"าเกินกว า ๑๒ ชั่วโมง ให"ถือเป�นเป�น ๑ วัน   
แล"วนําจํานวนวันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีท่ีผู"จัดการฝ'กอบรมจัดอาหารบางม้ือ        
ในระหว างการฝ'กอบรมให"หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางท่ีคํานวณได"ในอัตราม้ือละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต อวัน 
 

 ตัวอย�าง  นางสาว ก ข"าราชการระดับปฏิบั ติการ  ออกเดินทางจากบ"านพักวันท่ี 7 
กุมภาพันธ�  25๕๖  เวลา 07.00 น. เพ่ือเข"ารับการฝ'กอบรมฯ ระหว างวันท่ี 8 - 10 กุมภาพันธ� 25๕๖  
เปRดการฝ'กอบรมและเริ่มการลงทะเบียนวันท่ี 8 กุมภาพันธ� 25๕๖ เวลา 08.00 – 09.30 น. และปRด    
การฝ'กอบรม ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ�  25๕๖ เวลา 16.30 น. เดินทางกลับถึงบ"านพักวันท่ี 1๐ กุมภาพันธ� 25๕๖ 
เวลา ๒๐.00 น. ในระหว างการฝ'กอบรมมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวัน 
  
คํานวณเบ้ียเล้ียง ดังนี้ 
   วันท่ี 7 ก.พ. ๕๖ เวลา 07.00 น. -  วันท่ี 1๐ ก.พ. ๕๖ เวลา ๒๐.00 น.  = ๓ วัน ๑๓ ชั่วโมง  
คิดเป�นจํานวนวันท่ีจะได"รับเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ๔ วัน                                                                                   
  นางสาว ก จะได"รับเบี้ยเลี้ยง ดังนี้ 
  เบี้ยเลี้ยงท้ังหมด (๔ x ๒๔๐)      ๙๖๐ บาท  
  หัก ค าอาหารท่ีผู"จัดอบรมจัดเลี้ยง ๓ ม้ือ (๓ x ๘๐)   ๒๔๐ บาท  
  รวมเบิกเบ้ียเล้ียงท้ังส้ิน (๙๖๐ – ๒๔๐)    ๗๒๐ บาท 
   

 หมายเหตุ ให"ทํารายงานการเดินทาง พร"อมท้ังแนบโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมและหลักฐาน
การอนุมัติให"เดินทางไปฝ'กอบรมประกอบการขอเบิกเงิน 

2.๓ ค าพาหนะเดินทาง กรณีส วนราชการผู"จัดฝ'กอบรมจัดพาหนะก อน ระหว างหรือหลัง
การฝ'กอบรม ให"เป�นไปตามหลักเกณฑ�โดยให"เบิกจ ายเท าท่ีจ ายจริงตามความจําเป�น เหมาะสม และประหยัด ดังนี้ 

(1)  ใช"ยานพาหนะของส วนราชการเอง หรือยืมจากส วนราชการหรือหน วยงานอ่ืน
ให"เบิกจ ายค าน้ํามันเชื้อเพลงได"เท าท่ีจ ายจริง (ใบเสร็จค าน้ํามันเชื้อเพลิงส วนราชการผู"จัดต"องดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ"างตามระเบียบพัสดุ) 

(2)  ยานพาหนะประจําทางหรือเช าเหมายานพาหนะ ให"จัดตามพระราชกฤษฎีกา
ค าใช"จ ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้ 

- การฝ'กอบรมประเภท ก ให"จัดตามสิทธิข"าราชการตําแหน งประเภทบริหาร
ระดับสูง เว"นแต การเดินทางโดยเครื่องบินให"ใช"ชั้นธุรกิจ กรณีไม สามารถเดินทางได"ให"เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

- การฝ'กอบรมประเภท ข ให"จัดตามสิทธิข"าราชการตําแหน งประเภทท่ัวไประดับ
ชํานาญงาน 

- การฝ'กอบรมบุคคลภายนอก ให"จัดยานพาหนะตามสิทธิของข"าราชการตําแหน ง
ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน  

การเบิกจ ายค าใช"จ ายจากต"นสังกัด จะทําได"เม่ือส วนราชการท่ีจัดการฝ'กอบรมร"องขอและ
ส วนราชการต"นสังกัดตกลงยินยอม 
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การฝ�กอบรมบุคคลภายนอก  

กรณีผู"จัดการฝ'กอบรม ไม จัดอาหาร ท่ีพักหรือยานพาหนะท้ังหมด หรือบางส วน ให"ผู"จัด 
การฝ'กอบรมเบิกค าใช"จ ายให"แก ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ดังนี้ 

(1) ค าอาหาร  
 

ไม�จัดอาหาร ๓ ม้ือ จัดอาหาร ๑ ม้ือ จัดอาหาร ๒ ม้ือ 

เหมาจ ายได"ไม เกินคนละ ๒๔๐ บาทต อวัน 
 

เหมาจ ายได"ไม เกินคนละ ๑๖๐ บาทต อวัน  เหมาจ ายได"ไม เกินคนละ ๘๐ บาทต อวัน 

 

(2) ค าพาหนะเดินทาง ให"เบิกจ ายตามสิทธิของข"าราชการตําแหน งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบติังาน 
(3) ค าเช าท่ีพักให"เบิกเหมาจ ายไม เกินคนละ 500 บาท ต อวัน 

 
การเบิกจ�ายค�าลงทะเบียน 

ค าใช"จ ายท่ีเป�นค าลงทะเบียน ค าธรรมเนียม หรือค าใช"จ ายทํานองเดียวกันท่ีเรียกชื่ออย างอ่ืน 
ให"ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเบิกเท าท่ีจ ายจริง แต ไม เกินอัตราท่ีส วนราชการหรือหน วยงานท่ีจัดการฝ'กอบรมเรียกเก็บ ดังนี้ 

- กรณีค าลงทะเบียนได"รวมค าอาหาร ค าเช าท่ีพัก หรือค าพาหนะไว"ท้ังหมดแล"ว ให"ผู"เข"ารับ
การฝ'กอบรมหรือผู"สังเกตการณ�งดเบิกค าใช"จ ายดังกล าว 

- กรณีค าลงทะเบียนไม รวมค าอาหาร ค าเช าท่ีพัก หรือค าพาหนะ หรือรวมไว"บางส วน        
ให"ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมหรือผู"สังเกตการณ�เบิกค าใช"จ ายดังกล าวท้ังหมดหรือเฉพาะส วนท่ีขาดได"โดยหลักเกณฑ�
และอัตราตามระเบียบฯ ข"อ 18 
 
การจ�างจัดฝ�กอบรม 

กรณีส วนราชการท่ีจัดการฝ'กอบรมประสงค�จะจ"างจัดฝ'กอบรมในโครงการหรือหลักสูตร   
การฝ'กอบรม ไม ว าท้ังหมดหรือบางส วนให"ดําเนินการได"ตามหลักเกณฑ�และอัตราค าใช"จ ายตามระเบียบนี้ 

การจ ายเงินค าจ"างจัดฝ'กอบรมให"ใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเป�นหลักฐานการจ าย แต ถ"า
เป�นการจ ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพ่ือเข"าบัญชีให"กับผู"รับจ"างหรือผู"มีสิทธิรับเงินโดยตรงให"ใช"รายงานในระบบ
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเป�นหลักฐานการจ าย 
 
หลักฐานประกอบการเบิกจ�ายเงิน มีดังนี้  
 1. โครงการฝ'กอบรมท่ีได"รับการอนุมัติ 
 2. สําเนาสัญญายืมเงิน 
 3. ตารางการฝ'กอบรม 
 4. บันทึกขออนุมัติเดินทาง (ใช"ในกรณีการเดินทางไปจัดฝ'กอบรมนอกสถานท่ีฯ) 
 5. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
 6. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง (ถ"ามี) 
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หลักฐานประกอบการเบิกค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทค�าใช�จ�าย หลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
1. ค าอาหาร อาหารว างและเครื่องด่ืม 1. ใบเสร็จรับเงิน หรือในรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และ

ใบสําคัญรับเงิน พร"อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู"รับจ"าง 
2. ลายมือชื่อผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในแต ละวัน ยกเว"นประธาน
ในพิธีเปRด ปRด การฝ'กอบรม วิทยากร แขกผู"มีเกียรติและ
ผู"ติดตาม (แต ต"องมีรายละเอียดให"งานการเงินฯ ทราบ) 

2. ค าสมนาคุณวิทยากร 1. ใบสําคัญรับเงิน พร"อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ 
บัตรประจําตัวเจ"าหน"าท่ีของรัฐ 
2. สําเนาหนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับการเป�นวิทยากร 

3. ค าวัสดุฝ'กอบรม ใบสําคัญค าวัสดุฝ'กอบรม  ประกอบด"วย 
       - แบบอนุมัติจัดซ้ือ จัดจ"าง 
       - ใบเสนอราคา 
       - ใบสั่งซ้ือ สั่งจ"าง  
       - ใบส งของ 
       - แบบสรุปความเห็นเพ่ือเสนอผู"มีอํานาจรับราคา/คําสั่ง   
แต งต้ังกรรมการตรวจรับ 
       -ใบตรวจรับพัสดุ 
       - ใบเสร็จรับเงิน 

4. ค ายานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ใช"ในกรณี
ดังต อไปนี้ 
      - การจ ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป�นจํานวนเงินไม ถึงสิบบาท 
      - การจ ายเงินค ารถ หรือค าเรือรับจ"าง 
      - การจ ายเงินเป�นค าพาหนะประจําทาง (รถไฟ รถยนต� 
หรือเรือยนต�ประจําทาง) 
2. การเบิกค าน้ํามันเชื้อเพลิงกรณีใช"รถราชการต"องดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ กรณีใช"ยานพาหนะประจําทางหรือเช าเหมา
ยานพาหนะ (ต"องดําเนินการตามระเบียบพัสดุและรวมค าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค าผ านทางด วน ไว"ในสัญญาจ"าง) 

5. ค าเช าท่ีพัก 1. ใบเสร็จรับเงิน ต"องมีสาระสําคัญอย างน"อยดังนี้ 
   - ชื่อ สถานท่ีอยู  หรือท่ีทําการของผู"รับเงิน 
   - วัน เดือน ปf ท่ีรับเงิน 
   - รายการแสดงการรับเงินระบุว าเป�นค าอะไร 
   - จํานวนเงินเป�นตัวเลข และตัวอักษร 
   - ลายมือชื่อผู"รับเงิน 

6. ค าใช"จ ายอ่ืนๆ เช น ค าจ"างถ ายเอกสาร  
ค าเช าห"องประชุมและอุปกรณ�ต างๆ ฯลฯ 

ต"องดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใช"ใบเสร็จรับเงินของ 
ผู"รับจ"างเป�นหลักฐานตามข"อ 3 
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ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน 
 ให"หัวหน"าส วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ ายค าใช"จ ายในการจัดงานได"เท าท่ีจ ายจริง

ตามความจําเป�นเหมาะสมและประหยัด 
 กรณีท่ีส วนราชการท่ีจัดงานจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ให"แก ประธานในพิธี แขกผู"มีเกียรติ 

ผู"ติดตาม เจ"าหน"าท่ีหรือผู"เข"าร วมงาน ให"ส วนราชการท่ีจัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ�เช นเดียวกับค าใช"จ ายใน
การฝ'กอบรม 

 กรณีจ"างจัดงานให"ดําเนินการได"ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด"วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม โดยใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเป�นหลักฐานการจ าย 
 
ค�าใช�จ�ายในการประชุมระหว�างประเทศ 

 เง่ือนไข 
๑. การประชุมหรือสัมมนาท่ีส วนราชการหรือหน วยงานของรัฐ รัฐบาลต างประเทศ หรือ 

องค�กรระหว างประเทศจัด หรือร วมกันจัดในประเทศไทย 
๒. โดยมีผู"แทนจาก ๒ ประเทศข้ึนไปเข"าร วมประชุมหรือสัมมนา 
หลักเกณฑ3 
๑. บุคคลท่ีจะเบิกจ ายค าใช"จ ายในการประชุมระหว างประเทศ ได"แก  

๑.๑  ประธานในพิธีเปRดหรือพิธีปRดการประชุม แขกผู"มีเกียรติ และผู"ติดตาม 
๑.๒  เจ"าหน"าท่ี 
๑.๓  เจ"าหน"าท่ีปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ 
๑.๔  วิทยากร 
๑.๕  ผู"เข"าร วมประชุม 

๒. ค าใช"จ ายท่ีเกิดข้ึนก อน ระหว าง หลังการจัดประชุม ให"เบิกจ ายได"เท าท่ีจ ายจริง 
ตามความจําเป�น เหมาะสมและประหยัด ยกเว"น ค าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของเจ"าหน"าท่ี ค าอาหาร    
ค าเช าท่ีพัก และค าพาหนะ ให"เบิกจ ายตามหลักเกณฑ�และอัตรา ดังนี้ 

๒.๑ ค าสมนาคุณวิทยากร เบิกจ ายตามหลักเกณฑ�การฝ'กอบรม แต อัตราเป�นดุลพินิจของ 
หัวหน"าส วนราชการเจ"าของงบประมาณ 

๒.๒ ค าเงินรางวัลของเจ"าหน"าท่ี จ ายเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานคนละไม เกิน ๒๐๐ บาทต อวัน 
๒.๓ ค าอาหาร และเครื่องด่ืม  

  - กรณีจัดครบทุกม้ือไม เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน  
  - กรณีจัดไม ครบทุกม้ือไม เกินคนละ ๘๐๐ บาท/วัน 

๒.๔ ค าเช าท่ีพัก ไม เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน 
๒.๕ ค าพาหนะ เบิกจ ายได"เท าท่ีจ ายจริง ตามความจําเป�นและเหมาะสม โดยอยู ในดุลพินิจ 

ของหัวหน"าส วนราชการเจ"าของงบประมาณ 
 ๓. เจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ ให"เบิกจ ายค าตอบแทนเฉพาะในวันท่ีปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑ�ท่ีอัตราและหัวหน"าส วนราชการเจ"าของงบประมาณกําหนด 
 ๔. ค าลงทะเบียน ค าธรรมเนียม หรือค าใช"จ ายทํานองเดียวกัน ให"เบิกจ ายเท าท่ีจ ายจริง    

ในอัตราท่ีผู"จัดการประชุมระหว างประเทศเรียกเก็บ 
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๔.๑ กรณีท่ีรวมค าอาหาร ค าเช าท่ีพัก หรือค าพาหนะของผู"เข"าร วมประชุมไว"ท้ังหมด    
ให"ผู"เข"าร วมประชุมงดเบิกจ ายค าใช"จ าย 

๔.๒ กรณีไม รวมค าอาหาร ค าเช าท่ีพัก หรือค าพาหนะ หรือรวมไว"บางส วน ให"ผู"เข"าร วม
ประชุมเบิกจ ายค าใช"จ ายท้ังหมดหรือเฉพาะส วนท่ีขาด ตามอัตราข"อ 2.3 – 2.5 

๕. กรณีส วนราชการผู"จัดการประชุมได"รับความช วยเหลือ ค าใช"จ าย จากส วนราชการหรือ
หน วยงานในประเทศหรือต างประเทศ ให"เบิกจ ายค าใช"จ ายสมทบเฉพาะในส วนท่ีขาด 

 ๖. กรณีจ"างจัดการประชุมระหว างประเทศ (ให"ดําเนินการจัดจ"างได"ตามระเบียบฯ พัสดุ     
อิงหลักเกณฑ�และอัตราตามข"อ 1 – ข"อ 3) โดยอยู ในดุลพินิจของหัวหน"าส วนราชการเจ"าของงบประมาณ และ
ให"ใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเป�นหลักฐานการเบิกจ าย 
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กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รหัสงบประมาณ ....................................... 
1. ชื่อกิจกรรม…………………….………………………..………………………………...................................................................
2. ชื่อโครงการหลัก...................................................................................................................................................
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ……………………………………………………………………………..................................................
4. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายทีด่ าเนนิการ.........................................................................................................................
5. ลักษณะของกจิกรรม

5.1 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
(     ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมท างาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

โดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
(     ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดย

ให้ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

(     ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

(     ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ
สังคม 

(     ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 

(     ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรือส านักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(     ) สร้างความโดดเด่นดา้นอาหารและการท่องเที่ยว 
(     ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
(     )  เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(     ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
(     ) สร้างความเปน็สากล 
(     ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(     ) รายการค่าใช้จา่ยในการพฒันางานตามภารกิจหลัก 
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5.3 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
กลยุทธ์ที่ ..... (ระบุชื่อกลยุทธ์)........................................................................................................ 

5.4 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
พันธกิจ  .................................................................................................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ................................................................................................................... 

5.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชีว้ัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ ................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดที่ ........ ชื่อตัวชี้วัด .................................................................................................................. 

5.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ด าเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวทิยาลัย

อัตลักษณ์ 
(     )  ซื่อสัตย ์   (     )  มีวินัย  (     )  ใฝ่เรียนรู้ 

เอกลักษณ์ 
(     )  ท่องเที่ยว   (     )  อาหาร 

คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน 
(     )  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
(     )  ด้านความรู ้
(     )  ด้านทักษะทางปัญญา 
(     )  ด้านทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(     )  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี 

5.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ 
(     )  การเรียนการสอน รายวชิา ...................................... 
(     )  กิจกรรมนักศึกษา 
(     )  การวิจัย 
(     )  การบริการวิชาการแก่สังคม 
(     )  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. หลักการและเหตผุล
............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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7. วัตถุประสงค์
7.1……………………………………………………………………………………………………........................................................ 
7.2………………………………………………………………………………………………….......................................................… 
7.3………………………………………………………………………………………..........................................................………… 

8. สถานที่ด าเนินงาน
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบวุัน/เดือน/ป)ี (โปรดระบ)ุ
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

10. กลุ่มเป้าหมาย
………………………………………………………………………………….................................................................................. 
………………………………………………………………………………….................................................................................. 
………………………………………………………………………………….................................................................................. 
………………………………………………………………………………….................................................................................. 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

เชิงเวลา 

เชิงต้นทนุ 
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12. แผนการด าเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 

1.วางแผนการด าเนินงาน (Plan)
   ........................................................................................ 
   ........................................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
2.ด าเนินการ (Do)
  ........................................................................................ 
   ........................................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
3.สรุปและประเมินผล (Check)
   ........................................................................................ 
   ........................................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
4.น าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)
   ........................................................................................ 
   ........................................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

13. งบประมาณรวม  ……………………............. บาท 
(     ) งบประมาณแผน่ดิน ……............................... บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได้ ……............................... บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ ......................................  บาท 

14. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด

รายจ่าย 
จ านวนเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1..................................................................................................................................................................... 
15.2……………………………………………………………………………………………………….................................................. 
15.3……………………………………………………………………………………………………….................................................. 
15.4……………………………………………………………………………………………………….................................................. 
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16. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
......................................................ระบุวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(................................................................) 

ต าแหน่ง       ............................................................... 
ผู้เสนอกิจกรรม 
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27
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน...................................................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ ..................... ...............................................................................................................................

กลยุทธ์ที่ .......................... .......................................................................................................................

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
จัดสรร เบิกจ่าย

ด้านผลการด าเนินงาน
 บรรลุตามวัตถุประสงค์
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
 อ่ืนๆ (ระบุ).........................
ด้านระยะเวลาด าเนินการ
 เร็วกว่าแผน
 เป็นไปตามแผน
 ช้ากว่าแผน
ด้านงบประมาณ
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผน
 อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 



ปีงบประมาณ …………. 
รายงานผลโครงการ………………………………...............................

ภายใต้โครงการ ............................................................................ 

โดย 
.................................................................................. 
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โดย …………………………..(หน่วยงาน).................................................... 

ชื่อกิจกรรม ............................................................................................................................................................ 

ภายใต้โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

งบประมาณที่ได้รับ  ……………………………………. บาท 

หลักการและเหตุผล  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

เชิงเวลา 

เชิงต้นทุน 
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กลุ่มเป้าหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีด่ าเนินการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เวลาในการด าเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิธีด าเนินการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการด าเนินงาน (พร้อมรูปภาพประกอบ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

- ขออนุมัติโครงการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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