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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้

กรอบการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายหลักความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 จ าแนกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
หมายถึง รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นเพื่อคงไว้ตามสิทธิหรือข้อก าหนดตามกฎหมาย เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มีภาระในการ

เบิกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดตามสิทธิ เป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือความคงอยู่ขององค์กร ประกอบด้วย 
1.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากรตามระเบียบ อาทิ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และเงินพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น 

เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินช่วยเหลือการครองชีพ ค่าเช่าบ้าน และอ่ืนๆ  
1.2 ค่าใช้จ่ายประจ าของส านักงาน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ 

2. งานยุทธศาสตร์ 
หมายถึง งานทีจ่ะต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งงานตามภารกิจประจ าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. งานตามนโยบายรัฐบาล  
หมายถึง งานทีจ่ะต้องด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายจากรัฐบาล ในลักษณะการบูรณการร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

4. งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
หมายถึง งานทีจ่ะต้องด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ  
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เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน บรรลุตามเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

 
งาน แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 1.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร ทุกหน่วยงาน 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์) ทุกหน่วยงาน 

2. งานยุทธศาสตร์ 2.1 งานยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  หน่วยงานรับผิดชอบหลักท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
2.2 งานยุทธศาสตร์หน่วยงานจัดการศึกษา หน่วยงานจัดการศึกษาทุกหน่วยงาน 
2.3 งานยุทธศาสตร์หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกหน่วยงาน 
2.4 งานยุทธศาสตร์หน่วยงานบริการ หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 

3. งานตามนโยบายรัฐบาล 3.1 งานแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.2 งานแผนบูรณาการเศรษฐกิจดิจิตัล ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3 งานแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  

และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คณะมนุษยศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิต 

4. งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 4.1 งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คณะครุศาสตร์ 
4.2 งานสร้างและปลูกฝังวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
4.3 งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
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ภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการ ภายใต้งานที่เป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น         
งานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) งานตามนโยบายรัฐบาล และงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 
1. รายจ่ายประจ าข้ันต่ าที่จ าเป็น  

งานพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1.1 โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร  
1.2 โครงการจัดบริการด้านสาธารณูปโภค 

 
2. งานยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษท่ี 21 และก้าวสู่สากล 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
2) โครงการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
3) โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5) โครงการจัดท าข้อสอบรายวิชาพ้ืนฐาน 
6) โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
7) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู  
8) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล  
9) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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10) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ 
11) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work Intergrated Learning: WIL) 
12) โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
13) โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ   
14) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา  
 

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1) โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
2) โครงการจัดตั้งและด าเนินงานสโมสรบุคลากร  

 
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1) โครงการส่งเสริมการวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด“ราชภัฏเชียงรายโมเดล”  
 

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
2) โครงการด าเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของชาติ 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1)  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพ้ืนเมืองล้านนา  
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
4) โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมในล้านนา และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2) โครงการตรวจประเมินคุณภาพ 
3) โครงการก ากับ ติดตามและตรวจสอบภายใน 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
4) โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อาคารการศึกษา ห้องเรียน ห้องน้ า สนามกีฬา และภูมิทัศน์  
5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
6) โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
7) โครงการทบทวนและจัดท าผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ (Master Plan)  
8) โครงการจัดท าแผนซ่อมบ ารุง ดูแล รักษาสิ่งก่อสร้างตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย  
9) โครงการอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1) โครงการฟ้ืนฟูและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น  
2) โครงการพัฒนาสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์  



7 

3. งานยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา  
3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
2) โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
4) โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
6) โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
7) โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
8) โครงการ.................................................................... 
9) โครงการ.................................................................... 
10) โครงการ.................................................................... 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
2) โครงการ.................................................................... 
3) โครงการ.................................................................... 
4) โครงการ.................................................................... 
5) โครงการ.................................................................... 
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3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
2) โครงการ.................................................................... 
3) โครงการ.................................................................... 
4) โครงการ.................................................................... 
5) โครงการ.................................................................... 
 

3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
4) โครงการ.................................................................... 
5) โครงการ.................................................................... 
6) โครงการ.................................................................... 
7) โครงการ.................................................................... 
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3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
2) โครงการ.................................................................... 
3) โครงการ.................................................................... 
4) โครงการ.................................................................... 
5) โครงการ.................................................................... 

 
3.6 ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
3) โครงการ.................................................................... 
4) โครงการ.................................................................... 
5) โครงการ.................................................................... 
6) โครงการ.................................................................... 

 
3.7 ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

1) โครงการ.................................................................... 
2) โครงการ.................................................................... 
3) โครงการ.................................................................... 
4) โครงการ.................................................................... 
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4. งานยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และหน่วยงานบริการ  
4.1 ยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1) โครงการ.................................................................... . 
2) โครงการ.................................................................... . 
 

4.2 ยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1) โครงการ.................................................................... . 
2) โครงการ.................................................................... . 

 
4.3 ยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
3) โครงการ.................................................................... 

 
4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

โครงการพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
1) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา/หน่วยงานบริการ 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
3) โครงการ.................................................................... 
4) โครงการ.................................................................... 
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5. งานตามนโยบายของรฐับาล ประกอบด้วยโครงการดังนี้ 
5.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์          

ของประเทศ 
5.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
5.3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล 
5.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยโครงการดังนี้ 
6.1 โครงการพัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
6.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
6.3 โครงการสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
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แนวทางการจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แนวทางการจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร   
1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรของ

บุคลากร 
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรของบุคลากร 

1) ........................................................................................... 
2) ………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………… 

ทุกหน่วยงาน 

2. โครงการ จัดบริการด้านสาธารณูปโภค   
2.1 กิจกรรม จัดบริการดา้นสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการด้านสาธารณูปโภค 

1)  ค่าไฟฟ้า 
2)  ค่าประปา 
3)  ค่าไปรษณีย ์
4)  ค่าโทรศัพท์ 
5)  .................................................................................................. 

ทุกหน่วยงาน 
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2. งานยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่สากล 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา   

1.1 กิจกรรม จัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตร ี ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตร ี
1) ค่าวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
2) ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ารายวิชา  
3) ........................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี

1.2 กิจกรรม บริหารและจัดการเรยีนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 
1) .......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี

2. โครงการ บริหารการจัดการเรียนการสอน   
2.1 กิจกรรม ค่าตอบแทนการสอนและการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการสอน และการปฏบิัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส านักงานอธิการบด ี

3. โครงการ จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน     
และการเรียนรู้ของนักศกึษา 

  

3.1 กิจกรรม บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
2) ค่ารักษาความปลอดภยั 
3) ค่า พรบ./ประกันภัยรถยนต ์
4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
6) ค่าบ ารุงรักษาอาคารเรยีนรวม 
7) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์
8) ............................................................................................... 
9) ............................................................................................... 

 

ส านักงานอธิการบด ี
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.2 กิจกรรม จัดซื้อครุภณัฑ ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภณัฑ ์

1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี

3.3 กิจกรรม ก่อสร้าง ปรบัปรุงอาคาร ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรบัปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตักิาร 
1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี
 

4. โครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

  

4.1 กิจกรรม ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนต็ และคา่ลิขสิทธิ์
ซอฟแวร ์

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสญัญาณอินเตอร์เนต็ และคา่ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 
1) ค่าเช่า Band Width และเชื่อมตอ่เครือข่าย (Leased Line) 
2)  ค่าเช่าโดเมน cru.ac.th 
3)  ค่าลิขสิทธิ์ Software 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. โครงการ จัดท าข้อสอบรายวิชาพ้ืนฐาน   
5.1 กิจกรรม จัดท าข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน 

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงานจัดท าข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน 
2)  ...............................................................................................  

ส านักงานอธิการบด ี

6. โครงการ จัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา   
6.1 กิจกรรม จัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันอุบัตเิหตุให้แก่นักศึกษา 

1)  .............................................................................................. 
2)  ...............................................................................................  

ส านักงานอธิการบด ี

งานยุทธศาสตร์ 
7. โครงการ พัฒนาความเปน็เลิศในการผลิตและพัฒนาครู   

12.1 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลศิในการผลิตและพัฒนาคร ู
 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาคร ู
1) ปรับระบบบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู 
2)  ผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
3)  ...............................................................................................  
4)  ............................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
8. โครงการ พัฒนาความเป็นเลิศการผลิตบัณฑิตในศาสตร์

เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล 
  

8.1 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศการผลิตบณัฑิตในศาสตร์
เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศการผลติบัณฑิตในศาสตรเ์ฉพาะตาม
นโยบายรัฐบาล 

1)  ปรับระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นการผลติบัณฑิตใน
ศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล  

2)  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเชงิวิชาชีพในศาสตร์เฉพาะส าหรับ
บัณฑิต 

3)  …………………………………………………………………………………… 
4)  ............................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี

9. โครงการ พัฒนาหลักสูตรใหม่   
9.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรใหมท่ี่สอดคล้องกับนโยบาย

การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศ และ
การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏั 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

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

ส านักงานอธิการบด ี

10. โครงการ เพ่ิมจ านวนนกัศึกษาต่างชาติ   
10.1 กิจกรรม เพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ 

1) ประชาสัมพันธ์แนวการรับนักศกึษาต่างชาติในสถาบันการศึกษาที่มี
ความร่วมมือในต่างประเทศ  

2) Sister University โดยเสนอโครงการหรือหลักสตูรร่วมกันกับ
มหาวิทยาลยัที่มีความร่วมมือในตา่งประเทศ  

3) จัดท าหลักสตูรการฝึกอบรมหรอืหลักสูตรประกาศนียบตัร 
4) ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ และหลายภาษา 
5) จัดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐานแก่นักศึกษา

ต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานอธิการบด ี
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
6) จัดให้มีผู้แทนมหาวิทยาลัยปฏบิัติงานในต่างประเทศ (University 

Representative) 
7) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัใหม่นอกเหนือจากทีม่ี

อยู่เดิม 
8) .............................................................................................. 
9) ............................................................................................. 

11. โครงการ ส่งเสริมการจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
การเรียนการสอนกับการท างาน (Work Intergrated 
Learning: WIL) 

  

11.1 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ   
บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work 
Intergrated Learning: WIL) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท างาน (Work Intergrated Learning: WIL) 

1) สนับสนุน ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแบบจดัการเรยีน
การสอนที่เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน 

2) ปรับปรุงระบบกลไกการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การบูรณาการการเรียนการสอนกบัการท างาน 

3) .............................................................................................. 
4) ............................................................................................. 

ส านักงานอธิการบด ี

12. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

  

12.1 กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ          
และภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับนักศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพื่อ  
การสื่อสารส าหรับนักศึกษา 

1) ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานส าหรับการสอบวัดทักษะ   
การใช้ภาษาอังกฤษแรกเข้าและก่อนจบ 

2) ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานส าหรับการสอบวัดทักษะ   
การใช้ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนจบ 

3) ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแรกเข้าและก่อนจบ 
4) ทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนจบ 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
5) ฝึกอบรมเสรมิทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
6) ฝึกอบรมเสรมิทักษะภาษาไทยส าหรับนักศึกษา 
7) สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่จูงใจและส่งเสรมิการเรียนรู้ 

และพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษา 
8) .............................................................................................. 
9) .............................................................................................. 

13. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและการสืบค้น 

  

13.1 กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการสืบค้นส าหรับนักศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการสืบค้นส าหรบันักศึกษา 

1) ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานส าหรับการสอบวัดทักษะ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ 

2) ทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ 
3) ฝึกอบรมเสรมิทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
4) .............................................................................................. 
5) .............................................................................................. 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14. โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา   
14.1 กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 

      1) .............................................................................................. 
2) .............................................................................................. 

ส านักงานอธิการบด ี
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2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
  

1.1 กิจกรรม ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ของบุคลากร 
      1) .............................................................................................. 

2) .............................................................................................. 

กองบริหารงานบุคคล 
 

2. โครงการ จัดต้ังและด าเนินงานสโมสรบุคลากร   
2.1 กิจกรรม จัดตั้งและด าเนินงานสโมสรบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและด าเนินงานสโมสรบคุลากร 

      1) จัดตั้งสโมสรบุคลากร 
2) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอาจารย์และบุคลากร 
3) ............................................................................................  
4) ............................................................................................ 

ส านักงานอธิการบด ี
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย  
   “หนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด  
   “ราชภัฏเชียงรายโมเดล” 

  

1.1 กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย       
“หนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอ หน่ึงนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด 
“ราชภัฏเชียงรายโมเดล” 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวิจัยรบัใช้สังคมตามนโยบาย “หนึ่งคณะ       
หนึ่งอ าเภอ หน่ึงนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด “ราชภฏัเชียงรายโมเดล” 

1) จัดเวทีเสวนาเพื่อก าหนดทิศทางการวิจัย “ราชภฏัเชียงรายโมเดล” 
2) ร่วมมือวิจัยด้านการวิจยัรับใช้สังคมตามนโยบาย “หนึ่งคณะ     

หนึ่งอ าเภอ หน่ึงนวัตกรรม” 
      3) .............................................................................................. 

4)  .............................................................................................. 

ส านักงานอธิการบด ี
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2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ ด าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย   

1.1 กิจกรรม ด าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 
     1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

ส านักงานอธิการบด ี

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
2. โครงการ ด าเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9    

2.1 กิจกรรม ด าเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 
1) จัดนิทรรศการถาวรในหอปรัชญารัชกาลที่ 9 
2) จัดนิทรรศการหมุนเวียนในหอปรัชญารัชกาลที่ 9 

     3) ............................................................................................. 
4) ............................................................................................. 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 

3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในท้องถิ่น 

  

3.1 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
ในท้องถิ่น 

 1) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2) ส่งเสริมความปรองดองของคนในท้องถิ่น 
 3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

    4) ............................................................................................. 
 5) ............................................................................................. 

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
4.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ      

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    1) ............................................................................................. 

 2) ............................................................................................. 

ส านักนวัตกรรมและบริการวิชาการ 
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2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของชาติ 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

1.1 กิจกรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสบืสานศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาต ิ

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น    
และของชาต ิ

1) ......................................................................................... 
2) ........................................................................................ 

ส านักงานอธิการบด ี
 

งานยุทธศาสตร์ 
2. โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพ้ืนเมือง

ล้านนา 
  

2.1 กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสรมิการแต่งกาย          
แบบพ้ืนเมืองล้านนา 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพ้ืนเมืองล้านนา 
1) รณรงค์การแต่งกายแบบพื้นเมอืงล้านนา  
2) เชิดชูบุคลากรที่แต่งกายแบบพ้ืนเมืองดีเด่นประจ าป ี
3) ประกวดการออกแบบชุดพื้นเมอืงล้านนา  
4) ......................................................................................... 
5) ........................................................................................ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม    
3.1 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์วฒันธรรมภายในมหาวิทยาลัย 

1) ......................................................................................... 
2) ........................................................................................ 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- กองอาคารสถานท่ี 
 

4. โครงการ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมในล้านนา และกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

  

4.1 กิจกรรม มหกรรมศลิปวัฒนธรรมในล้านนา และกลุ่ม
ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง ครบรอบ 45 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมในล้านนา และกลุ่ม
ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

1)  ......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี
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2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการสนับสนนุการด าเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
  

1.1 กิจกรรม ช าระคืนเงินกู้การเคหะ ค่าใช้จ่ายในการช าระคืนเงินกู้การเคหะ 
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

ส านักงานอธิการบดี 

1.2 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกลางของ
มหาวิทยาลยั 

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกลางของมหาวิทยาลัย 
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

ส านักงานอธิการบดี 

1.3 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการตาม พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
1) ........................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบดี 

1.4 กิจกรรม ด าเนินงานศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
1) ........................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบดี 

2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ   

2.1 กิจกรรม ตรวจประเมินคณุภาพ 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

2. ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
1) ........................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี

3. โครงการก ากับติดตามและตรวจสอบภายใน   

3.1 กิจกรรม ตรวจสอบบัญช ี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญช ี
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานยุทธศาสตร์ 
4. โครงการ ปรับปรุงอาคารส านักงาน อาการการศึกษา 

ห้องเรียน ห้องน้ า สนามกีฬา และภูมิทัศน ์
  

4.1 กิจกรรม ปรับปรุงอาคารส านกังาน อาการการศึกษา 
ห้องเรียน ห้องน้ า สนามกีฬา และภูมิทัศน์ 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารส านักงาน อาการการศึกษา ห้องเรียน 
ห้องน้ า สนามกีฬา และภูมิทัศน์ 

1) ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรยีน พ้ืนท่ีนั่งรอเรียน ห้องน้ า ที่จอดรถ       
การรักษาความสะอาดที่มีมาตรฐาน  

2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
3)  ......................................................................................... 
4) .......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี

5. โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

  

5.1 กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
1) พัฒนาระบบบัญชีแยกประเภททัง้ที่เป็นกองทนุเฉพาะ และกองทนุทั่วไป 
2) พัฒนาระบบการบริหารจดัการงบประมาณที่ใช้ร่วมกันทั้ง

มหาวิทยาลยั 
3) พัฒนาระบบการรายงานและประเมินผลโครงการและกิจกรรม 
4)  ......................................................................................... 
5) .......................................................................................... 

ส านักงานอธิการบด ี

6. โครงการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้น 
   หลักธรรมาภิบาล 

  

6.1 กิจกรรม บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้น 
หลักธรรมาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
1) การจัดท าข้อตกลงที่แสดงเจตจ านงสุจริตในการปฏิบตัิงานระหว่าง

อธิการบดีกับผู้บริหารหน่วยงาน  
2) การอบรมสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับบุคลากร 
3) ................................................................................................ 

ส านักงานอธิการบด ี
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
7. โครงการ ทบทวนและจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารสถานที่ 

(Master Plan) 
  

7.1 กิจกรรม ทบทวน และจัดท าผงัแม่บทด้านอาคาร
สถานท่ีของมหาวิทยาลัย (Master Plan) 

ค่าใช้จ่ายในการทบทวน และจัดท าผังแม่บทด้านอาคารสถานท่ีของ
มหาวิทยาลยั (Master Plan) 

1)  ......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

กองอาคารสถานท่ี 

8. โครงการ จัดท าแผนการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษาสิ่งก่อสร้าง
ตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย 

  

8.1 กิจกรรม จัดท าแผนการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา
สิ่งก่อสร้างตามผังแม่บทของมหาวทิยาลัย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษาสิ่งก่อสร้างตาม        
ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย 

1) ส ารวจ และจดัท าแผนการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้าง 
2) จัดท ารายงานการซ่อมบ ารุง ดแูลรักษาสิ่งก่อสร้างตามแผนการซอ่ม

บ ารุง ดูแลรักษาประจ าป ี
3)  ......................................................................................... 
4) .......................................................................................... 

กองอาคารสถานท่ี 

9. โครงการ อนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
9.1 กิจกรรม อนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

1) จัดท าสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย 
2) วันอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
3) สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ก่อให้เกดิการประหยดัพลังงานและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมจากองค์ความรู้ด้านวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา 

4) การส่งเสริมการคัดแยกขยะและวสัดุเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย 
5)  ......................................................................................... 
6) .......................................................................................... 
 
 

กองอาคารสถานท่ี 
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2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ ฟ้ืนฟูและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม 

และท้องถิ่น 
  

1.1 กิจกรรม ฟื้นฟูและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
สังคม และท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น 

1)  ......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

ส านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

2. โครงการ พัฒนาสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ ์   
2.1 กิจกรรม พัฒนาสื่อใหม่ในการประชาสมัพันธ์ให้มี

รูปแบบที่หลากหลาย และทันสมัย 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ให้มรีูปแบบที่
หลากหลาย และทันสมยั 

1)  ......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

ส านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
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3. งานยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 
3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศกึษา (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร   

1.1 กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรเดิมตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
1) หลักสูตร...........................................................   
2) หลักสูตร...........................................................   

- คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

2. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา   
2.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อ  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อ  

1) ค่าใช้จ่ายปรับปรุงและพัฒนาเวป็ไซด์เพื่อแนะน าการศึกษาต่อ 
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อตามนโยบาย 
    ของคณะ  
3) ...................................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
 

2.2 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่
1) ........................................................................................ 
2) ........................................................................................ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

2.3 กิจกรรม ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่  ค่าใช้จ่ายในการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม ่
1) การปรับพื้นฐานความรู้ทางดา้นวิชาการ 
2) การทดสอบและปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษา  
3) ............................................................................................ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
 

3. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา   
3.1 กิจกรรม จัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตร ี ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1) ค่าวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
2) ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ารายวิชา  
3) ........................................................................................... 

 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.2 กิจกรรม บริหารและจัดการเรยีนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 

1) .......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

3.3 กิจกรรม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
1) การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) การไปนิเทศนักศึกษาของอาจารย ์
3) ............................................................................................ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

3.4 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปจัฉิมนิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา 
1) .......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

3.5 กิจกรรม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ค่าใช้จ่ายในการแสดงความยินดีกบับัณฑิต 
1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

4. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

4.1 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1) การจัดกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ  
3) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะปัญญา กิจกรรมแข่งขันทักษะ

ความสามารถ  
4) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
5) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ในสาขา  
ต่างๆ 

 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

แก่นักศึกษา โดยเน้นการสร้างกระบวนการให้นักศึกษาไดเ้ข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการประกันคณุภาพ  

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก   
5.1 กิจกรรม เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

6. โครงการจัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
   และการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  

6.1 กิจกรรม จัดบริการดา้นห้องสมุด และสื่อการเรียน     
การสอน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานห้องสมดุ และสื่อการเรียนการสอน 
1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

6.2 กิจกรรม จัดบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้

ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
เรียนรู ้

1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

6.3 กิจกรรม จัดซื้อครุภณัฑ ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภณัฑ ์
1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

6.4 กิจกรรม ก่อสร้าง ปรบัปรุงอาคาร ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรบัปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตักิาร 
1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
 

6.5 กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และ      
ภูมิทัศน์ 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน สภาพแวดล้อม และภมูิทัศน ์
1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

 
 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานยุทธศาสตร์ 
7. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

หน่วยงาน 
  

7.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักศกึษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

1) ...........................................................................................  
2) ........................................................................................... 
3) ........................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
 

8. โครงการ ...................................................................   
8.1 กิจกรรม  ...............................................................  

 
 
 

 

9. โครงการ ...................................................................   
9.1 กิจกรรม  ...............................................................  

 
 
 

 

10. โครงการ ...................................................................   
10.1 กิจกรรม  ...............................................................  
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3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา   

1.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ      
และวิชาชีพ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 
1) การเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนาทางวิชาการของอาจารย์ 
2) การเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
3) ............................................................................................ 
4) ............................................................................................ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

1.2 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผูบ้ริหาร ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน 

1) .......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

1.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อตดิตอ่ประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อตดิต่อประสานงาน 
1) .......................................................................................... 
2) .......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

งานยุทธศาสตร์ 
2. โครงการ ....................................................................   

2.1 กิจกรรม ...............................................................  
 
 

 

3. โครงการ ...................................................................   
3.1 กิจกรรม .............................................................  

 
 

4. โครงการ ...................................................................   
4.1 กิจกรรม .............................................................  
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3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการสนับสนนุงานวิจัย และงานสร้างสรรค์   

1.1 กิจกรรม ด าเนินงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู้และนวตักรรม 
1) .............................................................................................. 
2) .............................................................................................. 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

1.2 กิจกรรม วิจัยสถาบัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยสถาบัน 
1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4) ................................................................................................ 
5) ............................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

งานยุทธศาสตร์ 
2. โครงการ ...................................................................   

2.1 กิจกรรม  ...............................................................  
 
 

 

3. โครงการ ...................................................................   
3.1 กิจกรรม  ...............................................................  

 
 

 

4. โครงการ ....................................................................   
4.1 กิจกรรม ...............................................................  
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3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม   

1.1 กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม  1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยการมสี่วนร่วมของหลักสูตร  

1)  ........................................................................................ 
2) ........................................................................................ 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้  
1)  ...................................................................................... 
2) ........................................................................................ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
2.1 กิจกรรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1) .................................................................................. 
2) .................................................................................. 

คณะครุศาสตร์  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ 
   ตระเวนชายแดน 

  

3.1 กิจกรรม ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 

คณะครุศาสตร ์
(โครงการส่งเสริมคณุภาพการศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 

งานยุทธศาสตร์ 
4. โครงการ ...................................................................   

4.1 กิจกรรม ...............................................................   
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
5. โครงการ ...................................................................   

5.1 กิจกรรม ...............................................................  
 
 

 

6. โครงการ....................................................................   
6.1 กิจกรรม ...............................................................  

 
 

 

7. โครงการ...................................................................   
7.1 กิจกรรม .............................................................  

 
 

 

8. โครงการ...................................................................   
8.1 กิจกรรม .............................................................  
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3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

1.1 กิจกรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสบืสานศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาต ิ

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น     
และของชาติ 

1) ...................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
 

งานยุทธศาสตร์ 
2. โครงการ  ....................................................................   

2.1 กิจกรรม  ...............................................................  
 
 

 

3. โครงการ ....................................................................   
3.1 กิจกรรม ...............................................................  

 
 

 

4. โครงการ ...................................................................   
4.1 กิจกรรม .............................................................  

 
 

 

5. โครงการ ...................................................................   
5.1 กิจกรรม .............................................................  
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3.6 ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการสนับสนนุการดด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน 
  

1.1 กิจกรรม จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
1) ค่าวัสดุส านักงาน  
2) ค่าวัสดุสอบ 
3) ค่าถ่ายเอกสาร 
4) ค่าน้ าดื่ม 
5) ค่าหนังสือพิมพ์ 
6) ............................................................... 
7) .............................................................. 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

1.2 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
1) ......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 

2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ   

2.1 กิจกรรม ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ค่าใช้จ่ายในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน  และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

1) ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

2) การวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

3) การวิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
5) การด าเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร 

ความเสี่ยง 
6) การด าเนินงานจัดการความรู้ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2.2 กิจกรรม ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินหลักสูตร 
2) ......................................................................................... 
3) ......................................................................................... 

คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 

งานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการ ...................................................................   

3.1 กิจกรรม  ....................................................................  
 
 
 

 

4. โครงการ ...................................................................   
4.1 กิจกรรม ....................................................................  

 
 
 

 

5. โครงการ ....................................................................   
5.1 กิจกรรม ...............................................................  

 
 
 

 

6. โครงการ ...................................................................   
6.1 กิจกรรม .............................................................  
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3.7 ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ ..................................................................   

1.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  
 
 
 

 

2. โครงการ .................................................................   
2.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  

 
 
 

 

3. โครงการ....................................................................   
3.1 กิจกรรม ...............................................................  

 
 
 

 

4. โครงการ...................................................................   
4.1 กิจกรรม .............................................................  
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4. งานยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และหน่วยงานบริการ 
 4.1 ยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ ..................................................................   

1.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  
 
 
 

 

2. โครงการ .................................................................   
2.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  

 
 
 

 

3. โครงการ....................................................................   
3.1 กิจกรรม ...............................................................  

 
 
 

 

4. โครงการ...................................................................   
4.1 กิจกรรม .............................................................  
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 4.2 ยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ ..................................................................   

1.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  
 
 
 

 

2. โครงการ .................................................................   
2.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  

 
 
 

 

3. โครงการ....................................................................   
3.1 กิจกรรม ...............................................................  

 
 
 

 

4. โครงการ...................................................................   
4.1 กิจกรรม .............................................................  
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4.3 ยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงานบริการวิชาการแก่สังคม (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  

1.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  
 
 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

1.2 กิจกรรม ……………………………………………………..  
 
 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

1.3 กิจกรรม ……………………………………………………..  
 
 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

2. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน   
2.1 กิจกรรม ……………………………………………………..  

 
 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

2.2 กิจกรรม ……………………………………………………..  
 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

3. โครงการ....................................................................   
3.1 กิจกรรม ...............................................................  

 
 

4. โครงการ...................................................................   
4.1 กิจกรรม .............................................................  
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4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (ระบุชื่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานพื้นฐานทีส่นับสนนุยุทธศาสตร์ 
1. โครงการสนับสนนุการด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน 
  

1.1 กิจกรรม จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
1) ค่าวัสดุส านักงาน  
2) ค่าวัสดุสอบ 
3) ค่าถ่ายเอกสาร 
4) ค่าน้ าดื่ม 
5) ค่าหนังสือพิมพ์ 
6) ....................................................................... 

- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ทุกหน่วยงาน 

- หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 

1.2 กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และ     
ภูมิทัศน์ 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
1) .......................................................................... 
2) ......................................................................... 

- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ทุกหน่วยงาน 

- หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 
1.3 กิจกรรม จัดซื้อครุภณัฑ ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1) .......................................................................... 
2) ......................................................................... 

- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ทุกหน่วยงาน 

- หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 
1.4 กิจกรรม ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 

1) .......................................................................... 
2) ......................................................................... 
 

- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ทุกหน่วยงาน 

- หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 

1.5 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
1) .......................................................................... 
2) ......................................................................... 

 
 
 

เฉพาะหน่วยงานสนับสนุนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนบัสนนุ  

การจัดการศึกษา 
  

2.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนาของบุคลากรสายสนบัสนุน 
1) .......................................................................... 
2) ......................................................................... 

- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ทุกหน่วยงาน 

- หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 
2.2 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผูบ้ริหาร ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน 
1) .......................................................................... 
2) ......................................................................... 

- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ทุกหน่วยงาน 

- หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 

2.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อตดิตอ่ประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อตดิต่อประสานงาน 
1) .......................................................................... 
2) ......................................................................... 

- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ทุกหน่วยงาน 

- หน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน 
งานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการ    

3.1 กิจกรรม   
 
 
 

 

4. โครงการ    
4.1 กิจกรรม   

 
 
 

 

5. โครงการ   
5.1 กิจกรรม   
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5. งานตามนโยบายรัฐบาล 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

  

1.1 กิจกรรม การวิจัยและนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคณุภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 

  

2.1 กิจกรรม วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพือ่สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล   

3.1 กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจดิจติัล ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิตัล 
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  

4.1 กิจกรรม ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาและ      
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 

- คณะมนุษยศาสตร ์
- โรงเรียนสาธิต 
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6. งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินการ/การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   

1.1 กิจกรรม พัฒนาผลการเรียน และแนวทางการบริหาร
จัดการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลการเรียน และแนวทางการบริหารจดัการตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 
3) ........................................................................................... 

คณะครุศาสตร ์

2. โครงการสร้างและปลูกฝังวินยัให้กับนักศึกษา   

2.1 กิจกรรม สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยั 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างและปลูกฝังวนิัยให้กับนักศึกษา  
1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 
3) ........................................................................................... 

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ  
คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา  

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา   
3.1 กิจกรรม ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  

1) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 
3) ........................................................................................... 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับ  
คณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัตกิาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก า หนดไว้     
ท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวในการด าเนินงาน และน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการให้ มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดไว้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. การประเมินผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเมินจากตัวชี้วัดภาพรวมของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ทั้งหมด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1: ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ตัวชี้วัดที่ 2: ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีด่ าเนินการลุล่วงตาม 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 7: ร้อยละของจ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

2. การประเมินผลส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเมินจากตัวชี้วัดของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการนั้นๆ 
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ตัวชี้วัความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ค่าเป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 จากกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ค่าเป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกองมาตรฐานวิชาการ

และประกันคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงาน/กองมาตรฐานวิชาการและ

ประกันคุณภาพ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด = 
จ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด x 100 

จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีด่ าเนินการลุลว่งตามค่าเปา้หมายทีก่ าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 
ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด = 

จ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด x 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 96 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 96 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่ก าหนด = 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน สะสมรายไตรมาส x 100 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน สะสมรายไตรมาสทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละของจ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของจ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด =  
จ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด x 100 

จ านวนไตรมาสทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
 

 

 

 

 



51 

ตัวชี้วัคความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา  

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ค่าเป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 จากกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
  

 ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด = 
จ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด x 100 

จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีด่ าเนินการลุลว่งตามค่าเปา้หมายทีก่ าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 
ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด = 

จ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด x 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 96 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 96 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่ก าหนด = 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน สะสมรายไตรมาส x 100 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน สะสมรายไตรมาสทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของจ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของจ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด =  
จ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด x 100 

จ านวนไตรมาสทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตัวชี้วัคความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และหน่วยงานบริการ 

  
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงาน/กองมาตรฐานวิชาการและ

ประกันคุณภาพ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด = 
จ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด x 100 

จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีด่ าเนินการลุลว่งตามค่าเปา้หมายทีก่ าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด = 
จ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด x 100 

จ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 96 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 96 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่ก าหนด = 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน สะสมรายไตรมาส x 100 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน สะสมรายไตรมาสทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของจ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ : 

 

ร้อยละของจ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด =  
จ านวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด x 100 

จ านวนไตรมาสทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 


