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ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

วัน เดือน ปี การดําเนินงาน 

เมษายน 2557 
กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัยท่ี
คาดว่าจะจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 1. กองนโยบายและแผนทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2. กองนโยบายและแผนจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2558 
 3. กองนโยบายและแผนจัดทํา (ร่าง) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 4. กองนโยบายและแผนจัดทํา (ร่าง) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้ 

   หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
พฤษภาคม 2557 

 
1. กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   1.1 จํานวนนักศึกษาทุกระดับ 
   1.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
   1.3 รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ                
   พ.ศ. 2557 ณ 31 มีนาคม 2557 

 2. กองนโยบายและแผนจัดทําประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ    
   พ.ศ. 2558 

 3. กองนโยบายและแผนจัดทําประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558 

พฤษภาคม  2557 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ประมาณการรายรับ 
2. งบประมาณรายจ่าย 
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ    
4. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน  
5. วงเงินท่ีจัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน 
6. แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
7. แบบฟอร์มท่ีจะใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558 

พฤษภาคม  2557 จัดทําคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงาน 

17 มิถุนายน 2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณา 
1. ประมาณการรายรับ 
2. งบประมาณรายจ่าย 
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
4. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน 



  ห น้ า | 3 

 
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

วัน เดือน ปี การดําเนินงาน 
5. กรอบวงเงินท่ีจัดสรรให้หน่วยงาน 
6. แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
7. แบบฟอร์มท่ีจะใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558 

19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2557 หน่วยงานจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ตามกรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 

25 กรกฎาคม 2557 เสนอขออนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

8 กรกฎาคม 2557 หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
ให้กองนโยบายและแผน 

17 - 18 กรกฎาคม  2557 ประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองแผนปฏิ บั ติการ เ พ่ือพิจารณา             
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน   

19 - 27 กรกฎาคม  2557 หน่วยงานแก้ไขแผนปฏิบัติการ  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนปฏิบัติการ 

28 กรกฎาคม -  17 สิงหาคม  2557 กองนโยบายและแผน วิเคราะห์  ตรวจสอบรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 

สิงหาคม 2557 กําหนดปฏิทินการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการการเงินและ
งบประมาณ 

สิงหาคม 2557 กองนโยบายและแผน วิเคราะห์และจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   

19 สิงหาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการการเงิน
และงบประมาณ 

19 สิงหาคม 2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและ
งบประมาณ 

20 - 22 สิงหาคม 2557 กองนโยบายและแผนแก้ไขเอกสารแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 กรณีท่ีหน่วยงานต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม 

25  สิงหาคม 2557 หน่วยงานจัดทําสําเนาเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้กองนโยบายและแผน เพ่ือ
รวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ 

25 - 31 สิงหาคม 2557 กองนโยบายและแผน รวบรวมเอกสารแผนปฏิบัติการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับสมบูรณ์ของหน่วยงาน 

1 กันยายน 2557 กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ให้คณะกรรมการการเงินและงบประมาณล่วงหน้าก่อนท่ีจะมี
การประชุม 
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

วัน เดือน ปี การดําเนินงาน 
8 - 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการการเงินและงบประมาณประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียด

แผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของทุกหน่วยงาน 
กันยายน 2557 กองนโยบายและแผนแก้ไขเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน
และงบประมาณ 

กันยายน 2557 กองนโยบายและแผนจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือนําเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

กันยายน 2557 กองนโยบายและแผนบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของหน่วยงานลงใน
ระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน 

         19 กันยายน  2557 เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            กันยายน 2557 1. กองนโยบายและแผนจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับอธิการบดี 

 2. กองนโยบายและแผนจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 3. กองนโยบายและแผนจัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีงบประมาณประจํา 
   หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1  ตุลาคม  2557 1. กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารไปยังรองอธิการบดีและผู้ช่วย 
   อธิการบดี ดังนี้ 

1.1 แผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในภาพรวม  
     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
1.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตาม  
     ภารกิจท่ีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีแต่ละท่านรับผิดชอบ 

 2. กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 
2.1 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน 
     และอธิการบดี 
2.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านการ 
     อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องแนวทางการดําเนิน 
     โครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ  
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

    2.4 คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีงบประมาณประจําหน่วยงาน  ประจําปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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วัน เดือน ปี การดําเนินงาน 
      7 - 8 กันยายน 2557 กองนโยบายและแผนจัดทําคู่มือการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ

การบริหารงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

         30 ตุลาคม 2557 กองนโยบายและแผนประชุมเจ้าหน้าท่ีงบประมาณประจําหน่วยงาน  
เพ่ือรับทราบแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย  
  

ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย  
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย  
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
*************************************** 

 
1. ด้านการจัดการศึกษา  มุ่งเน้นการดําเนินการใน 9 ประเด็นหลัก 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ   
2) การพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นความต้องการของท้องถ่ินและประเทศ และพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนรองรับนักศึกษาต่างชาติ  
3) การเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา  
4) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ  
5) การพัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6) การพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
7) การพัฒนาระบบการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตการเรียน 
8) การเสริมสร้างสาขาวิชาท่ีเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
9) ก่อต้ัง วิทยาลัยการฝึกหัดครู และ คณะศึกษาและการฝึกอบรม 

2. ด้านการพัฒนานักศึกษา  มุ่งเน้นการดําเนินการใน 7 ประเด็นหลัก 

1) การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์  
2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

5) กิจกรรมเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

7) การพัฒนาประสิทธิภาพงานกิจการนักศึกษา  

3.  ด้านการวิจัย มุ่งเน้นการดําเนินการใน 3 ประเด็นหลัก 
1)  ดําเนินงานวิจัยสถาบันท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
2)  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  
3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย  

4.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  มุ่งเน้นการดําเนินการใน 3 ประเด็นหลัก 
         1)  มุ่งเน้นการให้บริการ โดยนําองค์ความรู้จากการวิจัยและนํานักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการในประเด็น/กลุ่มเป้าหมายหลัก ดังต่อไปนี้ 
  1.1)  การส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2)  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
  1.3)  การพัฒนาผู้ประกอบการ 
  1.4)  การเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
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  1.5)  สุขภาพและอนามัยของประชาชน 
  1.6)  สิ่งแวดล้อม แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  1.7)  การให้บริการให้คําปรึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานด้าน

ต่างๆ   
 2)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
 3)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

5.  ด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มุ่งเน้นการดําเนินการใน 4 ประเด็นหลัก 
     1)  กิจกรรมทางด้านภาษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย ท้องถ่ิน 

ล้านนาและชาติพันธ ุ์โดยให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม 
  2)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  3)  วิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมาตรฐานทางด้านวัฒนธรรม  
  4)  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม   

6.  ด้านการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ  มุ่งเน้นการดําเนินการใน 5 ประเด็นหลัก 
1)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2)  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
3)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
4)  โครงการ To be number one 
5)  โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย   

7.  ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการดําเนินการใน 7 ประเด็นหลัก 
   1) สร้างความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
   2) วางแผนและบริหารจัดการอัตรากําลังโดยเฉพาะสายวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
   3) ปรับระบบสื่อสารองค์กรเชิงรุกอย่างท่ัวถึงและหลากหลายรูปแบบ และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กรสู่สาธารณชน  
   4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร  
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานท่ีมีศักยภาพให้เป็นส่วนงานภายใน  

  6) ปรับระบบการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้เน้นการจัด
ประชุมในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และกําหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร อาหารว่าง กรณีจัดประชุมใน
มหาวิทยาลัย เป็นเกณฑ์เดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย (อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 ม้ือ สําหรับนักศึกษา     
ไม่เกิน 100 บาท บุคลากร ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน กรณีมีค่าอาหารเย็นเพ่ิมอีกไม่เกินคนละ 50 บาท)  
   7) ปรับสัดส่วนการบริหารจัดการงบประมาณในหน่วยงานท่ีมีภารกิจมุ่งเน้นงานด้านวิจัยหรือบริการ
วิชาการ โดยให้สัดส่วนของงบดําเนินงานตามพันธกิจไม่น้อยกว่า 50 % ของงบประมาณสําหรับดําเนินการ
ท้ังหมด (ไม่รวมงบรายจ่ายด้านบุคลากร)  
   
 ท้ังนี้ให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานโดยตระหนักและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ไว้  7 ยุทธศาสตร์ 63 โครงการหลัก ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและ
เสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน  

เป้าประสงค์  
1. ประชาชนในท้องถ่ินและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงได้รับโอกาสทางการศึกษา 
2. การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
3. บุคลากรสายผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
2. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสูงข้ึน 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
5. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ใน

ระดับดี 
6. อาจารย์ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพด้านคุณวุฒิ ด้านตําแหน่งวิชาการและด้าน

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 14 โครงการหลัก ตามรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ แนวทางการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดการเรียนการสอน 
   ระดับอุดมศึกษา 

1.1  จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
1.2  จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
1.3  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา  
1.4  เสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 

2. จัดการเรียนการสอน  
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย              
   ราชภฏัเชียงราย 

จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

3. สนับสนุนการจัดการเรียน 
   การสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน 

ดําเนินการสอบรายวิชาพ้ืนฐาน สํานักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

4. พัฒนาระบบและกลไกการ 
   รับนักศึกษา 

4.1 พัฒนาการดําเนินงานของหน่วยรับนักศึกษา 
4.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 

1. หน่วยรับนักศึกษา 
2. คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
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โครงการ แนวทางการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5. ปรับปรุงและพัฒนา 
   หลักสูตร 
 

5.1  การปรับปรุงหลักสูตรเดิม  
5.2  การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการ

ของท้องถ่ินและประเทศ 
5.3  การพัฒนาหลักสูตรใหม่รองรับการจัดการ  

ศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

1. คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
2. บัณฑิตวิทยาลัย 

6. พัฒนาคุณภาพการจัด 
   การศึกษา 

6.1 พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
6.2 พัฒนาระบบเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

การเรียน 
6.3 การประเมินผู้เรียน 

สํานักส่งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียน 

7. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์   
   สู่การเป็นมืออาชีพระดับ 
   สากล 

7.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ 
7.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียน

การสอน 
7.3 พัฒนาอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
7.4 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการจัดการ

เรียนการสอน 
7.5 สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 

7.6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1. ศูนย์ภาษา คณะ  
มนุษยศาสตร์ 

2. คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
7.7 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
1. สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 

8. จัดบริการด้านกายภาพท่ี 
   เอ้ือต่อการจัดการเรียน    
   การสอนและการเรียนรู้ของ 
   นักศึกษา 

8.1 จัดบริการด้านห้องสมุด และสื่อการเรียน    
การสอน 

8.2 จัดบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

8.3 จัดบริการด้านสาธารณูปโภค 
8.4 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
8.5 ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนห้อง ปฏิบัติการ 
8.6 บํารุงรักษาทรัพย์สินสภาพแวดล้อมและ   

ภูมิทัศน์ 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
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โครงการ แนวทางการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
9. พัฒนาสํานักวิทยบริการ    
   และเทคโนโลยีให้เป็น 
   ศูนย์กลางทรัพยากร 
   การเรียนรู้สําหรับนักศึกษา 
   และบุคลากร 

9.1 จัดบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
9.2 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเผยแพร่ใน 
     ระบบ e-book 
9.3 สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ   
     การเรียนรู ้
9.4 พัฒนามาตรฐานการให้บริการ 
9.5 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ส่งเสริมการใช้ e-Book 10.1 ประชาสัมพันธ์ 
10.2 ส่งเสริมการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. พัฒนาแหล่งทรัพยากร 
     การเรียนรู้โดยใช้ระบบ 
     ห้องสมุดอัตโนมัติ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบห้องสมุด   
อัตโนมัติ 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 12.1 CRRU รักการอ่าน 
12.2 CRRU วารสารสัญจร 
12.3 อ่านหนังสือมีคะแนนความดี 
12.4 การใช้กีฬาเพ่ือส่งเสริมการอ่านหนังสือ 
12.5 จัดทําสติกเกอร์บนสื่อ Social Media 
12.6 CRRU Living Library 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. อบรมการใช้งานและ 
     สืบค้นสารสนเทศ  
     การเขียนบรรณานุกรม  
     การอ้างอิง 

13.1 อบรมการใช้งานและสืบค้นสารสนเทศ 
13.2 จัดทําคู่มือการใช้งานและสืบค้นสารสนเทศ 

การเขียนบรรณานุกรม การอ้างอิง 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. ร่วมมือทางวิชาการ 
     ท้ังในประเทศและ    
     ต่างประเทศ 

เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา 

เป้าประสงค์  
1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเป็นผู้นํา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทําเป็น สร้างงานได้และมีจิตอาสา 
2. บัณฑิตมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะระดับสากลสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือาชีพเสริมตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกด้านอัตลักษณ์และการ

พัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับดี 
3. ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตสูงข้ึน 
4. นักศึกษามีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีในระดับดี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 5 โครงการหลัก ตามรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา 
   ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ 
   มหาวิทยาลัย 
    

1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา 
     ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 7   
     ด้าน (ระบุชื่อกิจกรรม) 

1. คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
2. กองพัฒนานักศึกษา  

1.2 อบรม/สัมมนา/จัดนิทรรศการ สร้างความ
ตระหนักให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความ
เป็นผู้นํา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทําเป็น สร้างงาน
ได้และมีจิตสาธารณะ  

1.3 อบรมการใช้ทักษะความรู้ความสามารถใน
การบริหารการทํางานและการตัดสินใจ 

1.4 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการใฝ่รู้ 
1.5 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการรู้งาน 
1.6 พัฒนาขีดความสามารถในด้านการคิดได้ 
1.7 พัฒนาขีดความสามารถในด้านทําเป็น 
1.8 พัฒนาขีดความสามารถในด้านการสร้าง   

งานได้ 
1.9 พัฒนาขีดความสามารถในด้านมีจิตใจ

สาธารณะ 
     (ทุกข้อให้ระบุชื่อกิจกรรม) 

3. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ 
   การรุ่นเยาว์ 

2. เสริมสร้างคุณธรรม         
   จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและ 
   ประชาธิปไตย    
 

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี 
และประชาธิปไตย (ระบุชื่อกิจกรรม) 

1. คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
2. กองพัฒนานักศึกษา  
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โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. พัฒนาทักษะทางด้าน 
   ภาษาต่างประเทศแก่ 
   นักศึกษา 

3.1 พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
3.2 ทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
 

1. ศูนย์ภาษา คณะ  
   มนุษยศาสตร์ 
2. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
   วิชา 

 3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 
4. พัฒนาทักษะทางด้าน 
   เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ 
   นักศึกษาและบุคลากร 

ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
สําหรับนักศึกษาแรกเข้าและก่อนจบ 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
   สถาบันการศึกษา 
   ต่างประเทศ 

5.1 ประสานความร่วมมือทางการศึกษา 
5.2 ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา 
 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพการวิจัย เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถ่ินและ       
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง     
 
เป้าประสงค์  

ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการนําไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถ่ิน  
ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์สูงข้ึน 
2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกด้านการวิจัยสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 4 โครงการหลัก ตามรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. วิจัยสถาบัน ดําเนินงานวิจัยสถาบันท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร

ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 

2. พัฒนาระบบการบริหาร 
   จัดการงานวิจัย 

2.1  ศูนย์บริหารด้านการวิจัยระดับคณะ 
2.2  ข้อตกลงความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกับ

สถาบันต่างๆ 
2.3  พัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แหล่งทุน 
2.4 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและอบรมการ

ใช้งาน 
2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
2.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

งานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพ 
   การทําวิจัยของบุคลากร 

3.1 เวทีประชาชน “คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน” 

3.2 สร้างความเข้าใจและกระบวนการบูรณาการ
งานวิจัยกับการบริการวิชาการ 

3.3 อบรมให้ความรู้ในการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการโดยการวิจัยรับใช้สังคม 

3.4 อบรมเสริมทักษะการเขียนรายงานการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
   ของชุมชนและท้องถ่ินผ่าน 
   กระบวนการวิจัย 

4.1 จัดเวทีชุมชนเพ่ือการพัฒนาโจทย์การวิจัย 
4.2 อบรมให้ความรู้ในการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของท้องถ่ิน และกลุ่มชาติพันธุ ์
เป้าประสงค์  

1. มีนวัตกรรมท่ีให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมวิทยฐานะให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
3. ชุมชนและสังคมเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างท่ัวถึง 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายในท้องถ่ิน ชุมชนหรือสถาน

ประกอบการ 
ตัวช้ีวัด 

1. คุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมได้ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
3. จํานวนโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน 
3. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกด้านบริการวิชาการแก่

สังคมอยู่ในระดับดี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 12 โครงการหลัก ตามรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. บริการวิชาการแก่สังคม 1.1  ส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
1.2  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
1.3  การพัฒนาผู้ประกอบการ 
1.4  การพัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูป

สินค้าทางการเกษตร 
1.5  การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยของ

ประชาชน 
1.6  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม แรงงาน และ 
     ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1.7  การให้บริการให้คําปรึกษา วิเคราะห์  
      ทดสอบและตรวจสอบ 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 

 2. จัดบริการวิเคราะห์  
    ทดสอบ ด้านเคมี           
    จุลชีววิทยาและ 
    สิ่งแวดล้อม 

2.1  จัดรายการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง (Promotion) 

2.2  จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

2.3  ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิเคราะห์ 
      ทดสอบผ่านสื่อต่างๆ 

ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร น้ําและ
ผลิตภัณฑ์ 
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 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ    
   ให้บริการศูนย์ตรวจสอบ 
   มาตรฐานคุณภาพอาหาร  
   น้ําและผลิตภัณฑ์ 

3.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสารเคมี  
     สําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ 
3.2 โครงการรักษาและดําเนินงานตามระบบ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025  

ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร น้ําและ
ผลิตภัณฑ์ 

4. ร่วมวิจัย และถ่ายทอด  
   องค์ความรู้ด้าน 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
   คุณภาพชีวิตของประชาชน  
   และผู้ประกอบการ 

4.1  ร่วมวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและผู้ประกอบการ 

4.2  ห้องปฏิบัติการศึกษาดูงานต้นแบบของ
การดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

4.3  จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นด้านการ
วิเคราะห์ทดสอบอาหาร น้ําและ
ผลิตภัณฑ์  

ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร น้ําและ
ผลิตภัณฑ์ 

5. แหล่งเรียนรู้ด้านระบบ 
   มาตรฐาน ISO/IEC    
   17025 

5.1 จัดการเรียนการสอนด้านระบบมาตรฐาน   
ISO/IEC 17025  

5.2 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมตามระบบ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  

ศูนย์วิศวกรรมโยธา 

6. สนับสนุนการเรียน 
   การสอนด้านเทคโนโลยี 
   อุตสาหกรรมและโปรแกรม          
   วิศวกรรมโยธา 

6.1 จัดทํารายวิชาการทดสอบด้านวิศวกรรม
โยธาและด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

6.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
ทดสอบงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และโปรแกรมวิศวกรรมโยธา 

ศูนย์วิศวกรรมโยธา 

7. งานวิจัยทางด้าน 
   วิศวกรรมโยธา 

7.1  จัดทํารายงานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาโดย
นักศึกษา 

7.2  จัดทํารายงานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานด้านวิศวกรรมโยธา
ให้แก่ท้องถ่ินและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
โดยหน่วยงาน 

ศูนย์วิศวกรรมโยธา 

8. พัฒนาคุณภาพการให้  
   บริการวิชาการแก่สังคม 

8.1  ประชุมเวทีความต้องการในการพัฒนา
และปรับปรุงเทคโนโลยี 

8.2  สร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการให้บริการ
วิชาการ 

8.3  ประชุมติดตามประเมินผล 
 
 

สํานักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ 
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 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
9. พัฒนารูปแบบการ 
   ให้การศึกษาต่อเนื่องและ 
   บริการวิชาการ 

9 . 1  พัฒนาระบบ พ่ี เลี้ ย ง  ร ะบบ ติดตาม
ประเมินผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

9.2 ถ่ายทอดระบบพ่ีเลี้ยง ระบบติดตาม 
ประเมินผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

9.3 รวบรวมและเผยแพร่ ข้อมูลแหล่งทุน 
ภายนอกด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

9.4  นําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการ
ให้บริการวิชาการ 

สํานักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ 

10. สนับสนุนการให้ 
    การศึกษาต่อเนื่องและการ 
    บริการวิชาการแก่สังคม 

10.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

10.2 เผยแพร่งานด้านการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ 

10.3 ศึกษาความต้องการด้านการศึกษา
ต่อเนื่องและบริการวิชาการ 

สํานักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ 

11. บูรณาการงานบริการ 
    วิชาการกับการเรียน 
    การสอนและการวิจัย 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษาและชุมชน 

สํานักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ 

12. เครือข่ายความร่วมมือ 
    ของสถาบันอุดมศึกษาใน 
    การให้บริการวิชาการแก่ 
    สังคม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สํานักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ 
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธ์ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  
1. เป็นศูนย์อนุรักษ์และการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงรวมถึงส่งเสริม อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ท้องถ่ินล้านนาและชาติพันธุ์ 
2. เป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านวัฒนธรรม 
3. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้รับบริการจากศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
2. โครงการและผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้รับการส่งเสริมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. มีงานวิจัย งานวิชาการท่ีเก่ียวกับภาษาล้านนาและชาติพันธุ์ 
4. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกด้านวัฒนธรรมอยู่ใน

ระดับดี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 5 โครงการหลัก ตามรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริม สืบสาน 
   และทํานุบํารุง ศาสนา  
   ประเพณี และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา     
สําคัญของท้องถ่ินและของชาติ 

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   งานทํานุบํารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 

2.1  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมสําหรับ
บุคลากร 

2.2 ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านวัฒนธรรม
ระดับชาติ 

2.3 จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือปราชญ์ด้านภาษา 
ศิลปะและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินล้านนา
และชาติพันธุ์ 

2.4  จัดทําระบบ e-Learning ด้านภาษา ศิลปะ
และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินล้านนาและ   
ชาติพันธุ์ 

2.5  ศูนย์ข้อมูลการบริหารจัดการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 . 6  ประชาสัม พันธ์ ง าน ศิลปวัฒนธรรมสู่ 
สาธารณชน 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. ส่งเสริมการทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ 
   ดํารงเอกลักษณ์ความเป็น 
   ล้านนาและชาติพันธุ์ 

3.1  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอาเซียน 
3.2  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศใน

เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
3.3  ความร่วมมือทางวิชาการข้อมูลเอกสาร

โบราณในกลุ่มวัฒนธรรมอนุภู มิภาคลุ่ม   
น้ําโขง 

3.4  รณรงค์การแต่งกายแบบพ้ืนเมืองล้านนา 
3.5  แสดงและประกวดแฟชั่นโชว์การแต่งกาย

แบบพ้ืนเมืองล้านนา 
3.6  นิทรรศการการแต่งกายแบบพ้ืนเมือง

ล้านนาและชาติพันธุ์ 
3.7 เกียรติยศและเชิดชูบุคคลแต่งกายแบบ

พ้ืนเมืองดีเด่น 
3.8  ให้ความรู้ในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   ทางด้านวัฒนธรรม 

4.1  ตลาดนัดศิลปะและสินค้าทางวัฒนธรรม 
4.2  วิจัยเพ่ือการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมสู่

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. วิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือ 
   สร้างมาตรฐานทางด้าน 
   วัฒนธรรมล้านนา 

5.1  อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนและนําเสนอ
โครงการงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

5.2 จัดทําฐานข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัย
ด้านล้านนาศึกษา 

5.3  รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินล้านนา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์  
 แนวทางพระราชดําริได้รับการส่งเสริม สืบสาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ตัวช้ีวัด 

1. โครงการท่ีดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเป็นไปตามเป้าหมาย 
2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพด้านเอกลักษณ์อยู่ในระดับดี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 8 โครงการหลัก ตามรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. เรียนรู้ทรัพยากร  
   สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา 
   ท้องถ่ิน 

1 .1  ปกปักพันธุ กรรมพืชใน พ้ืน ท่ี ศึกษาป่า
ธรรมชาติ 

1.2  รวบรวมพันธุ์ไม้เด่นไม้ หายาก พืชอาหาร 
และพืชสมุนไพร 

1.3  สํารวจภูมิปัญญาพรรณไม้ดอกหอม และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ดอกหอม 

1.4  เพาะขยายพันธ์และปลูกรวบรวมพืช
พ้ืนเมือง 

1.5  ปลูกรวบรวมพันธ์กล้วย 
1.6  ปลูกรวบรวมไม้ผลท้องถ่ิน 

สถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพฯ 

2. ประโยชน์ทรัพยากร 
   ธรรมชาติและภูมิปัญญา 
   ท้องถ่ิน 

2.1  พัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร 
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามภู มิ ปัญญา            

ชาติพันธุ์ไต 

สถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพฯ 

3. สร้างจิตสํานึกในการ 
   อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3.1 ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     (ดําเนินงาน 5 องค์ประกอบของสวน 
     พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
3.2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาสวน 
     พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.3 อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     นักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนฝึก 
     ประสบการณ์วิชาชีพ 
3.4 การติดตามการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
     โรงเรียนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.5 ศูนย์เรียนรู้ จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา 
     จากกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ 
      แหล่งค้นคว้าข้อมูลสําหรับนักศึกษา 
 

สถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพฯ 
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โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3.6  สนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนในโรงเรียนเครือข่าย 
3.7  การสร้างบทเรียนท้องถ่ิน  
      (ภาษาต่างประเทศเพ่ือบูรณาการสู่การ

เรียนการสอนด้านพันธุ์ ไ ม้ดอก ต้นไม้ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน) 

3.8 การศึกษาพันธุ์ไม้ในมหาเวสสันดรชาดก   
13 กัณฑ์ และภูมิปัญญาจากป๊ับสาในวิถี
ชีวิตของชาวล้านนา 

3.9 การจัดทําแผนท่ีพันธุ์ไม้หายากจากพระ
เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 

3.10 พัฒนาแกนนําสื่อความหมายทางธรรมชาติ   
3 .11  งานวาดภาพทางพฤกษศาสตร์และ               

ปักษีวิทยา 
3.12 เข้าร่วมประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
3.13 ศูนย์การเรียนรู้เส้นใยธรรมชาติพ้ืนถ่ิน 
3.14 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้อง ถ่ิน ด้ านหั ตถกรรมของกลุ่ ม ไตใน
เชียงราย 

3.15 เยาวชนไตลื้อกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอไตลื้อสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

3.16 เยาวชนอนุรักษ์สมุนไพร 
3.17 ขยายผลงานอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชสู่

วิทยาลัยครูหลวงพระบางและหลวงน้ําทา 
3.18 การจัดพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษสุนทรีย 

พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3.19 จัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับวิถีชีวิตของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ในภาคเหนือ 
3.20 จัดพิมพ์หนังสือพรรณไม้ในวัดพระแก้ว  
3.21 จัดพิมพ์เอกสารภูมิปัญญาล้านนาในการ

ดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นโดยปราชญ์ชาวบ้าน 
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โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3.22 จัดพิมพ์สื่อการเรียนรู้เรื่องพืชแยกเพศอยู่

ร่วมต้นเดียวกัน(monoecious plant) 
แ ล ะ พื ช แ ย ก อ ยู่ ต่ า ง ต้ น ( dioecious)                
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

3.23 จัดพิมพ์สื่อการเรียนรู้เรื่องผลและเมล็ดของ
พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

3 . 2 4  จั ด พิ ม พ์ สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

3.25 บูรณาการการเรียน การสอนวิชา GIS 
3.26 อนุรักษ์ภูมิปัญญาปราชญ์พ้ืนบ้านล้านนา 
3.27 ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
3.28 การศึกษาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินเ พ่ือการ
จัดการอย่างยั่งยืน 

3.29 การออกแบบโครงสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
พืชกับวิถีชีวิตคนล้านนา 

3.30 อาคารพิพิธภัณฑ์พืชกับวิถีชีวิตคนล้านนา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
   ดําเนินงานตาม 
   พระราชดําริด้านการ  
   พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ในโรงเรียนตํารวจตระเวน 
   ชายแดน  

4.1  เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

4.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

สํานักประสานงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (คณะครุศาสตร์) 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
   ดําเนินงานตามพระราชดําริ 
   ด้าน To be number one  

5.1  ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

5.2  เข้าร่วมมหกรรมประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์
วันระดับภาคเหนือ 

5.3  เข้าร่วมมหกรรมประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์
วัน ระดับประเทศ  

5.4  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ              
ทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ  

5.5  ประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 14 สโมสร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

โครงการ To be number 
one   
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โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.6  ขยายเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ใน

สถานศึกษา และชุมชน 
5.7  อบรมบุคลากร และชุมชน เพ่ือการให้

ความรู้เรื่องยาเสพติด 
5.8  ประกวดและพัฒนาเยาวชนโครงการ            

ทูบีนัมเบอร์วัน  
5.9  ทูบีนัมเบอร์วันหอพัก ต้านภัยยาเสพติด 
5.10 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ                 

ทูบีนัมเบอร์วัน  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
   ดําเนินงานตามพระราชดําริ 
   ด้านสายใยรักแห่ง  
   ครอบครัว 

6.1  ชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาวะหญิงต้ังครรภ์
และมารดาหลังคลอดโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6.2  ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อน
การต้ังครรภ์ 

6.3  อาหารพ้ืนบ้านสานสายใยรักแห่งครอบครัว 
6.4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก

แห่งครอบครัว  
6.5  ฟ้ืนฟูสุขภาพองค์รวมเพ่ือประสิทธิภาพการ

ทํางานสานสายใยรักแห่งครอบครัว 
6.6  บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย

โดยใช้แนวพระราชดําริเป็นฐาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน (คณะสังคมศาสตร์) 

7. พัฒนาสวนสมเด็จ 
   พระศรีนครินทร์เชียงราย 

7.1 ประชาสัมพันธ์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย 

7.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จฯ 
ให้มีความสวยงาม 

7.3  ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชําให้มีความพร้อม
สําหรับการใช้งาน 

7.4  อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับการ
เพาะชํากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

7.5 ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาท่ีพักภายในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

7.6 ปรับปรุงทางเดินเท้า แปลงดอกไม้ Slop  
Protection (แนวป้องกันตลิ่งริมน้ําหนอง
บัวใหญ่) 

7.7 ปรับปรุงลานอนุสาวรีย์สมเด็จย่า 

กองอาคารสถานท่ี 
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โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8. พัฒนาเนื้อหาสื่อ 
   การเรียนการสอนตาม 
   โครงการพระราชดําริ 

สนับสนุนการใช้ ICT ตามโครงการพระราชดําริ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาระบบกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์  
1. ใช้ระบบธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
2. มีรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสมในอนาคต 
3. มีวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมท่ีเป็นสากล 

ตัวช้ีวัด 
1. ผลสําเร็จของการบริหารสถาบันการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพอยู่ในระดับดี 
2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 14 โครงการหลัก ตามรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.บริหารงานกลาง 1.1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับงานบริหารกลาง

หน่วยงาน 
1.2 ไปราชการเพ่ือติดต่อประสานงาน  

ทุกหน่วยงาน 

 1.3 จัดบริการสาธารณูปโภค 
1.4 บํารุงรักษาทรัพย์สิน 
1.5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
1.6 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี   

ทุกหน่วยงาน  
ยกเว้น คณะ/วิทยาลัย/ 
สํานักวิชา 

2. บริหารงานกลาง   
   มหาวิทยาลัย 

2.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
2.2 บริหารงานบุคลากรชาวต่างประเทศ 
2.3 จัดบริการสาธารณูปโภค 
2.4 บํารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและ 

ภูมิทัศน์ 
2.5 สนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน 
2.6 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
2.8 ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.9 สนับสนุนการดําเนินงานจัดการศึกษา 
2.10 ชําระคืนเงินกู้การเคหะ 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานกลางของ

มหาวิทยาลัย 
2.12 ประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.  มหาวิทยาลยั 
2.13 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.14 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
2.15 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2.16 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

สํานักงานอธิการบดี 
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 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. พัฒนาสื่อเพ่ือสร้างความ 
   เข้าใจและภาพลักษณ์อันดี 
   ให้กับมหาวิทยาลัย 

3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางแจ้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.1 Campus TV 
3.3 สร้างสื่อ Social Network 
3.4 จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ร่มกาสะลองคํา 
3.5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ  

สํานักสื่อสารองค์กร 

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
   ให้แก่องค์กร 

4.1 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านสื่อต่างๆ 
4.2 จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต 

ทุกหน่วยงาน 

5. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เชียงราย 

5.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
ความสวยงาม 

5.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
ให้มีความสวยงาม 

5.3 ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรมีจิตสํานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ทําลายธรรมชาติ 

กองอาคารสถานท่ี 

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ด้านกายภาพ 

จัดทําแผนแม่บท (Master Plan) ท่ีว่าด้วยภูมิ
ทัศน์ (Landscape) และภูมิสถาปัตยกรรม 
(Landscape Architecture) และสาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

กองอาคารสถานท่ี 

7. พัฒนาระบบการบริหาร 
   ทรัพยากรมนุษย์ 
 

7.1  พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากร 
7.2  พัฒนาระบบการเข้าสู่ตําแหน่งงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 
7.3  เสริมสร้างจรรยาบรรณของบุคลากร 
7.4  พัฒนาระบบการประเมินบุคลากร 
7.5  สร้างเจตคติและค่านิยมท่ีดีแก่บุคลากร 
7.6  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

บุคคล 
7.7  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

บุคลากรท้ังระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 

7.8  แสวงหารูปแบบวัฒนธรรมการทํางานของ
องค์กรและรูปแบบการให้สวัสดิการอ่ืนๆแก่
บุคลากร 

กองบริหารงานบุคคล 

8. พัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหาร 8.1 อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเสริมสร้าง 
     ศักยภาพผู้บริหาร 
8.2 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการ 
     บริหารงาน 

ทุกหน่วยงาน 
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 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   สายสนับสนุน 

9.1 อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเสริมสร้าง 
     ทักษะวิชาชีพ 
9.2 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการ 
     ปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงาน 

10. การวิเคราะห์และ 
   จัดทําแผนยุทธศาสตร์และ 
   แผนปฏิบัติการประจําปี 

10.1 ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ 
      พัฒนามหาวิทยาลัย 
10.2 วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
10.3 จัดทําข้อมูลเพ่ือการวางแผนและการ 
      บริหารมหาวิทยาลัย 
10.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
       ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีสู่ 
       สาธารณชน 
10.5 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน 
       ด้านการวางแผนท้ังระดับหน่วยงานและ 
       ระดับมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน 

11. พัฒนาระบบงบประมาณ 
   และการติดตามประเมินผล 

11.1  วิเคราะห์และจัดทํางบประมาณประจําปี 
11.2  บริหารงบประมาณประจําปี 
11.3  ประเมินผลการดําเนินงานตาม 
       แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ   
       ประจําปี 
11.4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีงบประมาณท้ัง  
       ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน 

12. พัฒนาระบบงานการเงิน 
   บัญชีและพัสดุให้มี 
   ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

12.1 การพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ 
12.2 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญชีและพัสดุ 
12.3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ

ท้ังระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 
12.4 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินและ

พัสดุ 

กองคลัง 

13. กํากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
    พันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
    ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
    การศึกษาระดับคณะ 

13.1 ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
13.2 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการจัด 
      การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 
13.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
13.4 การจัดการความรู้ 
13.5 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา 
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 โครงการ แนวทางการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
14. กํากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
    พันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
    ตามเกณฑ์การประกัน 
    คุณภาพภายในระดับ 
    สถาบัน 

กํากับและติดตามการดําเนินงานการบริหาร
สถาบันตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน  

กองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 

15. พัฒนาระบบการประกัน 
     คุณภาพการศึกษาภายใน 
     ท่ีส่งเสริมการพัฒนา 
     คุณภาพสถาบัน 

15.1 การจัดทําแผนการประเมินคุณภาพ 
15.2 การสร้างความเข้าใจด้านการประกัน 
      คุณภาพแก่หน่วยงาน 
15.3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
      การประกันคุณภาพ 
15.4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีประกัน 
      คุณภาพท้ังระดับหน่วยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย 
15.5 การรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพสู่ 
      สาธารณชน 
15.6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
      สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

กองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 

16. กํากับติดตามและ 
     ตรวจสอบภายใน 

ประชุมชี้แจง อบรมด้านการควบคุมภายในแก่ 
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

17. สนับสนุนและประสาน 
     การดําเนินงานกลางของ 
     มหาวิทยาลัย 

17.1  พัฒนาคุณภาพระบบงานสารบรรณ 
17.2  พัฒนาคุณภาพระบบงานประชุม 
17.3  พัฒนาคุณภาพระบบงานบริการกลาง 
17.4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีธุรการท้ังใน 
       ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 
17.5  พัฒนาระบบสารสนเทศการให้ 
       บริการกลาง 

กองกลาง  
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แบบฟอร์มในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่ือหน่วยงาน......................



หน้า

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4. โครงการ

สารบัญ

1.2 ความเช่ือมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

4.1  สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามงบรายจ่าย  (แบบ งป.1/1)
4.2  สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (แบบ
 งป.1/2)

4.3  รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4.4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (แบบ งป.2)

1. โครงการ

2. โครงการ

3. โครงการ

5. โครงการ

6. โครงการ



1. วิสัยทัศน์

2. พันธกิจ

3. วัตถุประสงค์

4. เป้าหมาย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ………………………………………………

เป้าประสงค์ :
……………………………………………………………….

 - ข้อท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

 - ข้อท่ี 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
1)  ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่
ตามมาตรา 8)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน

   ………..…………………………………………………….

6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่ือหน่วยงาน......................



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ………………………………………………

เป้าประสงค์ :
……………………………………………………………….

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ………………………………………………

เป้าประสงค์ :
……………………………………………………………….

 - ข้อท่ี 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

 - การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน (การไร้ทิศทาง ความซํ้าซ้อน การขาดคุณภาพ 
การขาดประสิทธิภาพ)

 - เครือข่ายอุดมศึกษา
3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

1)  ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่
ตามมาตรา 8)

 - การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน (การไร้ทิศทาง ความซํ้าซ้อน การขาดคุณภาพ 
การขาดประสิทธิภาพ)

 - เครือข่ายอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)

 - รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น

 - การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานอุดมศึกษา

   ………..…………………………………………………….

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาท้องถ่ินและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

   ………..…………………………………………………….

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
 -  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ

 - ข้อท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวน และ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)

 - รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น

1)  ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่
ตามมาตรา 8)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ………………………………………………

เป้าประสงค์ :
……………………………………………………………….ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

 - ข้อท่ี 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 - ข้อท่ี 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)

 - บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 - ข้อท่ี 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและ
นักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน

 - ข้อท่ี 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง

1)  ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่
ตามมาตรา 8)

 -  การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

 - ข้อท่ี 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 - ข้อท่ี 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 - บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)

 -  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของท้องถ่ิน และกลุ่มชาติพันธุ์

   ………..…………………………………………………….



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ………………………………………………

เป้าประสงค์ :
……………………………………………………………….

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ………………………………………………

เป้าประสงค์ :
……………………………………………………………….

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ………………………………………………

เป้าประสงค์ :
……………………………………………………………….

3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 - บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   ………..…………………………………………………….

 - ข้อท่ี 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า  ความสํานึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
 -  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
1)  ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่
ตามมาตรา 8)

 - บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์
ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม

   ………..…………………………………………………….

 - ข้อท่ี 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
1)  ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่
ตามมาตรา 8)

   ………..…………………………………………………….

 - ข้อท่ี 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)

3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นสากล

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
1)  ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่
ตามมาตรา 8)



2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)

 - โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)

 -  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

 - ข้อท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

 - ข้อท่ี 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า  ความสํานึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 - ข้อท่ี 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและ
นักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน

 - ข้อท่ี 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง

 - ข้อท่ี 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 - ข้อท่ี 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 - ข้อท่ี 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
 - การเงินอุดมศึกษา
 - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน



7. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม

2. โครงการ

งบประมาณ

รวมเงิน

 กิจกรรม
 กิจกรรม
 กิจกรรม

4. โครงการ
 กิจกรรม
 กิจกรรม

 กิจกรรม
 กิจกรรม
 กิจกรรม

3. โครงการ
 กิจกรรม
 กิจกรรม

 กิจกรรม
 กิจกรรม
 กิจกรรม

 กิจกรรม

 กิจกรรม
 กิจกรรม

 กิจกรรม
 กิจกรรม
 กิจกรรม

โครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน

1. โครงการ
 กิจกรรม



8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กรณีหน่วยงานอื่น ๆ (ยกเว้น คณะ วิทยาลัย สํานักวิชา)  
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ บรรลุค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

3. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กรณีคณะ วิทยาลัย สํานักวิชา  

1. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน ไม่ตํ่ากว่าระดับดี



แบบ งป. 1/1

หน่วย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

1. โครงการ
1.1. กิจกรรม
1.2. กิจกรรม
1.3. กิจกรรม
1.4. กิจกรรม

2. โครงการ
2.1. กิจกรรม
2.2. กิจกรรม
2.3. กิจกรรม
2.4. กิจกรรม

3. โครงการ
3.1. กิจกรรม
3.2. กิจกรรม
3.3. กิจกรรม
3.4. กิจกรรม

4. โครงการ
4.1. กิจกรรม
4.2. กิจกรรม
4.3. กิจกรรม
4.4. กิจกรรม

รวม

งบแผ่นดิน
งบรายจ่าย

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อหน่วยงาน......................

จําแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย
เงินรายได้

ชื่อโครงการ / กิจกรรม



แบบ งป. 1/2

หน่วย : บาท

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

2.3. กิจกรรม

กิจกรรม

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อหน่วยงาน......................

จําแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58)

โครงการ1.

2. โครงการ

กิจกรรม1.2.

1.3. กิจกรรม

กิจกรรม1.1.

งบประมาณรวม

2.1. กิจกรรม

2.2.



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58)งบประมาณรวม

4. โครงการ

4.1. กิจกรรม

รวม

4.2. กิจกรรม

4.3. กิจกรรม

3.1. กิจกรรม

3. โครงการ

3.2. กิจกรรม

3.3. กิจกรรม



งบแผ่นดิน เงินรายได้ งบแผ่นดิน เงินรายได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
ชื่อหน่วยงาน......................

งบประมาณ
ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต



1. ช่ือโครงการ ......................................................................................................................................................................................................
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายท่ีดําเนินการ ....................................................................................................................................................
3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ

................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์

................................................................................................................................................................................................................................
3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์
................................................................................................................................................................................................................................

3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบด้าน .............................................................................................................................................................................
3.4 กรณีเป็นโครงการท่ีดําเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ ......................................................................................................................................................................................................
เอกลักษณ์ ......................................................................................................................................................................................................

3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ .............................................................................................................................................................................

4.  หลักการและเหตุผล

5.  วัตถุประสงค์

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

1.
2.
3.

7. สถานท่ีดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................................................

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

ค่าเป้าหมาย

ช่ือหน่วยงาน......................

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ

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

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

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

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

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

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

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

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



8. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ

1.
2.
3.
4.

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1 กิจกรรม

            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.2 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

เดือน ....................................

รวมงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร

-                             

แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

-                             -                              

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58) -                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58)

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57)

-                             -                             -                              

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58) -                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58)

เดือน ....................................

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) -                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                

-                                

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

0

แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

-                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                

-                                

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

0

ช่ือกิจกรรม ช่ือกลุ่มเป้าหมายและจํานวน 



            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.3 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร

-                             -                             -                              

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58) -                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58)

เดือน ....................................

รวมงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) -                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                

-                                

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

0

แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม
แผนการดําเนินงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน



10.4 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

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

ตําแหน่ง ....................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57)

0

แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

-                             -                             -                              

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58) -                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58)

รวมงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร

งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร

-                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                

-                                

แผนการดําเนินงาน



1. ช่ือโครงการ ......................................................................................................................................................................................................
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายท่ีดําเนินการ ....................................................................................................................................................
3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ

................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์

................................................................................................................................................................................................................................
3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์
................................................................................................................................................................................................................................

3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบด้าน .............................................................................................................................................................................
3.4 กรณีเป็นโครงการท่ีดําเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ ......................................................................................................................................................................................................
เอกลักษณ์ ......................................................................................................................................................................................................

3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ .............................................................................................................................................................................

4.  หลักการและเหตุผล

5.  วัตถุประสงค์

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

1.
2.
3.

7. สถานท่ีดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................................................

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558
ช่ือหน่วยงาน......................

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

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

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย

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

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

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

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

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

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



8. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ

1.
2.
3.
4.

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1 กิจกรรม

ดําเนินการโดย (    ) นักศึกษา (    ) หน่วยงาน
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.2 กิจกรรม
ดําเนินการโดย (    ) นักศึกษา (    ) หน่วยงาน

            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

ช่ือกิจกรรม ช่ือกลุ่มเป้าหมายและจํานวน งบประมาณ

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

0

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

-                               

งบประมาณแผ่นดิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58) -                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58) -                                

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) -                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                

งบประมาณเงินรายได้

รวมงบประมาณ -                             -                             

0

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร

-                               

-                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58) -                                

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) -                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58)

รวมงบประมาณ -                             -                             



            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.3 กิจกรรม
ดําเนินการโดย (    ) นักศึกษา (    ) หน่วยงาน

            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบประมาณแผ่นดิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณเงินรายได้

0

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร

-                               

งบประมาณแผ่นดิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

-                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58) -                                

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) -                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58)

งบประมาณเงินรายได้

รวมงบประมาณ -                             -                             

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร



10.4 กิจกรรม
ดําเนินการโดย (    ) นักศึกษา (    ) หน่วยงาน

            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2)  รายละเอียดงบประมาณ

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

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

ตําแหน่ง ....................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

0

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

รวมงบประมาณ -                             -                             -                               

งบประมาณแผ่นดิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

-                                
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.58) -                                

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.57) -                                
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.58) -                                
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.58)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร

งบประมาณเงินรายได้



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้         งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว

(นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)
ผู้อํานวยการกองคลัง

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ครุภัณฑ์ที่มิใช่คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว

(นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)
ผู้อํานวยการกองคลัง

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ครุภัณฑ์ที่มิใช่คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยง)
รองอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา  ยืนยง)
รองอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย นับ ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้         งบกองทุน        งบอื่นๆ หน่วย : บาท

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งก่อสร้างใหม่ - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหน่วยงาน...................... งบแผ่นดิน      งบเงินรายได้          งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งก่อสร้างใหม่ - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



  ห น้ า | 56 

 
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการจัดทําข้อมูลประกอบการจัดทํารายละเอียดโครงการตามรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ    
ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25525588  
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ข้อมูลประกอบการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

1. ประเภทงบรายจ่าย แบ่งเป็น 5 ประเภท  
 1.1  งบบุคลากร     =   เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว 
 1.2  งบดําเนินงาน =   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 1.3  งบลงทุน     =   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1.4  งบเงินอุดหนุน =   เงินอุดหนุนในการทําวิจัย และรายการในงบแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร 

     ในหมวดรายจ่ายนี้ 
 1.5  งบรายจ่ายอ่ืน =   ให้ต้ังได้เฉพาะกรณีงบบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่าย 
         สําหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ หรือรายการในงบแผ่นดิน 

     ท่ีได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายนี้ 
2. การกําหนดช่ือแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  
 ให้ระบุชื่อแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ลงในแบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติการ แบบ งป.2             
หัวข้อท่ี 10 กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ตามแหล่งงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร               
โดยใช้ชื่อดังนี้ 

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการบริการ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้
บริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

3. หลักเกณฑ์ในการกําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งป.1/2) 
3.1 งบประมาณแผ่นดิน  

ให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนสิงหาคม 2558 
 3.2 งบประมาณเงินรายได้ 

ให้ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะสม และสามารถกําหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
• งบลงทุน ให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ใน ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.58)  
• งบอ่ืนๆ นอกเหนือจากงบลงทุนให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามความ

เหมาะสม 
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4. โครงการท่ีสามารถถัวเฉล่ียจ่ายทุกภาคเรียนได้ มีดังนี้ 
 4.1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
      4.1.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 4.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล 

4.4 โครงการจัดบริการด้านกายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     4.4.1 กิจกรรมจัดบริการด้านสาธารณูปโภค 
     4.4.2 กิจกรรมบํารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
4.5 โครงการบริหารงานกลาง 
     4.5.1 กิจกรรมไปราชการเพ่ือติดต่อประสานงาน 
     4.5.2 กิจกรรมจัดบริการสาธารณูปโภค 
     4.5.3 กิจกรรมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
4.6 โครงการพัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหาร 
     4.6.1 อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหาร 
     4.6.2 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการบริหาร 
4.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
     4.7.1 อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ 
     4.7.2 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน 
  

5. การกําหนดรายช่ือครุภัณฑ์ท่ีต้องการจัดซ้ือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ 

ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ เตียง 
  เตียงตรวจภายใน เตียง 
  รถเข็นชนิดนั่ง คัน 

  รถเข็นชนิดนอน คัน 
  รถเข็นทําแผล คัน 
  รถเข็นอาหาร คัน 
  รถเข็นผ้าเป้ือน คัน 
  หม้อต้มเครื่องมือ เครื่อง 
  เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่อง 

  กล้องจุลทรรศน์ กล้อง 

  
 - ชนิดตาเดียว 
 - ชนิด 2 ตา   

  
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่อง 
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ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จอ 
  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่อง 
  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล กล้อง 

กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล กล้อง 
  โทรทัศน์สีชนิดจอแบน เครื่อง 
  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เครื่อง 

  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA เครื่อง 
  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA เครื่อง 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ตู้ 
  ตู้แช่อาหาร ตู้ 
  เครื่องทําน้ําเย็น เครื่อง 
  เครื่องตัดหญ้า เครื่อง 
   - แบบข้อแข็ง   
   - แบบข้ออ่อน   
   - แบบเข็น   
   - แบบล้อจักรยาน   
   - แบบนั่งขับ   

  เตาแก๊ส เตา 
เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น เครื่อง 
เครื่องตัวหญ้า เครื่อง 

  เครื่องซักผ้า เครื่อง 
  เครื่องอบผ้า เครื่อง 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่อง 
   - ระบบ VHF/FM   
   - ระบบ HF/SSB   

  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่อง 
ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง 
  เครื่องโทรสาร เครื่อง 
  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง 
  เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล เครื่อง 
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ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ 
  เครื่องอัดสําเนา เครื่อง 

เครื่องฟอกอากาศ เครื่อง 
  เครื่องทําลายเอกสาร เครื่อง 
  เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่อง 
  เครื่องบันทึกเงินสด เครื่อง 
  เครื่องนับธนบัตร เครื่อง 
   - แบบต้ังโต๊ะ   
   - แบบต้ังพ้ืน   

  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 
   - ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน   
   - ชนิดตู้ตั้งพ้ืน   
   - ชนิดติดผนัง   
  เครื่องดูดฝุ่น เครื่อง 
  เครื่องขัดพ้ืน เครื่อง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่อง 

ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่าย ตู้ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน เครื่อง 

  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล เครื่อง 
  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานสํานักงาน เครื่อง 
  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล เครื่อง 
  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ชุด 
  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ชุด 
  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว เครื่อง 

  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เครื่อง 
  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่อง 
  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก เครื่อง 
  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิดสี เครื่อง 
  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิดสี เครื่อง 

เครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)    เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี เครื่อง 
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ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ 
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอ์ /ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network เครื่อง 

  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด ขาว-ดํา เครื่อง 
  สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป เครื่อง 
  สแกนเนอร์ สําหรับงานระดับศูนย์บริการ เครื่อง 
  จอภาพ จอ 
   - แบบ LCD   
   - แบบ LED   

  เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่อง 
ครุภัณฑ์สํารวจ กล้องระดับ ตัว 

กล้องวัดมุม ตัว 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ตัว 

เครื่องนับเม็ดยา เครื่อง 
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่อง 
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รายละเอียดการจดัส่งเอกสารแผนปฏิบัตกิาร รายละเอียดการจดัส่งเอกสารแผนปฏิบัตกิาร   
ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25525588  
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รายละเอียดการจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
1. หน่วยงานจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มายังกองนโยบายและแผน 

จํานวน 16 ชุด (ไม่ต้องเข้าเล่ม) เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองแผนปฏิบัติการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ภายในวันท่ี  8 กรกฎาคม 2557 ภายในเวลา 16.45 น. พร้อมไฟล์ ข้อมูลมา ท่ี                              
E-Mail : planning-cru@crru.ac.th 
กรณีท่ีหน่วยงานเสนอขอต้ังงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องเสนอรายละเอียดผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

� การจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีมิใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เสนอผ่านความเห็นชอบ 
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)  

� การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เสนอผ่านความเห็นชอบ 
- รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยง) 

� การจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ให้เสนอผ่านความเห็นชอบ 
- รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ) 

� การจัดสร้างสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผ่านความเห็นชอบ 
- รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ) 

2. กรณีท่ีเอกสารขาดความสมบูรณ์และต้องดําเนินการแก้ไข เจ้าหน้าท่ีกองนโยบายและแผนท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบรูปแบบเอกสารและรายละเอียดแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จะประสานไปยังเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณของหน่วยงานเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 

3. หน่วยงานจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณ์ มายัง         
กองนโยบายและแผน จํานวน 25 เล่ม เพ่ือรวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 โดยใช้สีปกตามกลุ่มหน่วยงาน ดังนี้ 

� กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา   ใช้ปกสีชมพู  
� กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ใช้ปกสีฟ้า    
� กลุ่มหน่วยงานบริการ   ใช้ปกสีเหลือง  
� กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย  ใช้ปกสีเขียว 

การเข้าเล่มเอกสาร : ให้เข้าเล่มตามแนวตั้งของกระดาษ A4 สันปกให้ใช้กระดาษสีเดียวกับปก  
4. หากมีข้อสงสัยในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ติดต่อ

สอบถามมายังเจ้าหน้าท่ีกองนโยบายและแผนท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของเอกสารของหน่วยงาน ได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6035 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1112 
และ 1114  

5. หากมีข้อสงสัยในเรื่องเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ให้ติดต่อสอบถามมายังผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6035 หรือ 
เบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1620 
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รายช่ือเจ้าหน้าท่ีกองนโยบายและแผนรายช่ือเจ้าหน้าท่ีกองนโยบายและแผน  
ท่ีรับผิดชอบในการท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบเอกสารและรายละเอียดแผนปฏิบัติการตรวจสอบรูปแบบเอกสารและรายละเอียดแผนปฏิบัติการ    

ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25582558  
ของหน่วยงานต่าง ๆของหน่วยงานต่าง ๆ  
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รายช่ือเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบเอกสารและ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานตา่ง ๆ   

หน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท์ 

กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา    

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสายทิตย ์เรือนปิน 1112 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววันวิสาข์ กาวิชา  1114 

3. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก นายวระวิทย ์ ศิรินาม 1114 

4. คณะครศุาสตร ์ นางสาวทัศนีย ์ชัยสุภาพ 1114 

5. คณะมนุษยศาสตร ์ นายกิตติคณุ เมืองมา 1114 

6. คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสุรีพร คําสม 1112 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร ์ นางสาวชรินทร์รตัน์ ปัทมาพิสุทธ์ิ 1114 

8. วิทยาลัยนานาชาต ิ นางสาวทัศนีย ์ชัยสุภาพ 1114 

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวชรินทร์รตัน์ ปัทมาพิสุทธ์ิ 1114 

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวระวิทย ์ ศิรินาม 1114 

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ นายวระวิทย ์ ศิรินาม 1114 

12. สํานักวิชากฎหมาย นางสาวทัศนีย ์ชัยสุภาพ 1114 

13. สํานักวิชาบัญชี นายวิกรม  อินทรทิพย ์ 1112 

14. สํานักวิชาการท่องเท่ียว นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด  1112 

15. บัณฑิตวิทยาลยั นางสาวสุรีพร คําสม 1112 

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา    

16. โรงเรียนสาธิต นางสาววันวิสาข์ กาวิชา  1114 

17. สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาววันวิสาข์ กาวิชา  1114 

18. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด  1112 

19. สํานักงานอธิการบด ี นางสาวทัศนีย ์ชัยสุภาพ 1114 

   19.1) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย นางสาวทัศนีย ์ชัยสุภาพ 1114 
   19.2) ส่วนกลางสํานักงานอธิการบด ี
          (บริหารกลางสํานักงานอธิการบดี) 

นางสาวทัศนีย ์ชัยสุภาพ 1114 

   19.3) กองกลาง นายกิตติคณุ เมืองมา 1114 
   19.4) กองคลัง นายวิกรม  อินทรทิพย ์ 1112 

   19.5) กองนโยบายและแผน นางสาวทัศนีย ์ชัยสุภาพ 1114 
   19.6) กองบริหารงานบุคคล นางสาววันวิสาข์ กาวิชา  1114 
   19.7) กองพัฒนานักศึกษา นางสาวชรินทร์รตัน์ ปัทมาพิสุทธ์ิ 1114 
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หน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท์ 
   19.8) กองอาคารสถานท่ี นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด  1112 
   19.9) กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ นางสาวสุรีพร คําสม 1112 

   19.10) กองวิเทศสัมพันธ์ นางสาวสายทิตย ์เรือนปิน 1112 
   19.11) หน่วยตรวจสอบภายใน นายวระวิทย ์ ศิรินาม 1114 

   19.12) สภาคณาจารย์และข้าราชการ นายวระวิทย ์ ศิรินาม 1114 

   19.13) งาน To be number one นายวระวิทย ์ ศิรินาม 1114 

20. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวชรินทร์รตัน์ ปัทมาพิสุทธ์ิ 1114 

21. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสายทิตย ์เรือนปิน 1112 

22. สํานักการศึกษาต่อเน่ืองและบริการวิชาการ นายวิกรม  อินทรทิพย ์ 1112 

23. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุน่เยาว์ นายกิตติคณุ เมืองมา 1114 

กลุ่มหน่วยงานบริการ    

24. สํานักสื่อสารองค์กร นายวิกรม  อินทรทิพย ์ 1112 

25. สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน นางสาวสายทิตย ์เรือนปิน 1112 

26. ศูนย์วิศวกรรมโยธา นายกิตติคณุ เมืองมา 1114 
27. ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า 
     และผลิตภัณฑ์ 

นางสาวสุรีพร คําสม 1112 

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย    
28. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ 
     สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและอาเซียน   

นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด 1112 

 


