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- แผนงาน หมายถึงแผนงานตาม “โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร” ท่ีสํานัก
งบประมาณจัดทําข้ึนสําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมุงใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสวนราชการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรระดับชาติอันเปนผลลัพธท่ีรัฐบาลตองการใหเกิดข้ึนแก
ประเทศชาติและประชาชนรวมท้ังใช “แผนงาน” ดังกลาวเปนรายการ 
ขออนุมัติการใชจายงบประมาณของแผนดินตอรัฐสภาตามท่ีบัญญัติไวใน 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือกําหนดข้ึนใหมในระหวางปไดแก 

1. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจาการทองเท่ียวและบริการ 
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
5. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
6. แผนงานพ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 
7. พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

- ผลผลิต/โครงการ ผลผลิตหมายถึงผลของการดําเนินงานตามกิจกรรมซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต
(Product) หรือการใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ
หรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทําบริการอะไร (What) ในฐานะ
ผูจัดหาบริการ (Service  Provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผู
ซ้ือบริการ(Service Purchaser) ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรงหรอื
โดยการใชวัตถุสิ่งของและหรือสิ่งกอสรางเพ่ือนําไปใชในการใหบริการองคกร
ภายนอกหนวยงานหรือประชาชนโดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิงปริมาณ
คุณภาพเวลารวมท้ังคาใชจายท้ังนี้ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายเพ่ิมเติมหรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 
โครงการ หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนท่ี
จัดทําข้ึนเพ่ือใหเกิดการใหบริการท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรงหรือ
โดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสรางเพ่ือนําไปใชในการใหบริการแก
ประชาชนองคกรภายนอกสวนราชการรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนโดยมี
การกําหนดเปาหมายระยะเวลาและวงเงินงบประมาณของโครงการ 
 

ประกอบดวย 4 โครงการ 6 ผลผลิต 1 รายการดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 
2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3. โครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีมีศักยภาพ 
4. รายการบุคลากรภาครัฐ 
5. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
7. ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 
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8. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9. ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
10. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
11. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

- กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําสงผลผลิต และ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเปน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการใชทรัพยากร
และกอใหเกิดผลผลิตหรือบริการท่ีมีคุณคา 

- กิจกรรมรอง/หนวยงาน กิจกรรมรอง หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีชวยสนับสนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพตามงานของสวนราชการนั้น โดยแบงตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการ ตลอดจนการจัดโครงสรางและจัดระบบงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน/สาขาวิชา ท่ีแบงตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1 ชื่อโครงการ ระบุวาทําอะไร แกใคร และเรื่องอะไร โดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ เชน 
- ถามีกิจกรรมมากกวา 1 กิจกรรม ใชคําวา “พัฒนา สงเสริม เสริมสราง 

สรางเสริม สนับสนุน”เชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนตน 

- อ่ืน ๆ ใชคําวา “เพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับ สรางโอกาส” เชน 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

2 สถานภาพของโครงการ จําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1. โครงการใหม หมายถึง โครงการท่ียังไมเคยดําเนินการขอรับ

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
2. โครงการปกติ หมายถึง โครงการท่ีดําเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
3. โครงการตอเนื่อง หมายถึง โครงการตามนโยบายท่ีตองทําตอเนื่อง

ทุกปและมีความจําเปนตองใชงบประมาณมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินการ 

3 สวนราชการ/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

สวนราชการ/หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ 

4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระยะเวลาท่ีใชดําเนินการโครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินการตาม
กระบวนการ PDCA 

5 สถานท่ีดําเนินโครงการ ระบุสถานท่ีดําเนินโครงการ เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

6 งบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอตั้งงบประมาณ หรืองบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
ในปนั้น ๆ 

7 แหลงงบประมาณ ท่ีมาของงบประมาณ ท่ีตองมีโครงการรองรับ ไดแก 
1. งบประมาณแผนดิน 
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2. งบเงินรายได 
3. เงินศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ อาคารเอนกประสงคภูพานเพลซ 
4. รายไดจากการใหบริการ 

8(1) ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เลือกประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิยาลัยประจําปนั้น ๆ 
ตามท่ีโครงการมีความสอดคลองและตอบสนองเพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงค
ของประเด็นยุทธศาสตร1 โครงการสามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 
1 ประเด็น พรอมท้ังระบุกลยุทธท่ีมีความสอดคลอง 

8(2) 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมี 3 ระดับ ไดแก 
1. ระดับหลักสูตร 
2. ระดับคณะ 
3. ระดับมหาวิทยาลัย 

โดยเลือกระดับองคประกอบและระบุตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับโครงการ  
9 หลักการและเหตุผล 1. ท่ีมา : ระบุจุดริเริ่มของความตองการท่ีทําใหเกิดโครงการ เชน  

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาล ความตองการของกลุมเปาหมาย/ประชาชน 
แผนพัฒนาของภาครัฐ แผนพัฒนาของหนวยงาน เปนตน 
2. สภาพปญหา/ความตองการ: ระบุสภาพปญหาความเดือดรอนของ 
กลุมเปาหมาย/ประชาชน หรือความตองการของกลุมเปาหมาย ควรมี
องคประกอบ คือ ตนเหตุของปญหา/ความตองการ สภาพของปญหา/ความ
ตองการในปจจุบัน แนวโนมของปญหา เปนตน 
3. ความเรงดวน: ระบุระดับของความจําเปนเรงดวนของความตองการ 
หากไมสามารถดําเนินการจะทําใหเกิดผลกระทบตอกลุมเปาหมาย หรือผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมใด อยางไรและมีระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด 
4. การบูรณาการโครงการ เชน การจดัการเรียนการสอน เชน การจัดการ 
เรียนการสอนวิชาการบัญชีตนทุน เปนตน การวิจัยการปฏิบัติงาน การให 
บริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10 วัตถุประสงค วัตถุประสงคหมายถึง ขอความท่ีกําหนดสภาพของจุดหมายซ่ึงตองการ
บรรลุผลของแตละโครงการ และใชกํากับการคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะทํา  
ซ่ึงขอความดังกลาวควรสั้น กระชับ ชัดแจง เขาใจงาย 
การเขียนวัตถุประสงคควรมีองคประกอบ คือ 

1. กลุมเปาหมาย (กลุมผูรับประโยชน หรือพ้ืนท่ีชุมชน หรือสังคม 
เศรษฐกิจสวนรวม) 

2. แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธหรือแนวทาง/วิธีดําเนินงาน) 
3. สิ่งท่ีตองการบรรลุ (ระบุสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายเม่ือ

ดําเนินการแลวเสร็จ)  
11 กลุมเปาหมายและเปาหมาย กลุมเปาหมาย  หมายถึง กลุมผูไดรับประโยชนหรือผูไดรับบริการจาก

โครงการโดยตรงตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว เชน 

- ผูบริหาร  
- อาจารย 
- บุคลากรสายสนับสนุน  
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- บุคลากรท่ัวไป  
- นักศึกษา /นักเรียน  
- ประชาชน  
- อ่ืนๆ ระบุ ………………………… 

 

เปาหมาย เปนการคาดหวังลวงหนาในสิ่งท่ีเกิดข้ึน “ไดอะไร”หลังจากท่ี
สิ้นสุดกิจกรรม/โครงการโดยแบงเปาหมายออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) กลุมเปาหมายท่ีเปนบุคคล  
2) กลุมเปาหมายท่ีเปนสิ่งของ 

 

ตัวอยาง 
1. กลุมเปาหมายเปนบุคคลเชน บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 100

คน ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการเขียนโครงการ และประเมินผล
โครงการตามหลักสูตรท่ีกําหนดเปนตน 

2. กลุมเปาหมายเปนส่ิงของ  เชน 
- ถาเปนสิ่งของท่ีทําใหมใหระบุชื่อรายการและจํานวนสิ่งของ เชน 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง  
เปนตน   

- ถาเปนสิ่งของท่ีมีอยูแลวมีการปรับปรุงหรือซอมแซม เขียนเปน
ลักษณะถูกกระทํา เชน หองสมุดไดรับการซอมแซม จํานวน 1 
รายการ เปนตน 

12 งบประมาณรายจาย ระบุรายละเอียดตามงบประมาณท่ีไดรับ โดยแยกตามหลักการจําแนก
ประเภทงบรายจายของสํานักงบประมาณ 

13 การวางแผนการดําเนินการและ
แผนการใชจายงบประมาณของ
โครงการ (PDCA) 

ระบุจํานวนงบประมาณท่ีใชจายในแตละเดือนตามกิจกรรมท่ีดําเนินการและ 
ระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการพรอมกับข้ันตอนการดําเนินงาน โดย 1 กิจกรรม  
ตอ 1 กระบวนการ PDCAเชน กิจกรรมวิชาการ มีกระบวนการ ดังนี้ 
Plan (การวางแผน) เชน 

- สํารวจความตองการวิชาการตาง ๆ  เชน กิจกรรมสอนเสริม 
กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะทางภาษา ทักษะทางวิชาชีพทักษะใน  
ดานคอมพิวเตอร เปนตน 

- วางแผนการจัดกิจกรรมตามความตองการของสมาชิก 
- วางทีมดําเนินการ/แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
- กําหนดกลุมเปาหมาย 

Do (การดําเนินงาน)เชน 
- ดําเนินกิจกรรมวิชาการตาง ๆ ตามแผนท่ีวางไว 

Check (การประเมินผล) เชน 
- ประเมินผลการดําเนินการและนําผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

Action (การปรับปรุง)เชน 
- ปรับปรุงโครงการกิจกรรมวิชาการตาง ๆ 
- ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน 
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14 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผลผลิต (Output) ผลท่ีเกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม/
โครงการเสร็จสิ้น ซ่ึงอาจจะเปนคน หรอืสิ่งของหรือบริการท่ีเกิดจากการ
ดําเนินการกิจกรรม/โครงการท่ีเปนรูปธรรม สามารถวัดไดและเปนผลผลิต
ข้ันสุดทายของการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิตหนวยวัดของตัวชี้วัดท่ีจะใชวัดผลสําเร็จของกิจกรรมตาม
โครงการในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงตนทุน โดยหนวยวัดควรมี
ผลเปนตัวเลขท่ีนับไดจริง และตองสื่อถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ  
 

ตัวอยาง 
เชิงปริมาณระบุจํานวนของผลผลิต เชน “ใหบริการระบบอินเตอรเน็ต 
ไรสายความเร็วสูงแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 แกโรงเรียนจํานวน 
23,237 โรงเรียนท่ัวประเทศ” “จํานวนผูผานการฝกอบรม”  
เชิงคุณภาพระบุมาตรฐานของผลผลิต เชน “อาคารกอสรางตามแบบท่ี
กําหนด” “ผูเขารับการอบรมผานเกณฑการอบรม” 
เชิงเวลา ระบุระยะเวลาในการจัดทํากิจกรรม “ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จไม
เกิน 2 วัน หรือ ไมเกิน 12 เดือน” 
เชิงตนทุนระบุตนทุนของผลผลิต เชน“ราคาตอหนวย (ภายในวงเงินท่ี
กําหนด)งบประมาณท่ีใชตอกิจกรรมหารดวยจํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
กิจกรรม “คาใชจายในการฝกอบรมนักศึกษาหัวละ 500 บาท”  
 

ผลลัพธ (Outcome)เปนผลสําเร็จของวัตถุประสงคในระดับโครงการ ซ่ึง
เปนผลท่ีตอเนื่องมาภายหลังจากการนําผลผลิตไปใช ประโยชน  หรือผลแหง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลผลิต และสามารถวัดผลและจัดเก็บขอมูล
เพ่ือการรายงานผลได 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ หนวยวัดของ ตัวชี้วัดท่ีจะวัดผลสําเร็จ ของโครงการ ซ่ึงจะ
พิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการ โดยระบุจํานวนกลุมเปาหมายและ
ประโยชนท่ีไดรับ  
 

ตัวอยาง 
1) บุคลากรท่ีเขารวมอบรมมีความรูเรื่องการเขียนโครงการไมนอยกวารอยละ   

2) ความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการ ไมนอยกวารอยละ 85 
 

วิธีวัดความสําเร็จของโครงการ ภายใน 3 มิติ สําหรับโครงการบริการ
วิชาการ (ก.พ.ร.) (สงป.301) โดยแบงการวัดความสําเร็จของโครงการ
ภายใน 3 มิติ ออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก  
1. กลุม ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา 
   1) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย (ก.พ.ร.) ไมนอยกวารอยละ 90 
   2) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย (ก.พ.ร.)(สงป. 301) ไมนอยกวา 
      รอยละ 85 
   3) การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย (ก.พ.ร.)ไมนอยกวารอยละ 75 
 

2. ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 
   1) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย (ก.พ.ร.) ไมนอยกวารอยละ 75 
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   2) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย (ก.พ.ร.)(สงป. 301) ไมนอยกวา 
      รอยละ 85 

3) การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย (ก.พ.ร.) ไมนอยกวารอยละ 65 
15 การติดตามและประเมินผล  

 
1. ระบุประเด็นหรือหัวขอในการติดตามผลซ่ึงเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงกา 
2. กรณีเปนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

และ การวิจัย ใหมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการดวย 
3. โครงการบริการวิชาการ ตองมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ

การใหบริการวิชาการตอสังคม 
4. ระบุเครื่องมือและหัวขอท่ีใชในการติดตามผล เพ่ือวัดผลสําเร็จท่ีคาดวา

จะไดรับจากการประชุม อบรมท้ังทางตรง และทางออม เชน แบบ
สังเกตการณแบบสอบถามแบบสัมภาษณแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ
หัวหนางาน เพ่ือนรวมงานผูรับบริการ ผูใตบังคับบัญชาของผูเขา
โครงการแบบสังเกตจากทีมงาน  แบบทดสอบความรู  แบบประเมินผล
ขอเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 

5. ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล และระยะเวลาท่ีตองสง
รายงานการประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ 

16 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ/ผลกระทบ 
(Impact) 

หมายถึง ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต หรือ ผลพลอยได /ผลทางออม      
ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากกลุมเปาหมายไดรับประโยชนอยูเหนือกวา
วัตถุประสงคโครงการข้ึนไป สงผล ตอสวนรวมไดประโยชนอะไร โดย
ผลกระทบนี้อาจเปนไดท้ังเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ไดแก 
มิติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต เปนตน  
ตัวอยาง  

1) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน1 ป 

2) รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน 
17 สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในการดําเนิน
โครงการ (ถามี) 

ระบุสาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ และ
ควรเสนอแนะแนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

 


