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คํานํา
คูมือปฏิบัติงานหลักเล มนี้จั ดทํ าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกํ าหนดตําแหน ง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งใหนิยามไว
ว าเป นเอกสารแสดงเส นทางการทํ างานหลั กตั้ ง แต เริ่ มต นจนสุ ดกระบวนการ โดยระบุ ขั้ นตอนการ
ดําเนินการตาง ๆ ไว โดยคูมือปฏิบัติงานหลักมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหคณะครุ
ศาสตร
มีคูมือไวใชในการปฏิบัติงาน และชวยใหผูปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษางาน ปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว และเขาใจการปฏิบัติงานของคณะครุศาสตรไดอยางเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบขั้นตอน
วิธีปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการ พรอมทั้งแสดงตัวอยางเอกสารที่ใชสําหรับการจั ดทํ า
โครงการ/กิจกรรมไวทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางาน อยางละเอียด รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร และเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสํ าหรั บบุ คลากรในหนวยงาน ใหสามารถปฏิบั ติงานทดแทนกันได เพราะการจั ดทํ า
โครงการ/กิ จกรรม ต างๆ จะมี กระบวนการจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ต องมี ความละเอี ยดรอบคอบ
ในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ตองมีความถูกตอง ตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
เปาหมาย งบประมาณ การดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร เพื่อใหคณะครุศาสตรดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อนึ่งคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ ไดมีการตรวจสอบจากหัวหนาหนวยงานผูมีสวนเกี่ยวของ
และไดปรับปรุง แกไข ตรวจสอบ ในการจัดทํามาแลว...2....ครัง้
สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่ใหความรูและคําแนะนําดวยดีต ลอดมา
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัง หวัดปทุมธานี
เปนอยางยิ่งที่สนับสนุนและสงเสริม อบรมใหความรูแนวทางในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะครุศาสตร และเพื่อนรวมงานทุกคนที่เปนกําลังใจใหคูคูมือ
ปฏิบัติงานหลักเลมนี้สําเร็จไดดวยดี
นางสมฤดี คัชมาตย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
30 เมษายน 2561
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สวนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรทรงมีพระเมตตา
ตอการศึกษา ของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้ง โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวัน ที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบัน คือ เลขที่ 153
ถนนเพชรบุ รี แขวงทุ ง พญาไท เขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร โดยย า ยนั ก เรี ย นฝ ก หั ด ครู แ ละ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรกคื อ
อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจํา
โรงเรียนเนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค
สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญ ดวยดี
ตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513
เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2515
ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู 20
ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้
อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรุบรีวิทยาลงกรณ
ในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการ
จังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดที่ดินทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนที่ตั้งของสถาบันในปจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "
ในพระบรมราชูปถัมภ"
9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา
กิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรีย สมเด็จพระราชปจตุจฉา
เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทาน
พระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 2 แสนบาท ตั้งเปน "มูลนิธีสมเด็จ
เจาฟาวไลยอลงกรณ"
พ.ศ. 2520
เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528
เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขา วิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุให
เปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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24 มกราคม 2538
6 มีนาคม 2538

15 กุมภาพันธ 2542
ปการศึกษา 2542
ปการศึกษา 2543
15 กุมภาพันธ 2544

21 สิงหาคม 2545
10 มิถุนายน 2547

ปการศึกษา 2549
3 พฤษภาคม 2555

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบัน
ราชภัฏ ทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
แทจริง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค
รัชกาลที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได แก สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคาร
สมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน"สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช
2547 และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี" ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติ
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของ
มหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร 3 งาน 19 ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อที่ทั้งหมด381 ไร 2 งาน
91 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557

ปการศึกษา 2558

เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิต
วไลยอลงกรณ หลักสูตรนานาชาติ ที่ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร
เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ไดแก หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
เปดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว

เอกลักษณและอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณ : เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา :
วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี
วิสัยทัศน :
มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น และ
เปนตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ
ทองถิ่น
3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อขยายผลการ
ปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
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5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
เปาประสงคและยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค :
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการ
ประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
ยุทธศาสตร :
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู
ตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัมนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาล
คานิยมหลักและที่มา
คานิยมหลัก :
V : Visionary เปนผูรอบรู และมีวิสัยทัศน
A : Activeness ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค
L : Like to learn สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สรางผลงานเปนที่ประจักษ
A : Acceptance and Friendliness เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร
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ที่มาของคานิยม :
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนแมบทโครงสรางทางปญญาของชาติ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ

ช
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ประวัติคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไ ลยอ ลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี มีนโยบายการนําผลการประเมินปจจัยทางยุทธศาสตรจากสภาพแวดลอมภายนอก
มาเป น กรอบในการดํ า เนิ น การ โดยมี จุ ด มุ ง หมายในการยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับชาติ พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ พัฒนาการวิจัยและการใหบริการ
วิ ช าการ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต พั ฒ นาท อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ประเทศ
สรางงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู อันนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ปรัชญา (Philosophy) :
วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี

ปณิธาน

เสริมพลัง สรางความเขมแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ
“แตงกายดี มีความเปนครู รูพัฒนา จิตอาสาทองถิ่น”
เอกลักษณ
เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน (Vision) :
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตนแบบแหงการ
ผลิตครู พัฒ นาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) :
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒ นาศักยภาพมนุษย โดยกระบวนการจัดการเรียนรู เ ชิ ง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขา ยความร วมมือ ตามรู ปแบบประชารั ฐเพื่ อ พั ฒ นา
ทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒ นาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญ หาของทองถิ่นและเปน
ตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น
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3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู
ประชาชนในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วั ฒ นธรรมอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ ละเผยแพร ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
เปาประสงค (Goals) :
1. บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห และการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิ จั ย และนวั ต กรรมสามารถแก ไ ขป ญ หาหรื อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของท อ งถิ่ น
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการ
ประเทศและเปนที่ยอมรับตอประชาชน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร มีเปาหมาย ดังนี้
1. เปนผูมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิ ช าชีพ ครู สามารถคิดวิเ คราะห อ ย า งมี
เหตุผล ใฝรู ใฝเรียน สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. มี ทั ก ษะทางด า นการใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลง เรียนรูตาง ๆ ดวยเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย
3. ยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิช าชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ยรในการ
ประกอบการงานอาชีพดวยใจรัก ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข
4. มีความรักผูกพัน ตอทองถิ่น ภาคภูมิใจในคุณ คา ของความเปน ไทย ภูมิปญ ญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็ง แรง สมบูรณ ทั้ง รางกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและ
หางไกลจากยาเสพติด
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นโยบายคณะครุศาสตร
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของ สังคมโลก
1.2 พั ฒ นาระบบและกลไกในการบริ ห ารหลั ก สู ต รให เ ป น ตามเกณฑ  ม าตรฐาน
อุดมศึกษา
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศพรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน การฝก อบรม
เขารวมประชุมสัมมนา เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 พั ฒ นาสื่ อ การสอน เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพให เ พี ย งพอและ
มีคุณภาพ
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
1.7 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม
วิชาชีพ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหง ชาติอย างนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
ด านทั กษะทางป ญ ญา ด านทั กษะความสั มพั นธ ระหว างบุ คคล และความรั บผิ ดชอบ ด านทั กษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขฝกประสบการณในสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑของ
สกอ. และ สมศ.
2.3 ส ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค การทํ า งานเป น ที ม
การสรางนิสัยรักการอาน และมีพฤติกร ดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ตลอดจนพัฒ นาเอกลั ก ษณ
และอัตลักษณ ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
2.4 จั ด ให  มี ร ะบบการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
3. นโยบายดานงานวิจัย
3.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย เพื่อนํามาบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน และลงสูชุมชน
3.3 แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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3.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
3.5 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู  จ ากผลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรค เพื่อนําไปใชพัฒนาชั้นเรียนและลงสูทองถิ่น
3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ
4. นโยบายด า นการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมของศู น ยศึ ก ษาการพั ฒนาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบตาง ๆ
5.2 สง เสริมใหมีการบูร ณาการงานดานการทํ านุบํ ารุง ศิ ลปะและวัฒ นธรรมกั บ การ
จัดการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน
องคกร

6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายใน

ผูมีสวนไดเสีย

6.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
6.2 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
6.3 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและ

6.4 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและมาตรการป อ งกั น ความเสี่ ย งให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน อยางมี
ประสิทธิภาพ
6.6 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น และวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวม ทั้ง มีการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับพัน ธกิ จ
ทุกพันธกิจและมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
6.7 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
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7. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถ
นํามาใชในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
7.2 สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินการ
8. นโยบายดานการบริหารสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
8.1 พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 3
ดาน ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย และ
ดานการสงเสริมภูมิคุมกันภัยดานยาเสพติด
8.2 สงเสริมใหคณาจารยมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ได
อยางมีคุณภาพ
8.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกใน
การดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย 3 ดี
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
9.3 สง เสริมและสนับ สนุน ใหมีก ารดํา เนินการประกัน คุ ณภาพอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
9.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน
9.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชน ในการ
พัฒนาคณะและหนวยงานอื่น
9.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน
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ความเปนมาในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ในการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
1. การรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะให
มีความนานาชาติ (เครือขาย หลักสูตร, บุคลากร, สิ่งอํานวยบริการ)
2. การขยายจํานวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความรวมมือ
พันธมิตรในการจัดการศึกษา (ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐเอกชน หนวยงานของรัฐ)
3. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคูขนานระหวางศก.พอเพียง และศก.สรางสรรค 
การพัฒนาหลักสูตร การสรางผลงานวิชาการที่ตอบสนองตอทิศทางของระบบ
เศรษฐกิจแบบคูขนาน (หลักสูตร ตํารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ)
4. การถูกเรียกรอง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การสรางตราสินคา การสรางความแตกตาง
5. ความกาวหนา มีราคาที่ถูกลง และเขาถึงไดงายขึ้นของ ICT  การลงทุน การ
ใชประโยชน ICT. อยางถูกตอง เหมาะสม
ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากภายใน
1. การเสียสมดุลระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนองคการ และ
การขาดเอกภาพทางความคิดในวิสัยทัศนรวมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ตราสินคา ภาพลักษณขององคกร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ
ปราศจากความโดดเดน เปนที่ยอมรับของสังคมภายนอก
3. การทํางานแบบแยกสวน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ
4. การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานจากภายนอก
5. การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพยอื่น ๆ อยางดอยประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6. การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทําตามหนาที่มิใชเปนวัฒนธรรมการทํางาน
7. การลดลงของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบพรรษา
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โครงสรางสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
สํานักงานคณบดี

(ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 1 อัตรา)

หารทั่ว่วไปไป
- งานอํงานบริ
านวยการทั
- งานบุคลากร
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

-

กศึกษา
งานสนังานพั
บสนุนฒกินานั
จกรรมนั
กศึกษา
งานบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา
งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
งานจัดหาทุนการศึกษา
งานสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานพัฒนาครู
คลากรทางการศึ
กษา
การการศึ
กษา
- งานอํแาละบุ
นวยการทั
่วไป
- งานพัฒงานบริ
นาการเรี
ยนการสอน
- งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
- งานการเงินและพัสดุ
- งานฝกอบรม
- งานฝกประสบการณวิชาชีพ
- งานขอใบประกอบวิชาชีพ
- งานบริการทองถิ่นและสังคม
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานบริการหองปฏิบัติการ
- งานบริการโสตทัศนูปกรณเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานพัฒนาเว็บไซต และประชาสัมพันธ
- งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
- งานสงเสริมการวิจัย
13
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สวนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทําโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร ตองมีความละเอี ยด
รอบคอบ มีความรูความเขาใจ ทักษะ และสามารถตอบโจทยตัวชี้วัดไดอยางถูกตอง เพราะเปนงานที่มีความ
ซับซอน การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตองสอดคลองกับแผน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ประเภทงบประมาณ ระยะเวลา มีการวางแผนในการดําเนินงาน กระบวนการ
ติดตามผลการดําเนินงาน อยางเปนระบบ ใหเกิดความคุมคา เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอผลผลิตในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเปนงานที่มีความทาทายความสามารถของผูรับผิดชอบอยางสูง เพราะเปนงาน
ที่มีความสําคัญตอองคกร ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองตอบโจทยตัวชี้วัดของผลผลิต การบริหาร
จัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษาสงผลความสําเร็จตอองคกรทั้งดานการเรียนการสอนในการผลิ ต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร เปนการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม อยางเปนระบบ และดําเนินการตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 – 2561 นโยบายและยุทธศาสตรชาติท่ี
เรียกวาประเทศไทย ๔.๐ นโยบายประชารัฐ และการปฏิรูปการศึกษาใหเปนการศึกษา ๔.๐ ใหการดําเนินการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น มีกระบวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม แบงออกเปน 6 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิบัติ การ ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการ/
กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บั ติ การ ขั้ นตอน 3 การดํ าเนิ นงานตามโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บั ติ การ
(กรณีผูจัดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ไมไดเปนผูจัดทํ าระบบบัญชี 3 มิติ) ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ (กรณีผูจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการจัดทําระบบบัญชี 3 มิติ)
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05) และขั้นตอนที่ 6 การรายงานระบบ
การติดตามโครงการ/กิจกรรม ระบบ VRU PROJECTS MONITORING ซึ่งในแตละขั้นตอนมีรายละเอี ยด
การดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
การดํ าเนิ นการจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บั ติ การ คณะครุ ศาสตร ประจํ าป
งบประมาณ ผูดําเนินการจะดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการ ตองมีการวิเคราะห
ตรวจสอบเปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ประเภทงบประมาณ
และระยะเวลาในการดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ อยางละเอียดรอบคอบในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ตรวจสอบเปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ ตามแผนปฏิบัติการ
ผูดําเนินการกอนจะจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตองมีการวิเคราะห ตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรม ที่ปรากฏในเลมแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ กอนที่จะดําเนินการจัดทํ า
โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบเปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม
แผนปฏิ บั ติ การที่ กํ าหนดไว ซึ่ งเป าประสงค ยุ ทธศาสตร กลยุ ทธ ในการดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ กําหนดไว
เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรู
ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการเรี ย นรู เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนา
ทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการทํางานสูประชาคมอาเซียน+3+I
1.3 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะดานภาษาสากล
1.4 สรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็ง
ของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหา
ทองถิ่น
กลยุทธ
2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมที่ตอบโจทยระดับประเทศชาติ และทองถิ่น
เพื่ อสนั บสนุ นการพั ฒ นาประชารั ฐ ลดความเหลื่ อมล้ํ า สร างความมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ของท อ งถิ่ น
ประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา
เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒ นางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธ
3.1 สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อรวมกันศึกษาแกไ ข
ปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

16
3.2 พัฒนาศูนยเรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ
3.3 พัฒนาศูนยเรียนรูการปฏิรูปการศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาครูประจํ าการ
แบบ Coaching
3.4 พัฒนาศูนยพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
3.5 สง เสริมใหม หาวิ ทยาลัย มีก ารเป ดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)
เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดเขามาฟงแนวความคิดขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตจนไดรับ
การยกยองจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
เป า ประสงค ที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย มี คุณ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึก
ทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดก ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
กลยุทธ
4.1 บริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ
ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย
4.2 สรางเครือขายหรือแลกเปลี่ยน ดานศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่น ใน
ระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค
เป า ประสงค ที่ 5 มหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน โปร ง ใส และธรรมาภิ บ าล
ตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จัดการฝกอบรมและพัฒนาที่มุงเนนการ
ปฏิบัติการเสริมสรางธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอสังคมและไดมาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความพรอมดานอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบริการขั้น พื้น ฐานภายในมหาวิ ทยาลัย ให พรอมตอ การเปน Semi residential
University
5.5 การบริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
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2. ตรวจสอบตัวชี้วัด เปาหมาย ตามแผนปฏิบัติการ
ผู ดํ าเนิ นการจะต องตรวจสอบโครงการ/กิ จกรรม ที่ ปรากฏในเล มแผนปฏิ บั ติ การ
คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ กอนที่จะดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบตัวชี้ วั ด
ในการดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรม เป นการวั ดผลการดํ าเนิ นงาน ทั้ ง เชิ ง ปริ มาณ และเชิ ง คุ ณภาพ
การตรวจสอบเปาหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนการกําหนดผลที่จะใหเกิดขึ้นตามเปาหมายตอง
มีความชัดเจนระบุผลที่เกิดขึ้นได บอกจํานวนได กลุมเปาหมายได เพื่อใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองมีความเขาใจและชั ดเจนเรื่องของการกํ าหนด
ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ดังนี้
2.1 ตั ว ชี้ วั ด มี บ ทบาทความสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
2.2 คาเปาหมาย เปนที่มุงหวังใหบรรลุถึงเปาประสงคที่ไดกําหนดไว ตามแผนปฏิบัติ
การ เพื่อใหสามารถนําไปใชในการประเมินผลและไดรับผลลัพธที่สะทอนผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตนเองอยางแทจริง
3. ตรวจสอบงบประมาณ ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การ
ตามแผนปฏิบัติการ
ผู ดํ าเนิ นการจะต องตรวจสอบโครงการ/กิ จกรรม ที่ ปรากฏในเล มแผนปฏิ บั ติ การ
คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ กอนที่จะดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบงบประมาณ
ที่ ไ ด รั บจั ดสรร หมวดรายจ าย ตรวจสอบประเภทงบประมาณ ประเภทงบประมาณแบ ง ออกเป น
2 ประเภท ไดแก งบประมาณแผนดิน และ งบประมาณรายได (ประกอบดวย งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.)
และระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด ดังนี้
3.1 งบประมาณไดรับจัดสรร จํานวนเทาไหร ซึ่งในงบประมาณจะแบงออกเปน 5 หมวด
รายจาย ไดแก 1. งบบุคลากร 2. งบดําเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค)
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 4. งบอุดหนุน และ 5. งบรายจายอื่น
3.2 ประเภทงบประมาณในการดํ าเนินโครงการ/กิจกรรม ได รั บงบประมาณจั ดสรร
งบประมาณเดียว หรือ ทั้ง 2 งบประมาณ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เดียวกัน
3.3 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ผูดําเนินการตองมีการวางแผนในการ
ดําเนินงานตามไตรมาส ตามรายเดือน ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ของคณะครุศาสตร เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
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ตัวอยางการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
กรณีการดําเนินกิจ กรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติการทางชี ววิ ทยาประกอบรายวิช าเทคนิค ทางชีว วิ ท ยา
ในการตรวจสอบกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นอยูภายใตโครงการหลักที่ปรากฏในเลมแผนปฏิบัติการ 1.2.1 สงเสริมการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) เปาประสงค 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธ 1.2 ตัวชี้วัดใน
การดําเนินกิจ กรรม 1.2.1.1 เปาหมายที่กําหนด จํานวน 20 ตัวอยาง งบประมาณไดรับจัดสรร 40,090 บาท
แบงออกเปนงบประมาณแผนดิน 28,090 บาท งบรายได (บ.กศ.) 12,000 บาท หมวดงบดําเนินงาน ระยะเวลาใน
การดําเนินการ ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2561 ผูดําเนินการ อาจารย ศุภมัย พรหมแกว สังกัด สาขาชีววิทยา
และวิทยาศาสตรทั่วไป เมื่อผูดําเนินการไดมีการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเรียบรอยถูกตองก็
จะดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตอไปเพื่อการใหดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
เปาประสงค 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิตมีศักยภาพ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)
เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมี
ความพรอม
ในการทํางาน
สูประชาคม
อาเซียน+3+I

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

กิจกรรม

1.2.1
1.2.1.1 จํานวน กิจกรรมที่ 1
โครงการ
ตัวอยาง
20
การอบรมเชิง
สงเสริมการ
ดอง
ตัวอยาง ปฏิบัติการ
จัดการ
ตัวอยาง
ทางชีววิทยา
เรียนรู
สตัฟฟ
ประกอบ
เชิงผลิตภาพ
และ
รายวิชา
(Productiv พันธุไมอัด
เทคนิคทาง
e learning) แหงที่
ชีววิทยา
(งบแผนดิน
สามารถ
ใชเปน
และงบบ.กศ.)
กรณี
ศึกษา
อยาง
นอย
จํานวน
20
ตัวอยาง

งบประมาณ

ผูดําเนิน
การ

เงินแผนดิน
อ.ศุภมัย
พรหมแก
ว
● ดําเนินงาน
(สาขาวิชา
28,090 บาท
เงินรายได ชีววิทยาและ
●ดําเนินงาน วิทยาศาสตร
ทั่วไป)
12,000 บาท
รวมเงิน
40,090 บาท

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ
ไตรมาส
ที่ 3
(พ.ค.61)
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4. ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ
4.1 ปญหา/อุปสรรค
ในการดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรม ในเรื่ องของการเปลี่ ยนแปลงหมวดรายจ าย
เนื่องจากการจัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ จะจัดทําคําของบประมาณกอนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ลวงหนาพรอมระยะเวลาในการดําเนินงาน ซึ่งพอถึงการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกลุมผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สถานที่การจัดโครงการ/กิจกรรม
ติดภารกิจทางโรงเรียน เปนตน ซึ่งอาจทําใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
4.2 แนวทางการแกไข
มีการวางแผนการดําเนินงานการจัดหมวดรายจายงบประมาณใหมีความถูกตอง
มากที่สุดเพื่อไมใหเกิดการโอนเปลี่ยนแปลง หรือโอนเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
พรอมทั้งจะมีการประสานงานกับหนวยงานที่จัดโครงการ/กิจกรรม เปนระยะๆ เพื่อปองกันการคลาดเคลื่อน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
4.3 ขอเสนอแนะ
การดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรม ผู ดํ าเนิ นการต องมี การประชุ ม คณะทํ างานเพื่อ
หาจุดออน จุดแข็ง ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พรอมทั้งวางแผนการดําเนินงานใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
การดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ผูดําเนินการ ไดมีการตรวจสอบ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ มีความถูกตองตามวัตถุประสงคที่จะดําเนินโครงการ/กิจกรรมเริ่ม
จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม พรอมจัดทําโครงการ/กิจกรรม กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสนอต อผู บั งคั บบั ญชาเบื้องต น ผู บั งคั บบั ญชาระดั บสู ง เพื่ อขออนุ มั ติ การดํ าเนินโครงการ/กิจกรรม
เมื่ อได รั บการอนุ มั ติ โครงการ/กิ จกรรม แล ว ผู ดํ าเนิ นการจะดํ าเนิ นการจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติการของคณะครุศาสตร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
ผูดําเนินการโครงการ/กิจกรรม จะจัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชาในการขอจัดทําโครงการ/กิจกรรม ซึ่งขั้นตอนในการจัดทําบันทึกปะหนาเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.1 สวนราชการ คือ การกรอบหนวยงานที่สังกัดอยู เชน สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
1.2 ที่ ศธ..0551.02/..999......เปนหนังสือออกจากสํานักคณบดีคณะครุศาสตร
1.3 วันที่ ใหกรอก วัน เดือน ป (22 มกราคม 2561) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
1.4 เรื่ อง ขออนุ มั ติ โครงการ/กิ จกรรม...ชื่ อกิ จกรรม....และงบประมาณ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2561
1.5 เรียน อธิการบดี (กรณีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 300,000 บาท)
1.6 เรียน คณบดี (กรณีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม งบประมาณไมเกิน 300,000 บาท
ตามอํานาจคณบดีอนุมัติได)
1.7 ตามที่ หนวยงานคณะครุศาสตร สาขา..ปฐมวัย........ ไดมีแผนการกําหนด (กรอกชื่อ
โครงการ........../ชื่อกิ จกรรม........) ตามแบบสรุปงบประมาณจํ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ.02) และไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลวนั้น ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานแบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 (กนผ.02) จึงขออนุมัติดําเนินการ (ชื่อโครงการ...................รหัส...งบประมาณ......./
ชื่อกิจกรรม......................รหัส....งบประมาณ.....) แหลงงบประมาณ.............แผนดิน/รายได......(ระบุ บ.กศ./
กศ.ปช.) / กองทุน........./คก.พิเศษ................./อื่น ๆ (ระบุ)............จํานวนงบประมาณ (.....9,999.00.......) บาท
(.........เกาพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน.............) โดยโครงการ/กิจกรรมดังกลาว ไดบรรจุในระบบบัญชี
3 มิติ เรียบรอยแลว ดังแนบฟอรม ขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04) ที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ฉบับ
1.8 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1.9. ลงนามผูเสนอโครงการ/กิจกรรม
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ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ .....สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร...................โทรศัพท..02-5293099 ตอ 12
ที่
ศธ...0551.02..../..999..................
วันที่ ......22 มกราคม 2561..................
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม.....................และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เรียน อธิการบดี/คณบดี
ตามที่(..........หนวยงาน................) ไดมีแผนการกําหนด (........ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม.......)
ตามแบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กนผ.02)
และไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลวนั้น
ดั งนั้ น เพื่ อให การปฏิ บั ติ งานของหน วยงานเป นไปตามแผนการดํ าเนิ นงานแบบสรุ ป
งบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (กนผ.02) จึงขออนุมัติ
ดําเนินการ (ชื่อโครงการ..........รหัส........../ชื่อกิจกรรม................รหัส..............) แหลงงบประมาณ.............
แผนดิน/รายได......(ระบุ บ.กศ./กศ.ปช.) / กองทุน........./คก.พิเศษ................./อื่น ๆ (ระบุ)............จํานวน
งบประมาณ (.................)บาท (............................) โดยโครงการ/กิจกรรมดังกลาวไดบรรจุในระบบบัญชี
3 มิติ เรียบรอยแลว ดังแนบฟอรม ขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04) ที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(...........................................................)
ผูเสนอโครงการ
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2. เขียนโครงการ/กิจกรรม
การจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม จะประกอบด วยการจั ดทํ าบั นทึ กขออนุมั ติ โครงการ/
กิจกรรม พรอมเขียนทําโครงการ/กิจกรรม ดังนั้นการเขียนโครงการ/กิจกรรมตองใชแบบฟอรม (กนผ. 04)
เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาเบื้องตน และผูบังคับบัญชาระดับสูง
2.1 กรอกชื่อ คณะ/หนวยงานที่สังกัด เชน สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร
2.2 กรอกชื่อ โครงหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ รหัส ของโครงการ
2.3 กรอกชื่อกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ รหัส ของกิจกรรม
2.4 หลักการและเหตุผล เปนการแสดงถึงความจําเปนในการจัดทําโครงการ/กิ จกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษา หรือ เพื่อนโยบายในการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย
2.5 วัตถุประสงค กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร
2.6 กลุมเปาหมาย / ผูรวมโครงการ เชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน คณาจารย เปนตน
2.7 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันเริ่มตนโครงการ วันที่ 22 มกราคม 2561 จนถึง
วันสิ้นสุดโครงการ 22 มกราคม 2561 สถานที่ดําเนินการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2.8 งบประมาณ แบงเปน งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได ประกอบดวย บ.กศ.
และ กศ.ปช. และงบอื่นๆ พรอมแสดงรายละเอียดการใชงบประมาณ ประเภทงบ คือ งบแผนดิน หรือ
งบรายได งบอื่นๆ หมวด คือ หมวดรายจาย ประกอบดวย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค
และงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ ที่ดินสิ่งกอสราง)
2.9 แผนการดําเนินงาน บอกถึงขึ้นตอนการดําเนินงานตั้งแตเริ่มจัดโครงการ/กิจกรรม
จนสิ้นสุดการดําเนินงาน เชน ขั้นวางแผน ขั้นประสานงาน ขั้นจัดทําโครงการ ขั้นดําเนินการ ขั้นสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ ตอบโจทยของวัตถุประสงคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ทํา
เพื่ออะไรแลวไดอะไร
2.11 ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เปาหมาย ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
เชิงปริมาณ เปนการวัดที่ระบุจํานวน กลุมเปาหมาย ที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม เชิงคุณภาพ เปนการวัด
ถึงคุณภาพการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รอยละเทาไหร คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
2.12 การติดตามและประเมินโครงการ เปนการติดตามวิธีการดําเนินงาน ใชวิธีการอะไร
และเครื่องมือคืออะไร
2.13 สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ บอกถึงสาเหตุ
หรือปจจัยเสี่ยง พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขและวิธีการปองกันความเสี่ยง
2.14 ลงนามผูเสนอโครงการ
2.15 เสนอผูบังคับบัญชาเบื้องตน
2.16 เสนอผูบังคับบัญชาระดับสูง
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ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนโครงการ/กิจกรรม (กนผ. 04)

กนผ.04
แบบฟอรมเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ยอย

แบบฟอรมเสนอขออนุมัติกิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
คณะ/หนวยงาน.............................................................................................................................
ขอมูลโครงการหลัก ชื่อ ...........................................................................รหัส ……………..............
1. ชื่อกิจกรรม ...............................................................................................รหัส.....………...................
2. หลักการและเหตุผล
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค
1)............................................................................................................................................
2)............................................................................................................................................
4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
1)............................................................................................................................................
2) ……………….…………………………………………………………………………………….…………...........
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันเริ่มตนโครงการ .......................................วันสิ้นสุดโครงการ ...............................................

สถานที่ดําเนินการ.................................................................................................................
6. งบประมาณ
งบประมาณ
 งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได ( ) บ.กศ. ( ) กศ.ปช.
 งบอื่น ๆ ………….……………………………………….
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ประเภทงบ/หมวด

รายการ

งบประมาณ(ตัวเลข)................................................ทั้งสิ้น(บาท)
(ตัวอักษร).................................................

งบประมาณ
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7. แผนการดําเนินงาน
ที่
1
2

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือน ………………..
เดือน ……………………..
1 2 3 4 1 2 3
4

หมายเหตุ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1)……………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ คาเปาหมาย
9.1 เชิงปริมาณ
1) ……………………………………………………………………………………………………………..….
2) ………………………………………………………………………………………………………..……….
9.2 เชิงคุณภาพ
1) ……………………………………………………………………………………..…………………………….
2) ………………………………………………………………………………………..………………………….
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
วิธีการ
เครื่องมือ
11. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1) ..................................................................
1) ..................................................................
ลงชื่อ…………………………….…………………..ผูเสนอโครงการ
(..……………….……………………………………)
ตําแหนง…………………………………..…….…
.……..……../………...…………/…….……..…..

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน
……………..……………………….……………………..…………………………………..……………………….…
ลงชื่อ……………..……………………………….....
(..……………….………………………..……………)
ตําแหนงประธานสาขา/คณบดี………………………
.……..……../………...…………/…….……..…..
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับสูง
…………………………………………..……………….…………………………………………………………………
ลงชื่อ……………..……………………………….....
(..……………….………………………………..……)
ตําแหนงคณบดี/อธิการบดี………………………….…
.……..……../………...…………/…….……..…..
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3. จัดทํากําหนดการโครงการ/กิจกรรม
การจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บั ติ การ ผู ดํ าเนิ นการจะต องกํ าหนดแผน
การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม อยางชัดเจน เชน ระยะเวลาดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันเริ่มตนโครงการ/
กิจกรรม จนวันสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม และสถานที่ดําเนินการใหละเอียด เวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ความรูของการจัดโครงการ/กิจกรรม วิทยากรใหความรู การดําเนินการเปนการบรรยาย การอภิปราย หรือ
การแบงกลุม ระบุใหละเอียด ถาเปนการบรรยายจะมีวิทยากรเพียง 1 ทาน ถาเปนการอภิปรายไดไมเกิน
5 ทาน ทั้งนี้ตองสอดคลองกับกลุมเปาหมายและองคความรูในเชิงปฏิบัติหรือเชิงทฤษฏี และถาแบงกลุมได
กลุมละไมเกิน 2 ทาน ทั้งนี้ตองสอดคลองกับกลุมเปาหมายและองคความรูในเชิงปฏิบัติหรือเชิงทฤษฏี
ตัวอยางการเขียนกําหนดการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
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4. การเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม จะประกอบดวยการจัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
พรอมเขียนโครงการ/กิจกรรม กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม เมื่อผูดําเนินการเขียนโครงการ/กิจกรรม
เสร็จเรียบรอย ตองดําเนินการเสนอตอผู บังคับบัญชาเบื้ องตน คือ ประธานสาขา ตามลําดับขั้ น ตอน
เมื่อรับการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมจากผูบังคับบัญชาเบื้องตน ผูดําเนินการตองเสนอผานสํานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร เพื่อลงเลขรับบันทึกขอความการเสนอโครงการ/กิจกรรม นําเสนอตอคณบดีคณะครุศาสตร
ในการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมตอไป ทั้งนี้ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
มีงบประมาณไมเกิน 300,000 บาท ก็เสนอผูบังคับบัญชาระดับสูง ตรงคณบดีคณะครุศาสตร แตถาในการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่มีงบประมาณ 300,000 บาท ตองเสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติในการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม เมื่อไดรับการอนุมัติเรียบรอย งานธุรการ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร จะลงรับ
เรื่องออกจากคณบดีคณะครุศาสตร โดยออกเลขรับ วันที่ และเวลา เพื่อนําโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการ
อนุมัติถายสําเนาใหกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก เจาของโครงการ/กิจกรรม ฝายการเงินและพัสดุ สวนฉบับจริง
จะเก็บไวที่งานธุรการ ของสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 เสนอผูบังคับบัญชาเบื้องตน
ผูดําเนินการจัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม พรอมเขียนโครงการ/กิจกรรม
และกําหนดการในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จตามกระบวนการขั้นตอน ก็นําเสนอตอผูบังคับบัญชา
เบื้องตน คือ ประธานสาขา/วิชา ตามลําดับขั้นตอน เพื่อพิจารณาการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ถูกตองเปนไปตามแผนปฏิบั ติการ ประจําปงบประมาณหรื อไม เมื่อพิจารณาความถูกตองการจั ดทํ า
โครงการ/กิ จกรรม ผู บั ง คั บบั ญ ชาเบื้ องต นก็ จะให ความคิ ดเห็ นพร อมลงนามเพื่ อเสนอต อคณบดี
คณะครุศาสตรในการพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตอไป
ตัวอยางการแสดงความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน
……………………...เห็นสมควรอนุมัติการดําเนินโครงการ/กิจกรรม………..…………………………..……………………….…
ลงชื่อ………นาย ก………………….....
(..……………….………………………..……………)
ตําแหนงประธานสาขา/คณบดี………………………
.……..……../………...…………/…….……..…..
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4.2 เสนอผานสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
ผูดําเนินการนําเสนอตอผูบังคับบัญชาเบื้องตน คือ ประธานสาขา/วิชา ตามลําดับ
ขั้ น ตอน เมื่ อได รั บการพิ จารณาก็ จะนํ าโครงการ/กิ จกรรม ก็ จะนํ าเสนอต อคณบดี คณะครุ ศาสตร
โดยผานสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร เพื่อลงเลขรับบันทึกขอความการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ตามระบบงานสารบรรณ โดยออกเลขที่ ศธ. 0551.02/999 วันที่ 22 มกราคม 2561 แลวนําเสนอ
ตอคณบดีคณะครุศาสตร เพื่อพิจารณาในการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมใหดําเนินการไดมีการดําเนิน
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว
ตัวอยางการลงเลขรับบันทึกขอความ

ออกเลขที่ ศธ. 0551.02/999
วันที่ 22 มกราคม 2561

28
4.3 เสนอผูบังคับบัญชาระดับสูง
สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ลงเลขรับบันทึกขอความการเสนอโครงการ/
กิจกรรม ตามระบบงานสารบรรณ เรียบรอย สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรจะนําโครงการ/กิจกรรม
ขออนุมัติเสนอตอคณบดีคณะครุศาสตร เพื่อพิจารณาในการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมใหดําเนินการ
ไดตามแผนปฏิบัติการ การลงนามอนุมัติโครงการ/กิจกรรม คณบดีคณะครุศาสตร จะลงนาม 2 จุด
(จุ ด แรก) ด า นหลั ง สุ ด ของการเขี ย นโครงการ/กิ จ กรรม เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น สมควรอนุ มั ติ
คณบดีคณะครุศาสตรจะลงนามอนุมัติตามเสนอ พรอมลงนามหนาบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม (จุดที่สอง) เมื่อคณบดีคณะครุศาสตรไดลงนามอนุมัติใหดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
งานธุรการ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ก็จะลงรับเรื่องออกจากคณบดีคณะครุศาสตรโดยออก
เลขรับ..1/2561... วันที่...23 มกราคม 2561...... และเวลา...10.00 น... เพื่อนําโครงการ/กิจกรรม
ที่ไดรับการอนุมัติถายสําเนาใหกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก เจาของโครงการ/กิจกรรม ที่เปนผูดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และฝายการเงินและพัสดุ สวนฉบับจริงจะเก็บไวที่งานธุรการของสํานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร

ตัวอยางความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับสูง (จุดแรก)
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับสูง
………………………………อนุมัติตามเสนอ……….………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ….....นาย ข………….....
(..……………….………………………………..……)
ตําแหนงคณบดี/อธิการบดี………………………….…
.……..……../………...…………/…….……..…..
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ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม (จุดที่สอง)
พรอมลงรับเรื่องออกเลขรับ..1/2561... วันที่...23 มกราคม 2561...... และเวลา...10.00 น...

เลขรับ.....1/2561...................
วันที่....23 ม.ค.2561..............
เวลา....10.00 น......................

อนุมัติตามเสนอ
ลงนาม..............นาม ข.............
คณบดีคณะครุศาสตร/อธิการบดี
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5. ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ
5.1 ปญหา/อุปสรรค
ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ผูดําเนินการจะเขียนโครงการ/
กิจกรรม ไมคอยตรงกับแผนปฏิบัติการ
5.2 แนวทางการแกไข
จะใหความรูความเขาใจ ผูดําเนินการโครงการ/กิจกรรม โดยในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การคณะครุศาสตร แตละปงบประมาณ จะเชิญวิทยากรมาใหความรู หลักเกณฑ แนวทางในการเขียน
โครงการ/กิจกรรม อยางไรใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/ของคณะครุศาสตร เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ประเภทงบประมาณ และระยะเวลาในการ
ดําเนินการ อยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค
ของภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 ขอเสนอแนะ
5.5.1 ควรมี การจั ดอบรมให ความรู ความเข าใจในการจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ก าร
คณะครุศาสตร ทุกปงบประมาณ เพื่อใหทันกับสถานการณปจจุบัน
5.5.2 ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ตองตรวจเช็คความถูกตองกอนเสนอ
ผูบังคับบัญชาระดับเบื้องตน และผูบังคับบัญชาระดับสูง
5.5.3 กรณีมีประเด็นความสงสัยในการเขียนสามารถปรึกษาเจาหนาที่ฝายแผนงาน
และงบประมาณ ในการแนะนําแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบโจทยตัวชี้ไดอยางถูกตอง
เปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
(กรณีผูจัดทําโครงการ/กิจกรรม ไมไดเปนผูจัดทําระบบบัญชี 3 มิติ)
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อไดรับการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ผูดําเนินการจะตอง
ดําเนินการตามแผนโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว ในการจัดหาวัสดุสื่ออุปกรณตางๆ เพื่อใชในการประกอบ
กิจกรรมสื่อการเรียนการสอนในโครงการ/กิจกรรม ในกรณีที่ผูดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดเปน
ผูจัดทําขอมูลการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย ในระบบบัญชี 3 มิติ จะดําเนินการผานทางเจาหนาที่การเงิน
และพั สดุ ของคณะครุ ศ าสตร เพื่ อให ดํ าเนิ นการในการจั ดหาวั ส ดุ สื่ ออุ ปกรณ การเบิ กจ ายต า งๆ
พรอมแนบโครงการ/กิจกรรม กําหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดหาวัสดุสื่ออุปกรณตางๆ กอนดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสนอตอเจาหนาที่พัสดุ
เมื่ อ ได ก ารอนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ นโครงการ/กิ จ กรรม ผู ดํ า เนิ น การโครงการ/กิ จ กรรม
ตรวจสอบกลุ มเป าหมาย งบประมาณ จั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ให เหมาะสมในการดํ าเนิ นงาน เช น
- คาตอบแทน จะตองเชิญวิทยากรมาบรรยาย อภิปราย แบงกลุม - คาวัสดุ ที่ใชจัดทําสื่ออุ ปกรณ
ในกิจกรรมตางๆ - คาใชสอย คาอาหารกลางวันและอาหารวางในการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
ซึ่ งการจั ดหาวั สดุ อุ ปกรณ ในการจั ดทํ าสื่ อต างๆ ในโครงการ/กิ จกรรม ผู ดํ าเนิ นการจะต องมี ก าร
ติดตอสื่อสารกับ รานคา หางหุนสวน บริษัท เปนตน ใหเสนอราคาของวัสดุอุปกรณเพื่อในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ออกเปนใบเสนอราคาที่ถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองของพัสดุที่สั่งและราคา พรอม
นําเอกสารใบเสนอราคา และโครงการ/กิจกรรม กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอตอเจาหนาที่พัสดุ
เพื่อจะดําเนินการเขาสูระบบการขออนุญาตซื้อตามกระบวนการขั้นตอนตอไป
ตัวอยางเอกสารใบเสนอราคา

32
2. เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดทําเอกสารขออนุญาตซื้อจางการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี ผูบริหาร คณะครุศาสตร
เมื่ อเจ าหน าที่ พั สดุ ไ ด รั บใบเสนอราคาจากผู ดํ าเนิ นการจั ดทํ า โครงการ/กิ จ กรรม
จะตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง (พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมทั้ งทรั พย สิ นที่ เป นของใช สิ้ นเปลื องหรือของใช ถาวร) สอดคล องกั บวั ตถุ ประสงค ของการดํ าเนิน
โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามระเบียบการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค) เมื่อไดมีการตรวจสอบความถูกตองแลวจะดําเนินการจัดทําเอกสารเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ
ในการขออนุญาตซื้อจาง เมื่อไดดําเนินการจัดทําเอกสารเรียบรอยแลวก็จะจัดเตรียมเอกสารดังกลาวเสนอ
ลงนามขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตผูขออนุญาต เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หัวหนาสํานักงาน
คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร และคณบดีคณะครุศาสตร ตามลําดับขั้นตอน
ตัวอยางเอกสารขออนุญาตซื้อพัสดุ
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3. เจาหนาที่พัสดุดําเนินการสั่งซื้อ/สั่งจาง และการตรวจรับพัสดุ เสนอคณะกรรมการ
ตรวจรับ เสนอผูบริหาร คณะครุศาสตร พรอมสงเรื่องไปที่ฝายการเงิน ฝายพัสดุ มหาวิทยาลัย
เมื่อจัดทําเอกสารขออนุญาตจัดซื้อจัดจางเสนอลงนามตามลําดับขั้นตอนเสร็จเรียบรอย
แลว เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางพัสดุ (พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่ งก อสร าง รวมทั้ งทรั พย สิ นที่ เป นของใช สิ้ นเปลื องหรื อของใช ถาวร) ตามกระบวนการพั สดุ อย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดําเนินการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง
เมื่อไดรับการอนุมัติใหดําเนินการสั่งซื้อ/สั่งจางจากผูบริหารแลว จะดําเนินการสั่งซื้อ/
สั่งจางพัสดุ จะกําหนดสงของการสั่งซื้อ ภายใน 5 วันนับจากออกใบสั่งซื้อ เชน ออกใบสั่งซื้อวันที่ 1 นับ
ถั ดไป วั น ที่ 2 ถึ ง วั น ที่ 6 จะต องส ง ของภายในวั นที่ 2 ถึ ง วั นที่ 6 เท านั้ น (นั บเฉพาะวั นทํ าการ)
และการสั่งจาง กําหนดสงของภายใน 7 วันนับจากออกใบสั่งจาง เชน ออกใบสั่งซื้อวันที่ 1 นับถัดไป วันที่ 2
ถึง วันที่ 8 จะตองสงของภายในวันที่ 2 ถึงวันที่ 8 เทานั้น (นับเฉพาะวันทําการ) เมื่อครบกําหนดสงของ
รานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัท จะนําพัสดุมาสงที่คณะครุศาสตรตามระยะเวลาที่กําหนดในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม หากสงมอบของไมครบตามกําหนดจะถูกปรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนวันละ..........(หลักการคิดคาปรับ ในการจัดซื้อ
จะปรับ รอยละ 0.20 และการจัดจางจะปรับ รอยละ 0.10 ตามวงเงิน)
ตัวอยางเอกสารขออนุมัติสั่งซื้อ
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คณะครุศาสตร

2. ดํ าเนิ นการตรวจรั บพั ส ดุ เสนอคณะกรรมการตรวจรั บพั ส ดุ เสนอผู บ ริ ห าร

เมื่อรานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัท นําพัสดุมาสงที่คณะครุศาสตร จะออกเอกสาร
ใบกํ ากั บภาษี /ใบส งสิ นค า เจ าหน าที่ พั สดุ จะดํ าเนิ นการแจ งคณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ ตรวจเช็ ค
ตรวจสอบพัสดุ ครบตามรายการ จํานวน ที่สั่งซื้อสั่งจางอยางครบถวนหรือไม เมื่อไดมีการตรวจเช็ ค
ตรวจสอบพัสดุ ครบถวน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในเอกสารใบตรวจรับพัสดุ กรณีการตรวจรับ
พัสดุที่มีงบประมาณต่ํากวา 10,000 บาท จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับ 1 ทาน เปนประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ แตถาพัสดุที่มีงบประมาณ 10,0000 บาทขึ้นไป จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน
3 ทานเปนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ทาน และ อีก 2 ทาน เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูรับ
ของ (เจาหนาที่พัสดุและลงบัญชี) ขั้นตอนตอไปเจาหนาที่พัสดุจะนําเอกสารการการตรวจรับพัสดุและใบ
เบิกพัสดุมาลงสมุดบัญชีพัสดุ เมื่อดําเนินการจัดทําบัญชีพัสดุเสร็จเรียบรอย ก็จะนําเสนอตอผูบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร ลงนามในเอกสาร การตรวจรับพัสดุ และใหผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม เซ็นรับของใน
ใบเบิกพัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ เพื่อนําพัสดุไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตอไป
ตัวอยางเอกสารใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา
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ตัวอยางเอกสารการตรวจรับพัสดุ
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ตัวอยางเอกสารใบเบิกพัสดุ
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3. จัดสงเอกสารฝายการเงินมหาวิทยาลัย
เมื่อรานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัท นําพัสดุมาสงที่คณะครุศาสตร เจาหนาที่พัสดุ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจเช็ค ตรวจสอบพัสดุ ครบตามรายการ จํานวน ที่สั่งซื้อสั่งจางครบถวน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามในใบตรวจรับพัสดุ แลวนําเสนอตอผูบริหาร คณบดีคณะครุศาสตร
ลงนามในเอกสารการตรวจรับพัสดุ และใหผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม เซ็นรับของในใบเบิกพัสดุ และ
เจาหนาที่พัสดุ เพื่อนําพัสดุไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตอไป เจาหนาที่พัสดุจะนําตนเรื่องจัดซื้อ
จัดจาง ลงสมุดสงเรื่อง โดยแยกประเภทงบประมาณ ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณ
รายได (งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) จัดสงไปที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัย ในการเซ็นรับตนเรื่องจัดซื้อจัดจาง
เพื่อดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนฝายการเงิน เมื่อฝายการเงิน มหาวิทยาลัยไดรับตนเรื่องจะนําตน
เรื่ องมาตรวจสอบความถู กต อง และนํ าเสนอผู บริ หาร เรี ยบร อยแล ว จะดํ าเนิ นการจ ายเช็ ดร านค า
หางหุนสวนจํากัด บริษัท ในกรณีเปนงบประมาณรายได ( งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) ถาเปนงบประมาณ
แผนดิน กรณีการเคลียรเงินยืม กรณีไมผานระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ) และงบประมาณ
ไมเกิน 5,000 บาท ฝายการเงิน มหาวิทยาลัย จะทําการโอนเขาบัญชี รานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัท
4. จัดสงเอกสารฝายพัสดุมหาวิทยาลัย
เมื่อรานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัท นําพัสดุมาสงที่คณะครุศาสตร เจาหนาที่พัสดุ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจเช็ค ตรวจสอบพัสดุ ครบตามรายการ จํานวน ที่สั่งซื้อสั่งจางครบถวน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามในใบตรวจรับพัสดุ แลวนําเสนอตอผูบริหาร คณบดีคณะครุศาสตร
ลงนามในเอกสารการตรวจรับพัสดุ และใหผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม เซ็นรับของในใบเบิกพัสดุ และ
เจาหนาที่พัสดุ เพื่อนําพัสดุไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตอไป เจาหนาที่พัสดุจะนําตนเรื่องจัดซื้อ
จัดจาง ลงสมุดสงเรื่อง งบประมาณแผนดิน จัดสงไปที่ฝายพัสดุ มหาวิทยาลัยในการเซ็นรับตนเรื่องจัดซื้อ
จัดจาง เพื่อดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนฝายพัสดุ เมื่อฝายพัสดุมหาวิทยาลัยไดรับตนเรื่องจะนํา
ตนเรื่องมาตรวจสอบความถูกตอง จะดําเนินการระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ) งบประมาณ
5,000 บาทขึ้นไป เมื่อเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัยดําเนินการเสร็จเรียบรอย และสงเรื่องไปที่ฝายการเงิน
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอผูบริหาร และดําเนินการโอนเขาบัญชี รานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัท ตอไป
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4. จัดทําเอกสารการเบิกจายหลังดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสนอตอเจาหนาที่การเงิน
หลังจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองรวบรวม
เอกสารเพื่อมาจัดทําการเบิกจ ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงใหเจาหนาที่การเงิน ดําเนินการ
ขออนุญาตเบิกเงิน ซึ่งในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะมีรายละเอียดของงบประมาณในการดําเนินงาน
เช น ค าตอบแทนวิ ทยากร ค าอาหารกลางวันและอาหารวาง เป นต น พร อมแนบโครงการ/กิจกรรม
กําหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดําเนินการจัดเอกสารเบิกคาตอบแทนวิทยากร
เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะจัดทํ า
เอกสารเบิ กค าตอบแทนวิ ทยาการในการดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรม ประกอบด วยบั นทึ กข อความ
เบิกคาตอบแทนวิทยากรพรอมตารางฝกอบรม ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร จัดสงใหเจาหนาที่การเงิน
ดําเนินการจัดทําเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน
ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขอความ

(สําหรับคณะ) แผนหนา

บันทึกขอความ
สวนราชการ.....คณะครุศาสตร....มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ...................
ที่.....................-..........................................................วันที่........................................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเชิญวิทยากร
เรียน คณบดี

ดวย.คณะครุศาสตร.....มีความประสงคจะเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่อง.....................วันที่.........................
เวลา...................................................น. จึงขออนุมัติเชิญวิทยากรดังรายชื่อตอไปนี้
1.).............................................................................ตําแหนง...................................................
2.)..............................................................................ตําแหนง..................................................
3.)..............................................................................ตําแหนง..................................................
จึงขออนุมัติเบิกเงินประเภท ( )บ.กศ. ( )กศ.ปช. ( )งบประมาณแผนดิน ( )อื่นๆ......................
หมวดคาตอบแทน ครั้งนี้ชั่วโมงละ.......................บาท จํานวน................ชั่วโมง รวมเปนเงิน............................บาท
และไดแนบตารางการฝกอบรมมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมนี้แลวจํานวน............ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.............................................หัวหนาโครงการ
(.........................................)
ไดตรวจสอบแลวมีเงินงบประมาณอยูจริง เห็นสมควรอนุมัติใหมีการเบิกจายได

คําสั่งคณบดี อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................คณบดี
…..…./…..……/………

(ลงชื่อ).....................................รองคณบดีฝายวางแผน
(......................................)
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(สําหรับคณะ) แผนหลัง
ตารางฝกอบรม
สําหรับ...คณะครุศาสตร.................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
วัตถุประสงคในการเชิญวิทยากร ครั้งนี้
1.)........................................................................................................................................
2.)........................................................................................................................................
ตารางกําหนดการฝกอบรม
วัน เดือน ป
เวลา
เรื่อง
ชื่อวิทยากร

ลงชื่อ...............................................หัวหนาโครงการ
(.........................................)
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ตัวอยางแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
เอกสารหมายเหตุ ๑
ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชื่อสวนราชการผูจัดฝกอบรม..........................................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร ........................................................................................................................................................
วันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ..................... .
.
ขาพเจา ………………………………………………….
อยูบานเลขที่ …………
หมูที่
….
ตําบล/แขวง ……………..
อําเภอ/เขต
..................
จังหวัด .....
.
ไดรับเงินจาก .................................................................................................................................................. ดังรายการตอไปนี้
รายการ
.

จํานวนเงิน

รวมเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (....................................................................................)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ผูรับเงิน.
ผูจายเงิน.
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2. ดําเนินการจัดเอกสารเบิกคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะจัดทํา
เอกสารเบิกคาอาหารกลางวันและอาหารวาง สําหรับผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวยใบสําคัญ
รับเงิน ใบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม และสําเนาบัตรประชาชนรานคา พรอมแนบโครงการ/
กิจกรรม กําหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรมจัดสงใหเจาหนาที่การเงิน ดําเนินการจัดทําเอกสาร
ขออนุญาตเบิกเงิน
ตัวอยางแบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ที่.......................................................................

ใบสําคัญรับเงิน
วันที่............เดือน................................พ.ศ....................

ขาพเจา.....................................................................................อยูบานเลขที่..........................
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.......................................ไดรับ
เงินจาก......มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ..........ดังรายการตอไปนี้
จํานวนเงิน
บาท
ส.ต.

รายการ
คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง

รวม (บาท)
จํานวนเงิน (...............................................................................................................................)
(ลงชื่อ)............................................................ผูรับเงิน
(................................................................)
(ลงชื่อ).........................................................ผูจายเงิน
(................................................................)
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ตัวอยางใบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
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5. เจาหนาที่การเงินดําเนินการจัดทําเอกสารการเบิกจายโครงการ/กิจกรรม เสนอหัวหนา
สํานักงานคณบดี เสนอผูบริหาร คณะครุศาสตร พรอมสงเรื่องไปที่ฝายการเงินมหาวิทยาลัย
หลังจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวบรวม
เอกสารเบิกจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันและ
อาหารวาง พรอมแนบโครงการ/กิจกรรม กําหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรม จัดสงใหเจาหนาที่การเงิน
ดําเนินการขออนุญาตเบิกเงิน เมื่อเจาหนาฝายการเงินไดจัดทําเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวันและอาหารวาง เขาระบบบัญชี 3 มิติ เรียบรอยแลว จะลงนามผูขออนุญาต และ
นํ าเสนอผู บริ หาร เสนอหั วหน าสํ านั กงานคณบดี ผู ควบคุ มงบประมาณหน วยงาน และเสนอคณบดี
คณะครุศาสตร เมื่อผูบริหารลงนามครบก็จะดําเนินการสงเรื่องไปที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัย โดยนําตน
เรื่องการเบิกจาย เขียนลงสมุดสงเรื่อง โดยแยกประเภทงบประมาณ ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณรายได (งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) จั ดส งไปที่ ฝ ายการเงิน มหาวิ ทยาลั ย ในการเซ็นรับ
ต นเรื่ อง ตรวจสอบความถู กต อง สนอผู บริ หาร เรี ยบร อยแล ว ดํ าเนิ นการจ ายเช็ ดร านค า กรณี เป น
งบประมาณรายได ( งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) ถาเปนงบประมาณแผนดิน จะทําการโอนเขาบัญชี รานคา
แต ถ าเป นกรณี เคลี ยรเงินยืม จะดํ าเนิ นการนําต นเรื่องการเบิ กจ ายเข าสู ระบบการเคลี ยรเงินยืมของ
ผูดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ตัวอยางเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน
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6. ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ
6.1 ปญหา/อุปสรรค
กรณีผูดําเนินการ จัดทําเอกสารไมครบถวน การกรอกแบบฟอรมผิด เนื่องจากผูดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ไมเขาใจวิธีการกรอกแบบฟอรมที่ถูกตอง
6.2 แนวทางแกไข
แนะนํา ใหความรู และจัดทําแบบฟอรมรายละเอียดในการยื่นเอกสารประกอบดวย
อะไรบาง วิธีการกรอกที่ถูกตองใหกับผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้งที่มาติดตอขอรับเอกสาร
6.3 ขอเสนอแนะ
จะจั ดอบรมให ความรู เกี่ ยวกั บการจั ดทํ าเอกสารตั้ งเบิ กจ ายโครงการ/กิ จกรรม
และระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกับผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
(กรณีผูจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการจัดทําระบบบัญชี 3 มิติ)
เมื่อไดรับการอนุมัติ โครงการ/กิ จกรรม ผูดําเนินการจะดํ าเนินการจั ดโครงการ/กิ จกรรม
ตามแผนโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว ในการจัดหาวัสดุสื่ออุปกรณตางๆ เพื่อใชในกิจกรรมสื่อการเรียน
การสอนในการดําเนินงาน การจัดหาวัสดุสื่ออุปกรณติดตอรานคา หางหุนสวน บริษัท เพื่อใหเสนอราคา
ตามที่ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใชในการจัดทํากิจกรรม พรอมจัดทําเอกสารการขออนุญาตซื้อ/จางพัสดุ
เสนอผูบริหารในการขออนุญาตซื้อจาง การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง ตรวจรับพัสดุ เพื่อเสนอคระกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และการจัดทําเอกสารการเบิกจายตางๆ เมื่อไดมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย พรอม
แนบโครงการ/กิจกรรม กําหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดหาวัสดุสื่ออุปกรณตางๆ กอนดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อดําเนินการจัดทํา
เอกสารการขออนุญาตซื้อ/จางพัสดุ
เมื่อโครงการ/กิจกรรม ไดรับการอนุมัติใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม ผูดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม จะตรวจสอบกลุ มเป าหมาย งบประมาณ ในการจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ใหเหมาะสมในการ
ดําเนินงาน เชน - คาตอบแทน จะตองเชิญวิทยากรมาบรรยาย อภิปราย แบงกลุม - คาวัสดุที่ใชจัดทําสื่อ
อุปกรณในกิจกรรมตางๆ - คาใชสอย คาอาหารกลางวันและอาหารวางในการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
ซึ่งการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดทําสื่อตางๆ ในโครงการ/กิจกรรม ผูดําเนินการจะตองมีการติดตอสื่อสาร
กับ รานคา หางหุนสวน บริษัท เปนตน ใหเสนอราคาของวัสดุอุปกรณเพื่อในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ใบเสนอราคาที่ถูกตอง พรอมตรวจสอบความถูกตองของพัสดุที่สั่งและราคา พรอมนําเอกสารใบเสนอราคา
โครงการ/กิจกรรม กําหนดการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ ดังนี้
ตัวอยางเอกสารใบเสนอราคา
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1.1 การดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตซื้ อ จ า ง เมื่ อ ได เ อกสารใบเสนอราคาจากร า น
หางหุนสวนจํากัด บริษัท ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะนําขอมูลเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อดําเนินการ
จั ด ทํ า เอกสารขออนุ ญ าตจั ด ซื้ อ จ า ง โดยเข า ไปที่ โปรแกรม
department-Shortcut
ที่ปรากฏอยูหนาจอคอมพิวเตอร เลือก Run เพื่อเขาสูขั้นตอนตอไป
จะขึ้ นกรอบสี่ เหลี่ยมให
SET DATE วันเดือนปการเขาสูระบบการขออนุญาตซื้อจาง โดย กด OK
ตัวอยางการดําเนินการขออนุญาตซื้อจาง

47
1.2 เมื่อ Run โปรแกรมเขาสูระบบ จะแสดงหนาจอโปรแกรมใหเลือกคําสั่งการทํางานที่
ปรากฏอยูในหนาโปรแกรม ประกอบดวย 1. งบประมาณ 2. ขออนุญาตซื้อ-จาง/ขอเบิก 3. ทะเบียนคุม
งบประมาณ 4. อนุมัติสั่งซื้อ-จาง/ตรวจรับ 5. รหัสวัสดุ 6. รหัสครุภัณฑ 7. รหัสผูคา และ 8. จบการทํางาน
ตัวอยางเขาสูระบบโปรแกรมเลือกคําสั่งการทํางาน
1

2

3

4

5

6 7 8
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1.3 เมื่อเขาสูระบบโปรแกรมใหเลือกคําสั่งการทํางาน ขออนุญาตซื้อ-จาง/ขอเบิก จะ
ปรากฏหนาจอ ใหตรวจสอบรหัสผาน / ระบบการซื้อ / จาง ซึ่งผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะตองใชรหัส
หน วยงานในการเข าสู ระบบ เช น คณะครุ ศาสตร พิ มพ 01-01-0-0 User Name .รหั สผ าน..... และ
Password...รหัสผาน....เมื่อกรอกรหัสผานครบถวนแลว กดไปที่รูปกุญแจ
เพื่ อเข าสู ร ะ บบ
การทํางานขออนุญาตซื้อ/จาง
ตัวอยางเขาสูระบบโปรแกรมขออนุญาตซื้อ/จาง
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1.4 เมื่อเขาสูระบบโปรแกรมขออนุญาตซื้อ-จาง จะปรากฏหนาขออนุญาตซื้อ-จาง/ขอเบิก
(สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร) วัน/เดือน/ป (ปจจุบันในการเขาสูระบบการทํางาน) ปงบประมาณ ใหเลือก
ปงบประมาณปจจุบัน แลวเลือกรหัสงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในโครงการ/กิจกรรม เชน 05-10 -06-003
จัดซื้อสื่อและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู จะปรากฏหนาจดรหัสกิจกรรมยอย กิจกรรม ยอดเงินอนุมัติ
รายละเอียด หมวดเงิน ยอดเงินอนุมัติ คงเหลือกอนผูกพัน คงเหลือผูกพัน คงเหลือจายแลวหลังจากนั้นก็จะ
ดํ าเนิ นการตั้ งเรื่ องขออนุ ญาตซื้ อ/จ าง โดยเลื อกไปที่ ขออนุ ญาต จั ดซื้ อวั สดุ โดยใช วิ ธี เฉพาะเจาะจง
(วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) ผูขออนุญาตจะขึ้นชื่อผูเขาสูระบบ พิมพรายการ เชน ซื้อหนังสือ เหตุผลที่ซื้อ
หมายเหตุ จายบริษัท กดไปที่ บันทึกเอกสาร แลวเขาไปเลือกรหัสวัสดุ/ครุภัณฑ จะปรากฏหนาจอกรอบ
รายการวัสดุ รายการครุภัณฑ พิมพรายการ จํานวนหนวยที่จัดซื้อ ราคาตอหนวย รวมราคา ยอดเงินขออนุมัติ
เลือกภาษีมูลคาเพิ่ม จะขึ้นยอดมูลคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อกรอกขอมูลครบถวนตามใบเสนอราคา ก็จะกด
ยืนยันรายการในการขออนุญาตซื้ อ เมื่อยืนยันแล ว ใหกดไปที่ เอกสารขออนุมั ติ ระบบจะปริ้ นเอกสาร
ขออนุญาตซื้อ แลวนําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรเพื่อดําเนินการผานรายการทะเบียนคุ ม
งบประมาณรายจาย/แผนงาน
ตัวอยางการเขาสูระบบการจัดทําเอกสารขออนุญาตซื้อ
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2. เสนอหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรผานรายการทะเบียนคุมงบประมาณ
รายจาย/แผนงาน
เมื่ อดํ าเนิ นการขออนุ ญ าตซื้ อ-จ าง เสร็ จเรี ยบร อย จะปริ้ นเอกสารขออนุ ญาตซื้ อ
แลวนําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ผานรายการทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย/แผนงาน
โดยเขาสูระบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจายเพื่ออนุมัติงบประมาณ เมื่อเขาสูระบบจะปรากฏหน าจอ
ใหตรวจสอบรหัสผาน/การควบคุมงบประมาณ ใหใสรหัสหนวยงาน 01-01-0-0 User Name .รหัสผาน.....
และ Password...รหัสผาน...จากนั้นจะขึ้นหนาจอรหัสที่ทํารายการ หัวหนาสํานักงานคณบดีเขาไป คลิก
ตรง ผานรายการ กรอกรหัสผาน อนุมัติผานรายการ เพื่อใหดำเนินการตอไป
ตัวอยางการเขาสูระบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย
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3. เสนอเอกสารขออนุญาตซื้อ/สั่งจาง ตอผูบริหารคณะครุศาสตร
เมื่อดําเนินการขออนุญาตซื้อ/สั่งจ าง เสร็จเรียบร อย จะปริ้นเอกสารขออนุ ญ าตซื้ อ
เพื่อนําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ผูควบคุมงบประมาณหนวยงาน คณบดี เพื่อขอนุญาต
ซื้อ เมื่อคณะผูบริหารเซ็นอนุญาตซื้อ ก็จะดําเนินการจัดทําใบขออนุมัติสั่งซื้อ ติดตอรานคา หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด ในการจัดสงพัสดุ ตามวันเวลาที่กําหนด
4. ดําเนินการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางพัสดุ เสนอตอผูบริหารคณะครุศาสตร
เมื่อคณะผูบริหารเซ็นอนุญาตใหจัดซื้อ เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการจัดทําใบขออนุ มัติ
สั่ งซื้ อ ติ ดต อร านค า ห างหุ นส วนจํ ากั ด บริ ษั ทจํ ากั ด ในการจั ดส งพั สดุ ตามวั นเวลาที่ กํ าหนด ซึ่ งจะ
ดําเนินการเขาระบบสั่งซื้อ-จาง/ตรวจรับ ใหเขารหัส หลังจากหลังจากใสรหัสเรียบรอยแลว จะปรากฏ
หนาจอขออนุมัติสั่งซื้อ-จาง/ตรวจรับ จะใหเลือกรายการที่สั่งซื้อ/สั่งจาง หลังจากนั้น เลือกบริษัท คูคาที่
ติดตอสั่งซื้อ/สั่งจาง คลิกเลือกการสั่งซื้อ เลือกเปนเครดิต หรือ เปนเงินสด เลือกระยะเวลาในการจัดสงพัสดุ
เมื่อดําเนินการเสร็จ ปริ้นใบสั่งซื้อ/จาง/เชา แลวนําเสนอใหผูบริหารเซ็นการสั่งซื้อ/สั่งจาง กรณีสั่งซื้อ
ครบกําหนดสงของภายใน 5 วันทําการ สวนการสั่งจางครบกําหนดสงของภายใน 7 วันทําการนับจากวัน
ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เมื่อไดรับสินคาครบถวน ก็จะดําเนินการตรวจรับสินคาเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจ
รับตอไป
ตัวอยางการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางพัสดุ
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5. ดําเนินการตรวจรับพัสดุ เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับ และผูบริหาร คณะครุศาสตร
พรอมสงเรื่องไปที่ฝายการเงิน ฝายพัสดุมหาวิทยาลัย
เมื่อไดรับพัสดุ (พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งทรัพยสินที่เปน
ของใชสิ้นเปลืองหรือของใชถาวร) เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ดํ า เนิ น การตรวจรั บ พั ส ดุ เสนอต อ คณะกรรมการตรวจรั บ และผู บ ริ ห าร
คณะครุศาสตร
รานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด นําพัสดุมาสงตามระยะเวลาที่กําหนดเวลา
พรอมเอกสารใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจเช็ค ตรวจสอบพัสดุ ครบตามรายการ จํานวน ที่สั่งซื้อ/สั่งจาง อยางครบถวนหรือไม เมื่อไดมีการ
ตรวจเช็ค ตรวจสอบพัสดุ ครบถวน เจาหนาที่พัสดุจะเขาไปที่ระบบอนุมัติการซื้อจางและการตรวจรั บ/
งานพัสดุ คลิกเลือกการตรวจรับ เมื่อดําเนินการเสร็จ แลวจะเขาไปปริ้นเอกสารใบตรวจรับพัสดุ คลิกไปที่
ใบตรวจรับพัสดุ และเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในเอกสารใบตรวจรับพัสดุ กรณีการตรวจรับ
พัสดุที่มีงบประมาณต่ํากวา 10,000 บาท จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับ 1 ทาน เปนประธานกรรมการ
ตรวจรั บพั สดุ แต ถ าพั สดุ ที่ มี งบประมาณ 10,0000 บาทขึ้ นไป จะเสนอคณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ
จํานวน 3 ทาน เปนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ทาน และ อีก 2 ทาน เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผูรับของ (เจาหนาที่พัสดุและลงบัญชี) ขั้นตอนตอไปเจาหนาที่พัสดุจะนําเอกสารการการตรวจรับพัสดุ
และใบเบิกพัสดุมาลงสมุดบัญชีพัสดุ เมื่อดําเนินการจัดทําบัญชีพัสดุ เสร็ จเรียบรอย ก็จะนําเสนอต อ
ผูบริหาร คณบดีคณะครุศาสตร ลงนามในเอกสาร การตรวจรับพัสดุ และใหผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เซ็นรับของในใบเบิกพัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ เพื่อนําพัสดุไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตอไป
หากสงมอบของไมครบตามกําหนดจะถูกปรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนวันละ..........(หลักการคิดคาปรับ ในการจัดซื้อจะปรับ รอยละ 0.20
และการจัดจางจะปรับ รอยละ 0.10 ตามวงเงิน)
ตัวอยางการตรวจรับพัสดุ

55

56
2. จัดสงเอกสารฝายการเงินมหาวิทยาลัย
เจ าหน าที่ พั สดุ จะนํ าต นเรื่ องจั ดซื้ อจั ดจ าง ลงสมุ ดส ง เรื่ อง โดยแยกประเภท
งบประมาณ ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได (งบ บ.กศ. และงบ กศ.ปช.) จัดสงไป
ที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัย ในการเซ็นรับตนเรื่องจัดซื้อจัดจาง เพื่อดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนฝาย
การเงิน เมื่อฝายการเงิน มหาวิทยาลัยไดรับตนเรื่องจะนําตนเรื่องมาตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอ
ผู บริ หาร เรี ยบร อยแล ว จะดํ าเนิ น การจ ายเช็ ดร านค า ห างหุ นส วนจํ ากั ด บริ ษั ทจํ ากั ด ในกรณี
เปนงบประมาณรายได ( งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) ถาเปนงบประมาณแผนดิน กรณีการเคลียรเงินยืม
กรณีไมผานระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ) และงบประมาณไมเกิน 5,000 บาท ฝายการเงิน
มหาวิทยาลัย จะทําการโอนเขาบัญชี รานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด
3. จัดสงเอกสารฝายพัสดุมหาวิทยาลัย
เจ าหน าที่ พั สดุ จะนํ าต นเรื่ องจั ดซื้อจั ดจ าง ลงสมุ ดส งเรื่ อง งบประมาณแผ นดิน
จัดสงไปที่ฝายพัสดุ มหาวิทยาลัย ในการเซ็นรับตนเรื่องจัดซื้อจัดจาง เพื่อดําเนินการตามกระบวนการ
ขั้นตอนฝายพัสดุ เมื่อฝายพัสดุมหาวิทยาลัยไดรับตนเรื่องจะนําตนเรื่องมาตรวจสอบความถูกตอง จะ
ดําเนินการระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ) งบประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อเจาหนาที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยดําเนินการเสร็จเรียบรอย และสงเรื่องไปที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอผูบริหาร และ
ดําเนินการโอนเขาบัญชี รานคา หางหุนสวนจํากัด บริษัท ตอไป
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6. จัดทําเอกสารการเบิกจายหลังดําเนินโครงการ/กิจกรรม
หลังจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองรวบรวม
เอกสารเพื่อมาจัดทําการเบิกจ ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงใหเจาหนาที่การเงิน ดําเนินการ
ขออนุญาตเบิกเงิน ซึ่งในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะมีรายละเอียดของงบประมาณในการดําเนินงาน
เช น ค าตอบแทนวิ ทยากร ค าอาหารกลางวันและอาหารวาง เป นต น พร อมแนบโครงการ/กิจกรรม
กําหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดําเนินการจัดเอกสารเบิกคาตอบแทนวิทยากร
เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะจัดทํา
เอกสารเบิ กค าตอบแทนวิ ทยาการในการดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรม ประกอบด วยบั นทึ กข อความ
เบิกคาตอบแทนวิทยากรพรอมตารางฝกอบรม ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร จัดสงใหเจาหนาที่การเงิน
ดําเนินการจัดทําเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน
2. ดําเนินการจัดเอกสารเบิกคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอย ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะจัดทํา
เอกสารเบิกคาอาหารกลางวันและอาหารวาง สําหรับผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวยใบสําคัญ
รับเงิน ใบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม และสําเนาบัตรประชาชนรานคา พรอมแนบโครงการ/
กิจกรรม กําหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรมจัดสงใหเจาหนาที่การเงิน ดําเนินการจัดทําเอกสาร
ขออนุญาตเบิกเงิน
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7. ดําเนินการขออนุญาตขอเบิก
เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบรอยแลว ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะดําเนินการ
จั ดทํ าเอกสารเบิ กจ าย ค าตอบแทนวิ ทยากร ค าใช สอย – ค าอาหารกลางวั นและอาหารว าง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. นําขอมูลเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน โดย
เขาไปที่ โปรแกรม department-Shortcut ที่ปรากฏอยูหนาจอคอมพิวเตอร เลือก Run เพื่อเขาสูขั้นตอน
ตอไป จะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมให SET DATE วันเดือนปการเขาสูระบบการขออนุญาตซื้อจาง โดย กด OK
ตัวอยางการดําเนินการขออนุญาตเบิกเงิน
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2. เมื่ อ Run โปรแกรมเข าสู ระบบ จะแสดงหน าโปรแกรมให เลื อกคํ าสั่ งการทํ างาน
ประกอบดวย งบประมาณ ขออนุญาตซื้อ-จาง/ขอเบิก ทะเบียนคุมงบประมาณ อนุมัติสั่งซื้อ-จาง/ตรวจรับ
รหัสวัสดุ รหัสครุภัณฑ รหัสผูคา จบการทํางาน คลิกที่ไป ขออนุญาตซื้อ-จาง/ขอเบิก จะขึ้นตรวจสอบ
รหัสผาน/ระบบการซื้อ/จาง ประกอบ รหัสหนวยงาน เชน คณะครุศาสตร พิมพ 01-01-0-0 User Name
......รหัสผาน............. และ Password.....รหัสผาน..............
ตัวอยางเขาสูระบบขออนุญาตเบิกเงิน
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3. เมื่อเขาสูระบบโปรแกรมขออนุญาตซื้อ-จาง/ขอเบิก จะขึ้น วัน/เดือน/ป ปงบประมาณ
ใหเลือกปงบประมาณปจจุบัน แลวตามดวยเลือกรหัสงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในโครงการ/กิจกรรม
คลิกไปที่ขออนุญาต เลือก ขอเบิก หลังจากนั้นก็จะดําเนินการตั้งเรื่องขออนุญาตเบิก โดยพิมพรายการที่ขอ
เบิก เชน ขอเบิกคาตอบแทนการสอน เปนตน เมื่อคียขอมูลเสร็จเรียบรอย ดําเนินการบันทึกเอกสาร แลว
คลิกไปที่ลงขอมูล คียรายละเอียดในชองรายการ งบประมาณขอเบิก และยืนยันรายการ เสร็จเรียบรอย ก็
ดําเนินการปริ้นเอกสาร เพื่อนําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี ผูบริหาร คณะครุศาสตร
ตัวอยางขอเบิกเงิน
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8. เสนอหั วหน าสํ านั กงานคณบดี คณะครุ ศาสตร ผ านรายการทะเบี ยนคุ มงบประมาณ
รายจาย/แผนงาน
เมื่อดําเนินการขออนุญาตเบิก เสร็จเรียบรอย ก็ออกจากระบบ นําเอกสารใบขออนุญาตเบิก
นําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร ในการตรวจสอบผานรายการ เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว
ก็ดําเนินการเขาสูระบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจายเพื่ออนุมัติงบประมาณ เมื่อเขาสูระบบจะปรากฏ
หนาจอใหตรวจสอบรหัสผาน/การควบคุมงบประมาณ ใหใสรหัสหนวยงาน 01-01-0-0 User Name.…
รหัสผาน..... และ Password...รหัสผาน...จากนั้นจะขึ้นหนาจอรหัสที่ทํารายการ หัวหนาสํานักงาน คณบดี
เขาไป คลิก ตรง ผานรายการ กรอกรหัสผาน อนุมัติผานรายการ เพื่อใหดําเนินการตอไป
ตัวอยางผานรายการทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย/แผนงาน
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9. เสนอเอกสารขออนุญาตเบิกตอผูบริหารคณะครุศาสตร พรอมสงเรื่องไปที่ฝายการเงิน
มหาวิทยาลัย
เจาหนาที่การเงินนําตนเรื่องการเบิกคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
และอื่นๆเกี่ยวกับการเบิกจาย ลงสมุดสงเรื่อง โดยแยกประเภทงบประมาณ ประกอบดวย งบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณรายได (งบ บ.กศ. และงบ กศ.ปช.) จัดสงไปที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัย ในการเซ็น
รับตนเรื่อง เพื่อดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนฝายการเงิน เมื่อฝายการเงิน มหาวิทยาลัยไดรับตนเรื่อง
จะนําตนเรื่องมาตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอผูบริหาร เรียบรอยแลว จะดําเนินการจายเช็ดรานคา
ในกรณีการเคลียรเงินยืม ฝายการเงินจะนําตนเรื่องไปเคลียรเงินยืมของผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม
10. ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ
10.1 ปญหา/อุปสรรค
ไมมี
10.2 แนวทางแกไข
ไมมี
10.3 ขอเสนอแนะ
ในการจั ด ทํ า เอกสารต า ง ๆ ไม ว า จะเป นการจั ด ซื้ อ -จ า ง หรื อ การเบิ ก จ า ย
ทุกกระบวนการมีความสําคัญ ตองมีความระมัดระวังในการกรอกขอมู ลเพื่ อใหการปฏิ บัติงานไม เกิ ด
ขอผิดพลาด
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ขั้นตอนที่ 5 การสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
การจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ในการดําเนินโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อตอบโจทย ตั วชี้ วั ดในการดํ า เนิ นงาน ผลสัม ฤทธิ์ ค วามสํ า เร็ จ จากการดํ า เนิ น งาน
เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดโครงการ/
กิจกรรม ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะสรุปรายงานผลของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. จัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะนําผลการดําเนินงาน มาจัดทําสรุปเลมรายงานผลโครงการ/
กิจกรรม ระบุรายละเอียด ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในแบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
(กนผ.05) ดังนี้
1. กรอกชื่อ....โครงการ/กิจกรรม..... รหัส .........ไดรับอนุมัติ…….ตามแผนปฏิบัติการ
2. ระยะเวลาดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ผูดําเนินการ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
3. สถานที่ดําเนินงานที่ไปจัดโครงการ/กิจกรรม ระบุใหชัดเจน เชน ณ อาคารเรียน 6
หอง 6302 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
4. ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ใหสอดคลองวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ดังนั้นผลการดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค
5. ผลการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดไว เชน
ตัวชี้วัด ตองวัดทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
คาเปาหมาย 1,000 คน
ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาชั้นปที่ 1จํานวนทั้งสิ้น 1,000 คนเขารวมจํานวนวน 1,400คิดเปนรอยละ 100
ดังนั้นผลการดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
ไดผานเกณฑทดสอบ
คาเปาหมาย รอยละ 75

64
ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมจํานวน 1,400ผานเกณฑจํานวน1,100 คนคิดเปนรอยละ
78.57
ดังนั้นผลการดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัด
6. งบประมาณ กรอกประเภทงบ ตามแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได (แบงออกเปน งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) และงบอื่นๆ
7. รายละเอียดหมวดรายจาย กรอกประเภท เชน งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได
(แบงออกเปน งบ บ.กศ. และ งบ กศ.ปช.) และงบอื่นๆ หมวดรายจาย แบงออกเปน
5 หมวดรายจาย ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ตอบแทน ใชสอย วัสดุและสาธาณูปโภค)
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
8. รายการ งบประมาณตั้งไวตามแผน และผลการดําเนินงาน รอยละการเบิกจายของ
งบประมาณโดยเทียบจากผลการดําเนินงานกับงบประมาณที่ตั้งไวตามแผนปฏิบัติการ
9. จุดเดนของโครงการ/กิจกรรมในการดําเนินการครั้งนี้ ใหบอกถึงจุดที่สงผลตอ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
10. จุดที่ควรพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในการดําเนินการครั้งนี้ ใหบอกถึงจุดที่สงผลตอ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
11. สรุปลการดําเนินงาน (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ) ตองวัด 3 ดาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
- ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (คิดเปนรอยละ)
ผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ
- ระบุผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ (คิดเปนรอยละ)
ผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน
- ระบุผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน (คิดเปนรอยละ)
12. สรุปลการดําเนินงาน (ที่ไมใชบริการวิชาการ) จะสรุปผลการดําเนินงาน ใหวัดตาม
วัตถุประสงค ตัวชี้วัดที่ตั้งไวตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
13. ขอเสนอแนะ เสนอแนะเพิ่มในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
14. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ รูปแบบไฟล .jpg ประกอบดวยกอนดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ระหวางดําเนินโครงการ/กิจกรรม และดําเนินการเสร็จโครงการ/กิจกรรม
15. ลงชื่อผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนผูรายงานขอมูล ระบุตําแหนง /วันเดือนปที่
รายงาน เสนอผูบังคับบัญชาเบื้องตนเห็นชอบรายงาน (ประธานสาขา)
16. เมื่อเสนอผูบังคับบัญชาเบื้องตนในรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เรียบรอย ขั้นตอนตอไปนําเสนอผูบังคับบัญชาระดับสูง (คณบดีคณะครุศาสตร)
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ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลโครงการ/กิจกรรม

กนผ.05
แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................
ประเภท ( ) โครงการ ( ) กิจกรรม
1. ชื่อ………………………………………………………….....…………..…….รหัส..........................................
2. ระยะเวลาดําเนินงาน ....................................ผูดําเนินการ....................................................................
3. สถานที่ดําเนินงาน…………………………………………..…………………….
4. ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
การบรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
บรรลุ
ไมบรรลุ
()
()
4.1 เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ไดรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
4.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาของการ
อบรม

ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาเขารวมอบรม จํานวนรวม 1,400 ผาน
เกณฑความรู จํานวน 1,100 คน คิดเปนรอยละ
78.57



5. ผลการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุความสําเร็จ
ตามตัวชีวัด



เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวม
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ

1,000 คน

นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวนทั้งสิ้น
1,000 คน เขารวม จํานวนวน
1,400 คิดเปนรอยละ 100



รอยละ 75

นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวม
จํานวน 1,400 ผานเกณฑ จํานวน
1,100 คน คิดเปนรอยละ 78.57



เชิงคุณภาพ
1. รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1
ที่เขารวมโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศไดผานเกณฑทดสอบ

6. งบประมาณ

 งบประมาณแผนดิน
 งบอื่น ๆ ………….……

 งบประมาณรายได

( ) บ.กศ. ( ) กศ.ปช.
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ประเภทงบ/หมวด

รายการ
แผน

รอยละการเบิกจาย
ผล

รวม
7. จุดเดนของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. สรุปผลการดําเนินงาน (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ ขารวมโครงการ
ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (คิดเปนรอยละ)
ผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ
ระบุผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ (คิดเปนรอยละ)
ผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน
ระบุผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน (คิดเปนรอยละ)
10. ขอเสนอแนะ.………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
11. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล .jpg)

............................................... ลงชื่อผูรายงาน
(.................................................)
ตําแหนง ........................................................
วันเดือนปที่รายงาน ………../……………/……………..
....................................................เห็นชอบรายงาน (ประธานสาขา)
(...................................................)
ตําแหนง ......................................................
วันเดือนป ………../……………/……………..
....................................................เห็นชอบรายงาน (คณบดีคณะครุศาสตร)
(...................................................)
ตําแหนง ......................................................
วันเดือนป ………../……………/……………..
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2. เสนอรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตอผูบังคับบัญชาเบื้องตน
เมื่อสรุปเลมรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เสร็จตามกระบวนการเรียบรอยแลว ผูรายงาน
จะลงชื่อ ระบุ ตําแหนง ระบุ วันเดือนปที่รายงาน ขั้นตอนตอไปนําเสนอผลรายงานตอผูบังคับบั ญชา
เบื้องตน คือ ประธานสาขา ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนไปตามตัวชี้วัด เปาหมาย วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบั ติการ ประจําปงบประมาณ สงผลตอองคประกอบประกั น
คุณภาพการศึกษาของคณะ/สาขา ในการดําเนินงาน เมื่อไดมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอย
ผูบังคับบัญชาเบื้องตน ก็จะใหความเห็นชอบตอผลการดําเนินงาน พรอมลงนามในรายงานและบันทึกสง
รายงานผลการดําเนินงาน
3. จัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05) ตอผูบังคับบัญชาระดับสูง
เมื่อประธานสาขา ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนไปตามตัวชี้วัด เปาหมาย วัตถุประสงค
ของโครงการ/กิ จกรรมที่ กํ าหนดไวในแผนปฏิ บั ติ การ ประจํ าป งบประมาณ ให ความเห็ นชอบต อผล
การดําเนินงาน พรอมลงนามในรายงานและบันทึกสงรายงานผลการดําเนินงาน ขั้นตอนตอไปสงรายงานผล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05) ตอผูบังคับบัญชาระดับสูง (คณบดีคณะครุศาสตร) โดยผูดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม เสนอรายงานพรอมและบันทึกสงรายงานผลการดํ าเนินงาน ตอสํานักงานคณบดี
คณะครุ ศาสตร ฝ ายธุ รการลงเลขรั บบั น ทึ ก ข อ ความรายงานผลการดํ า เนิ นงาน เสนอต อ คณบดี
คณะครุศาสตรใหความเห็นชอบตอรายงาน พรอมลงนามในรายงานและบันทึกสงรายงานผลการดําเนินงาน
4. ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ
4.1 ปญหา/อุปสรรค
ไมมี
4.2 แนวทางแกไข
ไมมี
4.3 ขอเสนอแนะ
การสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ควรมีการรายงานผลการดําเนินโครงการใหครบ
ทั้ง 3 ดานประกอบดวย ความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช โดยไมควรเฉพาะบริการ
วิชาการเทานั้นเพื่อเปนการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 6 การรายงานระบบการติดตามโครงการ/กิจกรรม ระบบ VRU PROJECTS
MONITORING
เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบต อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จกรรม
จากผูบ ังคับบัญชาเบื้องตน และผูบังคับบัญชาระดับสูง เห็นชอบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลว
ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองดําเนินการจัดทําขอมูลรายงานนี้เขาสูระบบรายงานการติดตามโครงการ/
กิจกรรม ระบบ VRU PROJECTS MONITORING โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เข า สู ร ะบบรายงานการติ ด ตามโครงการ/กิ จ กรรม ระบบ VRU PROJECTS
MONITORING
เมื่อมีจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05) เรียบรอยแลว จะนํา
ผลการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เขาสูระบบรายงานการติดตามโครงการ/
กิ จกรรม ระบบ ระบบ VRU PROJECTS MONITORING เป นการรายงานติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน
ที่ผูบริหารสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนไดอยางชัดเจน โดยเขาสูระบบไปที่หนาเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี (www.vru.ac.th) ดังนี้
1.1 ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05) เสนอตอ
ผูบังคับบัญชาเห็นชอบรายงานเรียบรอยแลว ก็จะนําขอมูลดังกลาวเขาสูระบบรายงานการติดตามโครงการ/
กิจกรรม ระบบ VRU PROJECTS MONITORING ไปที่หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี (www.vru.ac.th)
ตัวอยางเขาสูระบบรายงานการติ ดตามโครงการ/กิจกรรม ระบบ VRU PROJECTS MONITORING
เว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
(www.vru.ac.th)
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1.2 เมื่อไปที่หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี (www.vru.ac.th) เลือกไปที่คณะ/หนวยงาน ในการเขาสูระบบ รายงานการติดตาม
โครงการ/กิจกรรม VRU PROJECTS MONITORING ไปอยูในสวนของหนวยงานกองนโยบายและแผน ใหผู
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เขาไปเลือกหนวยงานสํานักกองนโยบายและแผน จากนั้นเขาไปที่หนาเว็บไซตของ
กองนโยบายและแผน ก็ ปรากฏหน าจอเว็ บไซต แผน (plan.vru.ac.th) ให เลื อกไอคอนด านบนขวาสุ ด
ชื่ อ ระบบรายงานการติ ดตามโครงการ เพื่ อเข าสู ระบบรายงานการติ ดตามโครงการ/กิ จกรรม VRU
PROJECTS MONITORING
ตัวอยางการเขาสูหนาเว็บไซตแผน (plan.vru.ac.th)
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1.3 เมื่ อไปที่ หน าเว็ บไซต ของกองนโยบายและแผน ก็ ปรากฏหน าจอเว็ บไซต แผน
(plan.vru.ac.th) ใหเลือกไอคอนดานบนขวาสุด ชื่อ ระบบรายงานการติดตามโครงการ เพื่อเขาสูระบบ
รายงานติดตามโครงการ ใหกรอก User Name เชน คณะครุศาสตร edu33... และ Password.....***...... เมื่อ
เขารหัส เรียบรอยแลว คลิกเขาสูระบบ
ตัวอยางการเขาสูระบบ
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2. จัดทําการบันทึกรายการ
เมื่อเขาสูระบบรายงานติ ดตามโครงการ ใหกรอก User Name เชน คณะครุ ศาสตร
edu…33... และ Password.....***......จะปรากฏหน าจอบั นทึ กรายการ ตั วชี้ วั ดของกิ จกรรม ผู ดํ าเนิ น
โครงการ/กิจกรรม จะตองบันทึกรายการของโครงการ/กิจกรรม โดยคลิกไปเลือกบันทึกรายการ ตัวชี้วัด ของ
กิจกรรม จากนั้นดําเนินการเลือกปงบประมาณปจจุบัน เลือกประเด็นยุทธศาสตร เลือกงาน เลือกแผนงาน
เลือกโครงการ กดปุม คนหา จะปรากฏหนาจอชื่อโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ เชน เลือก
รหัส 01-02-05-001 กิจกรรม โครงการคาตอบแทนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีครู
(คก.พิเศษ) งบประมาณ 480,000 บาท ดังนั้น เมื่อผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม เลือกรหัส ของกิจกรรม
งบประมาณ ดังกลาว จะดําเนินการคียขอมูล คลิกไปที่รูปเครื่องมือ กรอกระยะเวลาดําเนินงาน 1 ส.ค. 60 31 ส.ค. 61 กําหนดแผนการใชจายงบ ไวที่ไตรมาส 4 จํานวนตัวชี้วัด คลิกไปที่รูปเครื่องมือ ระบุตัวชี้วัด
ในการดําเนินงาน สถานะ คลิกไปที่รูปเครื่องมือ เลือกยังไมดําเนินการเนื่องจากเปนการบันทึกรายการ
ของตัวชี้วัด ของกิจกรรมกอน
ตัวอยางการจัดทําการบันทึกรายการ
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3. กรอกขอมูลรายงานผลการดําเนินของกิจกรรม ในระบบการติดตามโครงการ/กิจกรรม
VRU PROJECTS MONITORING
เมื่ อเข าสู ระบบรายงานติ ดตามโครงการ เลื อกรายงานการดํ าเนิ นงานของกิ จกรรม
จะปรากฏหนาจอใหรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรม เลือก ปงบประมาณ ยุทธศาสตร งาน แผนงาน
โครงการ แลวกดคนหา จะขึ้นรหัสโครงการที่คนหาเพื่อที่จะรายงานผลการดําเนินของกิจกรรม เชน เลือก
รหัส 01-02-05-001 กิจกรรม โครงการคาตอบแทนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีครู
(คก.พิเศษ) งบประมาณ 480,000 บาท ดังนั้น เมื่อผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม เลือกรหัส ของกิจกรรม
งบประมาณ ดังกลาว จะดําเนินการคียขอมูล คลิกไปที่ รูปกุญแจ กรอกระยะเวลาดําเนินงาน 1 ส.ค. 60 31 ส.ค. 61 กําหนดแผนการใชจายงบ ไวที่ไตรมาส 4 จํานวนตัวชี้วัด คลิกไปที่รูปเครื่องมือ ระบุตัวชี้วัดใน
การดําเนินงาน สถานะ คลิกไปที่รูปเครื่องมื อ ที่แสดงวายังไมไดดําเนินการคลิ กเขาไปเพื่อจั ดทํ าการ
ดําเนินการ แลวคลิกไปที่ รายงานผลตามตัวชี้วัด กรอกขอมูลครบถวนเรียบรอย ตามกระบวนจัดทํารายงาน
ติดตามโครงการ
ตัวอยางรายงานผลการดําเนินของกิจกรรม
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4. รายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมไตรมาส รายยุทธศาสตร กิจกรรมที่สรุปแลว
เมื่อดําเนินการจัดทํารายงานผลโครงการ/กิจกรรม รายงานตามตัวชี้วัด เรียบรอยแลว
ผูดําเนินการจะนําผลขอมูลจากระบบ VRU PROJECTS MONITORING คลิกไปที่รายงานการดําเนินงาน
โดยแบงออกเปน รายงานการดําเนินงานของกิจกรรมไตรมาส รายงานการดําเนินงานรวมยุทธศาสตร
รายงานการดําเนินกิจกรรมที่สรุปแลว ออกมาจากระบบเพื่อจัดเก็บไวเปนหลักฐานในการดําเนินงาน ดังนี้
1. เมื่อเขาสูระบบรายงาน คลิกไปที่รายงานการดําเนินงาน รายงานกิจกรรมไตรมาส เลือก
ป ยุทธศาสตร งาน แผนงาน และโครงการ คลิกคนหา หลังจากนั้น กด Export Excel เพื่อเลือกผลการ
ดําเนินงานไตรมาส เชน เลือกไตรมาสที่ 1 หลังจากนั้นกดเรียกรายงานจะปรากฏภาพการรายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมรายไตรมาส
ตัวอยางเขาระบบรายงาน การดําเนินงาน รายงานกิจกรรมไตรมาส
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2. เมื่อเขาสูระบบรายงาน คลิกไปที่รายงานการดําเนินงาน รายงานรวมยุทธศาสตร เลือกป
ยุทธศาสตร แผนงาน คลิกคนหา หลังจากนั้น กด Export Excel เพื่อเลือกผลการดําเนินงานไตรมาส เชน
เลือกไตรมาสที่ 1 หลังจากนั้น เลือกเรียกรายงานจะปรากฏภาพการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมราย
ไตรมาส
ตัวอยางเขาระบบรายงาน การดําเนินงาน การรายงานรวมยุทธศาสตร
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3. เมื่อเขาสูระบบรายงาน คลิกไปที่รายงานการดําเนินงาน รายงานกิจกรรมที่สรุปแลว
เลือก ป ยุทธศาสตร แผนงาน งาน โครงการ หลังจากนั้น เลือก รายงาน จะปรากฏภาพการรายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมรายไตรมาส คลิกไปที่รายละเอียด จะสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรม เมื่อคลิกไปที่
Export Word จะรายงานรูปแบบ Word หลังจากนั้นปริ้นเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานของผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ตัวอยางเขาระบบรายงาน การดําเนินงาน รายงานกิจกรรมที่สรุปแลว
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5. รายงานงบประมาณ
รายงานงบประมาณประจําป การใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เมื่อคลิกเขาไปการ
รายงานงบประมาณประจําป ใหระบุเลือก ป งบประมาณ ประเภท ซึ่งประเภทงบประมาณ แบงออกเปน
3 ประเภท ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได (บ.กศ.) งบประมาณรายได (กศ.ปช.) และ
งบโครงการพิเศษ เมื่ อเลื อกประเภทงบประมาณแล ว ให คลิ กปุ มคํ านวณ จะปรากฏภาพการรายงาน
งบประมาณประจําป ตามประเภทงบประมาณ
ตัวอยางการรายงานงบประมาณ
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6. ผูดูแลระบบ แกไขรายงาน รายไตรมาส
ผูดําเนินการสามารถแกไขรายงาน รายไตรมาส ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานได ในกรณีที่มีการจัดทําขอมูลผิดพลาด ระบบจะเปดใหสําหรับผูมีรหั สเขาไปแกขอมู ลได
เพื่อใหขอมูลในระบบฐานขอมูล รายงานผลการดําเนินของกิจกรรม ในระบบการติดตามโครงการ/กิจกรรม
VRU PROJECTS MONITORING ถูกตองตามแผนการดำเนินงาน เขาไปที่ปงบประมาณ ยุทธศาสตร งาน
แผนงาน โครงการ แลวคลิกคนหา จะขึ้นรหัสโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน สถานะ จํานวน
ตั ว ชี้ วั ด และแก ไ ขตั ว ชี้ วั ด ไปคลิ ก ที่ รู ป เครื่ อ งมื อ จะเข า สู ไ ปฐานข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะแก ไ ขของ
ผลการดําเนินงาน ใหมีความถูกตองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

84

85
7. ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ
7.1 ปญหา/อุปสรรค
เวลาคียขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของโครงการกิจกรรม ตามขั้นตอนระบบขอมูล
เมื่อถึงขั้นตอนอัพรูป จะทําใหขอมูลสวนอื่นๆหายไป ทําใหตองไปกรอกขอมูลใหม
7.2 แนวทางแกไข
ควรปรับแกระบบฐานขอมูลใหมีการรองรับกระบวนการขั้นตอนอยางเปนระบบทั้งดาน
ขอความและรูปภาพ

ขอมูลเชิงลึก

7.3 ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิประสิทธิผลในระบบการรายงาน

ประวัติผูเขียน
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
2541
2549
ประสบการณทํางาน
2537-2538
2538-2539
2541-2545
2545-2555
2553-2555
2555-ปจจุบัน

นางสมฤดี คัชมาตย
บานเลขที่ 92/63 หมู 7 ตําบล เชียงรากนอย
อําเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การจัดการทั่วไป แขนงบัญชี ปริญญาตรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณฯ
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต “การจัดการทั่วไป” ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
อาจารยสอน โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
พนักงานการเงินและบัญชี บริษัทหงสทอง วิศวกิจ จํากัด
เจาหนาที่การเงิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กองแผน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

