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  2558 2559 2560 2561 2562 

จบ ม.6 448,909 443,225 397,997 413,395 381,395 

นศ.ใหม่ มรส.        9,086      7,694        6,706         6,036        5,676  

อัตราส่วน (%) 2.02 1.74 1.68 1.46 1.49 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ(สสช) 

ประมาณการ 



 งบประมาณประจ าปี  2562 
    1. งบประมาณปี 2561 ท าใบ BR ไดว้นัสุดทา้ย คือ วนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2562  
    2. การจดักิจกรรมโดยใชง้บประมาณปี 2561 อนุโลมใหจ้ดั
ไดก่้อนวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 (วนัเปิดภาคเรียน S/2562) 
ยกเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น ใหติ้ดต่อท่ีส านกังานงบประมาณ 
    3. กรณีท่ีหน่วยงานจะใชข้อ้มูลอา้งอิงในการท า QA ของปี 
2561 ใหใ้ชต้วัเลขตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป     
    



 แนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี  2562 
 

    1.  มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าและ
รายจ่ายโครงการให้กบัวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั/ฝ่าย ให้ใน
ระบบงบประมาณ และจดัส่งเป็นเอกสารใหด้ว้ย 
    2. วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่ายท าการจัดสรรให้กับ
หน่วยงานในสงักดั ในวงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรร 
    3. หน่วยงานในสังกดักรอกงบประมาณและโครงการ
ตามท่ีไดรั้บการจดัสรรจากวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/ฝ่าย 
    4.  งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากมหาวิทยาลยัอาจมี
การปรับเพิ่ม/ลดในภายหลงั* 



 แนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี  2562 
 

    5.  การพัฒนาบุคลากร (การอบรม /สัมมนา)  ไม่ต้องตั้ ง
งบประมาณในโครงการ ใหใ้ชง้บจากหมวดรายจ่ายประจ า (หมวด 
03501) ซ่ึงมหาวทิยาลยัจดัสรรใหท่้านละ 2,500 บาท/ปี 
    6. การใชจ่้ายในหมวดการเดินทางไปต่างประเทศ และหมวดค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ ขอให้หน่วยงานใช้
งบประมาณในงบท่ีไดรั้บการจดัสรรจากมหาวทิยาลยั 
    7. หน่วยงานสามารถท าการขอเพ่ิมงบค่าใชจ่้ายในภายหลงัใน
หมวดปัจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศ ค่าอาหารวา่งระดบับณัฑิตศึกษา ค่า
สนับสนุนงบวิจัย/เดินทางต่างประเทศระดับบณัฑิตศึกษา โดย
บณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูเ้พ่ิมงบประมาณในระบบใหก้บัหน่วยงาน 
 



แนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี  2562 
 

      8. ห าก มีความจ า เ ป็น  ห น่วยง านสามารถขอโอน
งบประมาณได ้โดยใชเ้มนูขอโอนงบประมาณ (ค่าใชจ่้ายบาง
หมวดไม่สามารถโอนได้) และหากต้องการขอ เ พ่ิม
งบประมาณขอใหห้น่วยงานพิจารณาการขอโอนงบประมาณ
ของหน่วยงานก่อน 
    9. การขอใชร้ถจากแผนกยานพาหนะ ให้ใชเ้มนูสร้างใบ 
BR เก่ียวกบัยานพาหนะ 
   10. การซ้ือส่ิงของต่างๆ ตอ้งผ่านส านกังานจดัซ้ือและพสัดุ 
โดยใชเ้มนูสร้างใบ BR เก่ียวกบัการจดัซ้ือ 
  



 แนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี  2562 
 

  11. การเขียนโครงการสามารถคดัลอกโครงการของปี 2561 ได ้โดย
การจดัท าโครงการตอ้งผ่านความเห็นชอบจากส านกังานวางแผน ใน
การอนุมติัโครงการจะอนุมติัเป็นรายโครงการเหมือนปีการศึกษา 2561 
โดยให้ติดต่อท่ีส านักงานงบประมาณ แต่บางโครงการส านักงาน
งบประมาณจะอนุมติัใหเ้ลย* 
   12. กรอกงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 
2562 
   13. หมวดรายจ่ายประจ า เร่ิมท าใบ BR ไดใ้นวนัท่ี 3 มิถุนายน 2562 
และหมวดโครงการ เร่ิมท าใบ BR ไดใ้นวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 
(ยกเวน้หน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้งบประมาณก่อนวนัท่ี
ก าหนดไว ้ใหติ้ดต่อท่ีส านกังานงบประมาณ)  



วนัท่ี ก าหนดการ หมายเหตุ 

22 เมษายน 2562 
วนัแรกของการกรอกขอ้มูลรายจ่ายประจ า
และโครงการในระบบงบประมาณ 

ล าดบัการพิจารณาโครงการเป็นไปตามล าดบัการ
กรอกขอ้มูลเขา้ระบบก่อนหลงั 

10 พฤษภาคม 2562 
วนัสุดท้าย ของการกรอกขอ้มูลรายจ่าย
ประจ าและโครงการในระบบงบประมาณ 

ปิดระบบเวลา 24:00 น. ส้ินสุดการเสนอขอ
อนุมติังบประมาณโครงการ 

13 พฤษภาคม- 7 มิถุนายน 
2562 

แจง้ผลการพิจารณารายละเอียดโครงการ 
และขอ้แกไ้ข (ถา้มี) 

การแจง้ผล เรียงตามล าดบัการยืน่ขอ้เสนอ
โครงการเพ่ือขออนุมติังบประมาณ 

21 มิถุนายน 2562 
วนัสุดท้าย ของการแกไ้ขโครงการตามผล
การพิจารณา 

ปิดระบบเวลา 24:00 น. (เปิดระบบใหแ้กไ้ข
เฉพาะโครงการท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ) 
โครงการท่ีไม่แกไ้ขรายละเอียดตามก าหนดเวลา  
ถือวา่สละสิทธ์ิเงินงบประมาณท่ีปรากฏใน
โครงการคืนใหก้บัมหาวิทยาลยั  

24 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 
2562 

แจง้ผลการพิจารณารายละเอียดโครงการ
หลงัปรับแกไ้ข 

การแจง้ผล เรียงตามล าดบัการ re-submit 
โครงการท่ีแกไ้ขในระบบ 



วนัท่ี ก าหนดการ หมายเหตุ 

3 มิถุนายน 2562 
วนัแรกของการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวด
รายจ่ายประจ า 

10 มิถุนายน 2562 
  
  

วนัแรกของการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับ
โครงการท่ีไม่มีแกไ้ข ส่วนโครงการท่ีตอ้ง
แกไ้ขจะเบิกงบประมาณไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24 
มิถุนายนเป็นตน้ไป (ชา้-เร็ว ข้ึนกบัล าดบั
การ re-submit) 

โครงการท่ีกรอกขอ้มูลในระบบชา้ แกไ้ขชา้ ตอ้ง
รอล าดบัการพิจารณาโครงการ และอาจตอ้งรอ
ถึงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 จึงจะเบิกจ่ายได ้
  



 

             ติดต่อส านักงานงบประมาณ 
         อ.เบญจา  โทร 5629     คุณวฒันา โทร 5638 
  คุณเพชร  โทร 5625     คุณโอ๋      โทร 5623           
         คุณเต่า      โทร 5624    คุณเบญ    โทร 5626 
  คุณตุม้      โทร 5627    คุณฝน      โทร 5628 
 

                ยนิดใีห้บริการทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 



ส านกังานงบประมาณ  
มหาวิทยาลยัรังสิต 



กระบวนการสืบราคา 

หน่วยงาน 



หน่วยงาน 
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ถ้าไมเ่ลือก แล้วกด ยืนยัน 
แสดงว่า ไมเ่อารายการนัน้ ๆ 



หน่วยงาน 

คดัลอกโครงการ สร้างโครงการใหม่ 

ระบ ุระบจุากปี -> ถึงปี 

เลือกโครงการ -> ปรับแก้ไขรายละเอียด
โครงการ 

โครงการเพ่ือการพฒันา โครงการเพ่ือการลงทนุ 

กรอบวงเงนิ 
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การจัดท าโครงการพัฒนา  
และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ส านักงานวางแผน  
ฝา่ยบริหารและวางแผน 

ณ ห้องประชุม 1-301  วันที่ 1 เมษายน 2562 



โครงการพัฒนา 

2 

วางแผน งบประมาณ 

การเงิน 

คณะ/หน่วยงาน 

จัดซ้ือ 
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 ความเชื่อมโยงของโครงการพัฒนากับแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 วัตถุประสงค์โครงการและการประเมินความส าเร็จ 

 การประเมินรายงานโครงการ 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)ประจ าปี                               

และการประเมินแผนฯ 

ขออนมุัติโครงการ -> แผนปฏิบัติการ -> การประเมนิความส าเร็จ 



ความเชื่อมโยงของโครงการพฒันากบัแผนยทุธศาสตรฯ์ 
      
 โครงการต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ด้าน 

– แตล่ะยุทธศาสตร์มีเปา้ประสงค์  
• มีกลยุทธ์/แนวทาง/มาตรการ เพื่อให้ได้ผลตามเปา้ประสงค์ 
• มีตัวชี้วัด (KPI) และค่าเปา้หมายตามแผน 

– คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ต้องมีการด าเนินการเพ่ือ
ขับเคล่ือนให้บรรลุเปา้หมายตามตัวช้ีวัด 

4 

แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 34 KPIs 

• ในการกรอกรายละเอียดโครงการในระบบงบประมาณ ให้
ระบุ KPI ของแผน 

– โดยพิจารณาว่าผลลัพธ์จากการจัดท าโครงการนั้นๆ ส่งผล
ขับเคลื่อนตัวชี้วดัการด าเนินงาน (KPI) ใดตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

 



วัตถุประสงค์โครงการ 
และการประเมนิความส าเรจ็ 

• หลักการและเหตุผล 

– ท าไมจึงจะท าโครงการน้ี 

• วัตถุประสงค ์

– ท าเพ่ืออะไร ต้องการผลลัพธ์อย่างไร 

– วัตถุประสงค์ทีต่ัง้ ต้องมีเปา้หมายในใจวา่จะประเมนิ
ความส าเรจ็จากอะไร ประเมินอยา่งไร 

 

 

 5 



• ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

– ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม ่

• การตั้งค่าเปา้หมายความส าเร็จโครงการเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และประเมินติดตามผลไดจ้ริง 

• บางกรณี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ ความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ อาจจะไมเ่พียงพอทีจ่ะ
ใช้เป็นตัวชี้วดัความส าเรจ็โครงการ 

6 



การประเมินรายงานโครงการ 

• ส่งรายงานโครงการในระบบ Plan online เมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

• รายงานประกอบด้วย 
– Plan: หลักการและเหตุผล ที่ต้องการท าโครงการ และ
วางแผนท าอย่างไร 

– Do: ท าอะไรไปบ้าง 

– Check: ผลลัพธ์เป็นอย่างไร บรรลุเปา้หมายหรือไม่ 

– Act: ท าอย่างไรต่อไปกับผลลัพธ์ทีไ่ด้ 

• ส่งหลักฐานประกอบ “Check” ตามท่ีระบุไว้ตอนกรอก
ข้อมูลขออนมุัติงบประมาณ 

7 



แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ประจ าปี 
และการประเมนิแผนฯ 

 

• ทุกรอบปีการศึกษา คณะ/หน่วยงานกรอกข้อมลูขออนมุติั
โครงการในระบบงบประมาณ 

• ส านักงานวางแผนจะดึงขอ้มลูโครงการจากระบบงบประมาณ 
มาต้ังเป็น Action Plan ในระบบ Plan online เฉพาะ
โครงการที่อนมุัติเทา่น้ัน (ทั้งโครงการประเภทที่ของบประมาณ
และโครงการประเภทไม่ของบประมาณ) 

• คณะสามารถพิมพ์แผนปฏบัิติการประจ าปีจากระบบได้  

• การประเมินจ านวนโครงการทีด่ าเนินการส าเร็จ โครงการที่
ยกเลิก/ไม่ด าเนินการ หรือโครงการนอกแผน จะค านวณเทียบ
กับแผนปฏิบตัิการประจ าปีน้ี 
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การประเมนิความส าเรจ็ของแผนพฒันารายปี 
 

1.  รายงานร้อยละของโครงการทีด่ าเนินการบรรลุเปา้หมาย 
พิจารณาจาก 

     จ านวนโครงการที่บรรลุเปา้หมาย      x 100 
    จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน + นอกแผน 
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2. รายงานร้อยละของโครงการทีด่ าเนินการแล้วไมบ่รรลุ
เปา้หมาย 

พิจารณาจาก 
                  จ านวนโครงการที่ไม่บรรลุฯ       x 100 
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน + นอกแผน 



 
3. รายงานร้อยละของโครงการทีเ่พิ่มนอกแผน 
พิจารณาจาก 

          จ านวนโครงการที่ด าเนินการนอกแผน          x 100 
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน + นอกแผน 
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4. รายงานร้อยละของโครงการทีย่กเลิก 
                                                      (ไม่ด าเนินการตามแผน) 
พิจารณาจาก 

            จ านวนโครงการที่ยกเลิก      x 100 
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน + นอกแผน 



ข้อมูลโครงการฯ ที่ต้องกรอกในระบบงบประมาณ 
เพื่อการพจิารณาโครงการ 

• เลือกตัวช้ีวัด (KPI) ของแผนยุทธศาสตร์ 

• หลักการและเหตุผล 

• วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• กลุ่มเปา้หมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ) 

• กลุ่มเปา้หมาย (ผู้ใช้งบประมาณ) **ใช้ส าหรับค านวณ
จ านวนงบประมาณรายหัว เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น 

• ข้ันตอนการด าเนินงาน 

• สถานทีด่ าเนินการ 
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ข้อมูลโครงการฯ ที่ต้องกรอกในระบบงบประมาณ 
เพื่อการพจิารณาโครงการ 

• การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 
– ระบุความส าเร็จของโครงการเชิงปริมาณใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

• ระบุหลักฐานทีจ่ะใช้บ่งบอกความส าเร็จเชิงปริมาณที่สามารถ
ประเมินติดตามได ้

• การประเมินโครงการเชิงคุณภาพ 
– ระบุความส าเร็จของโครงการเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

• ระบุหลักฐานทีจ่ะใช้บ่งบอกความส าเร็จเชิงคุณภาพที่สามารถ
ประเมินติดตามได ้

• รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
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ข้อมูลโครงการฯ ที่ต้องกรอกในระบบงบประมาณ 
เพื่อการพจิารณาโครงการ 



ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ต้องก าหนดเป็นอย่างนอ้ย เพื่อ
ติดตามการใช้งบประมาณ 
–ประเภทตั้งงบประมาณจากรายหัว - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเปา้หมาย (ต้อง
แจกแจงให้ได้ในรายละเอียดรายจ่าย) 

–ประเภทซื้อของ* - - ด าเนินการได้ตามชนิดและ
จ านวนชิ้น ที่ระบุในแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

–ประเภทจัดอบรมสัมมนา เดินทางไปท าความร่วมมือ 
ไปแลกเปล่ียนความรู้ ไปดูงาน  - - รายการค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามหมวดที่ระบุ  

 
 

13 



• ระบุหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมิน เช่น 

– เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

– เอกสารการตรวจรับสินค้าที่จัดซ้ือ 

– ส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงินตาม
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 

* ประเภทซื้อของ - - หากเงินเหลือ ไม่สามารถใช้เงินซื้อ
รายการอ่ืนเพ่ิมเติมได้ทันที ให้เสนอโครงการนอกแผนเข้า
มาใหม่และโอนงบประมาณที่เหลือไปใช้ได้ 

14 



ลักษณะโครงการ ตัวชีว้ัดการประเมิน 
 
โครงการฝึกอบรม/
สัมมนา/ศกึษาดู
งาน/ทัศนศกึษา 

เชิงคุณภาพ 
-กลุม่เปา้หมายมีความรู้เพ่ิมขึน้จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
กลุม่เปา้หมายโดยวดัจากการท าแบบทดสอบก่อน-หลงัอบรม 
 
--นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนดีขึน้เม่ือเทียบกบัรุ่นท่ีผ่านมา 
 
เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เปา้หมาย (ผู้ เข้าร่วม
โครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์) 
 
-จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เปา้หมาย (ผู้ใช้
งบประมาณ - -กรณีค านวณงบประมาณเบิกตามรายหวั) 
 
-จ านวนสถานท่ีหรือจ านวนครัง้ในการศกึษาดงูานเป็นไปตามท่ีระบใุนโครงการ 
 

ตัวอย่าง 

แนวทางการระบุตวัชี้วดัความส าเรจ็โครงการ 

เพื่อขออนมุัติงบประมาณ 



ลักษณะโครงการ ตัวชีวั้ดการประเมิน 
โครงการจัดซือ้วัสดุ/
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์การ
เรียนการสอน/ปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

เชิงปริมาณ 
- ได้...........จ านวน............ชิน้ (จ านวนท่ีจดัซือ้ได้ไม่ควรน้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของท่ีระบใุนรายละเอียดรายจ่ายท่ีขออนมุตัิงบประมาณ และงบประมาณ
คงเหลือ สามารถขออนมุตัิโครงการเพ่ิมเติมใหม่ได้) 

เชิงคุณภาพ  
-ความพงึพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดบัมากหรือ ≥3.51 จากคะแนน 5 

โครงการพฒันาด้าน
ต่างๆ/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้เกดิการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวจิัย 
เช่น ซือ้วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ส าหรับ
พฒันาการวจิัย ส าหรับ
พฒันานักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนชิน้งาน/ผลงาน..............ชิน้ตอ่ปี 
-จดัซือ้ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของที่ระบใุนรายละเอียดรายจ่ายท่ีขอ
อนมุตัิงบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
-นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนดีขึน้เม่ือเทียบกบัรุ่นท่ีผ่านมา 
-อาจารย์ผลิตผลงานวิจยั/งานสร้างสรรค์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผ่านมา 

แนวทางการระบุตวัชี้วดัความส าเรจ็โครงการ 

เพื่อขออนมุัติงบประมาณ ตัวอย่าง 



– ประเภทตั้งงบประมาณจากรายหัว ต้องแจกแจงค่าใช้จ่าย
ตามจ านวนกลุ่มเปา้หมาย ว่าก่ีคน เพ่ือให้ประเมินติดตาม
การใช้งบฯได ้

– ประเภทซื้อของ ต้องแจกแจงชนิดและจ านวนที่จะ
ด าเนินการ  และคณะ/หน่วยงานต้องซ้ือตามที่ระบุไว้ หาก
มีงบประมาณเหลือจะตัดยอดคืนมหาวิทยาลัย หรือคณะ/
หน่วยงานเสนอโครงการเพ่ิมเติมก่อนใช้เงิน และต้องไม่
เกินวงเงินงบประมาณคงเหลือ 

– ประเภทจัดอบรมสัมมนา แจกแจงค่าใช้จ่ายเป็นรายการ 
เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าวิทยากร 
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การแจกแจงรายละเอยีดค่าใช้จา่ย 
ที่ต้องกรอกในระบบงบประมาณ เพื่อการพิจารณาโครงการ 



ปัจจัยทีท่ าใหก้ารพจิารณาโครงการลา่ชา้  
หรือไมไ่ด้รบัพจิารณา 

• ไม่ระบุวัตถุประสงค์โครงการ 

• ไม่ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน
โครงการ 

• ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ ไม่
สามารถประเมินติดตามได้จริง 

• ไม่ระบุแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ว่าขออนมัุติงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
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โครงการจะอยู่ในสถานะ “ยังไม่พิจารณา” ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการฯภายในก าหนดเวลาท่ีระบุ 
หากพ้นก าหนดดังกล่าว เงินงบประมาณท่ีเสนอขอส าหรับโครงการน้ี 
จะถูกตัดยอดคืนให้มหาวิทยาลัย 



S-M-A-R-T  Rule for KPI 

pecific          เปา้หมายจะต้องเฉพาะเจาะจงและชัดเจน 
                          ต้องการท าอะไร ต้องการอะไร  
easurable    สามารถวัดได้ชัดเจนว่าส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ   
chievable     ตั้งเปา้หมายทีส่ามารถท าได้จริง บรรลุผลได้จริง 
                            
                           
 ealistic         สอดคล้องกับความเป็นจริง สมเหตุผลกับ 
                          สถานการณท์ี่เป็นอยู่  
ime-limited     มีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการวัดผล 
                               ที่ชัดเจน 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
1. สามารถจดัซือ้ไดต้ามรายการทีร่ะบุในรายละเอยีดรายจ่ายงบประมาณ 
2. สามารถรองรบัการใชง้านของนกัศกึษาในหอ้งปฏบิตักิารไดไ้มน้่อยกว่า 

40 คน ต่อ 1 กลุ่มเรยีน 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่เพิม่จ านวนเครือ่งชัง่ไฟฟ้า และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของนกัศกึษา และเจา้หน้าทีใ่นหอ้งปฏบิตักิาร  

หลกัฐานประกอบการประเมิน 
1. ส าเนาใบสง่ของ/ใบเสรจ็รบัเงนิ 
2. แบบประเมนิความเพยีงพอของอุปกรณ์ในกลุ่มเรยีน 40 คนขึน้ไป 
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วตัถปุระสงค ์
เพือ่เป็นการสง่เสรมิ ผลกัดนัและสนบัสนุนการท ากจิกรรมใหแ้ก่
นกัศกึษา ใหส้ามารถท างานประกวดหรอืท ากจิกรรมต่าง ๆ ให้
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและประสบความส าเรจ็ 
 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
เชงิคุณภาพ 
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัคณะและมหาวทิยาลยั  
อย่างน้อย 1 รางวลัต่อปี 



22 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทกัษะและความสามารถในการเป็น Startup 
และทดลองใช ้Digital Commerce Platform เพือ่น าผลงาน
สรา้งสรรคเ์ขา้สูต่ลาดนานาชาต ิ

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
เชงิปรมิาณ : มชีิน้งานสรา้งสรรคไ์มน้่อยกวา่ 10 ชิน้เขา้สูต่ลาดนานาชาติ
ผา่น Digital Commerce platform 



23 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีนรูก้ารท างานจากการสมัผสังานจรงิ เพือ่สรา้ง 
บรรยากาศทางวชิาการทีด่ ีเกดิการแลกเปลีย่นทศันคตริะหวา่ง 
อาจารยแ์ละนกัศกึษา  ใหม้คีวามรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคเ์พิม่มากขึน้ 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน อาจารย ์นกัศกึษา และบุคลากรภายนอก 
ไมน้่อยกว่า 180 คน  
2. จ านวนผูเ้ขา้รว่มแสดงผลงานสรา้งสรรค ์จ านวน 50 ชิน้งาน 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูน้วตักรรมในสายวชิาออกแบบนิเทศศลิป์ คณะ
ศลิปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
2. เพือ่เป็นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธส์ายวชิาออกแบบนิเทศศลิป์ คณะ
ศลิปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
เชงิปรมิาณ: -ผลติภาพยนตรส์ัน้วดีโีอคลปิ 5 ตอน ประชาสมัพนัธใ์น 
Facebook/นิเทศศลิป์รงัสติมยีอดผูต้ดิตามไมน้่อยกวา่……คน และมยีอด
เขา้ชมภาพยนตรแ์ละคลปิมจี านวนประมาณ 3,000 คน 
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วตัถปุระสงค ์
เพือ่จดัซือ้เครือ่งมอื………..ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนในวชิา……… 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ นกัศกึษาสอบไดค้ะแนนดขีึน้รอ้ยละ 10 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่เพิม่พนูความรูใ้นวชิาชพี………………….. 
2. เพือ่เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้น……… 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
??? 

เทียบกบั? 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัศกึษาใหมไ่ดท้ราบแนวทางการเรยีนการสอนไปใน
แนวทางเดยีวกนั 
2.  เพือ่สรา้งความคุน้เคยและความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งเพือ่นรว่ม
รุน่ และระหวา่งรุน่พีแ่ละรุน่น้อง  

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมทีจ่ะพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากรดว้ยกนั 
และระหวา่งบุคลากรกบันกัศกึษาหรอืบณัฑติ คณะ…………….. 
2. สรา้งความสามคัค ีและความรกัในคณะ………….. 
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