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ค าน า
           แนวทางการบริหารโครงการ ฉบับน้ีจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจการบริหารโครงการที่รับผิดชอบว่า 
สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการ/กิจกรรมได้ถูกต้อง  มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายในแนวทางการบริหารโครงการนี้อธิบายวิธีการปฏิบัติงานการบริหารโครงการ  
ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเสนอโครงการ  การเตรียมการ  การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม  การเบิกจ่าย  และ
การสรุปผลการด าเนินการโครงการเสนอผู้บริหารคณะฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้น ถึงสิ้นสุดโครงการ  
 การบริหารโครงการเป็นการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง เวลา งบประมาณ และทรัพยากร ดังนั้น
การบริหารโครงการให้มีคุณภาพนั้นต้องบริหารให้ได้ตามแผนด าเนินการ และแผนการใช้งบประมาณ  ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด และให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการทั้งวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่โครงการตั้งใจให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้ทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์และผสมผสานด้วยแนวคิด และการปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือความสมบูรณ์แบบของโครงการ 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการบริหารโครงการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่จัดท า
โครงการ 
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ดังรายละเอียด 

 

1 

ขั้นที่ 1  ขออนุมัติโครงการ 
ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ  เสนอคณบดีอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย  

(ผ่านหัวหน้าภาควิชา) 

ขั้นที่ 2  คณบดีอนุมัต ิ
โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และยืมเงินทดรองจ่าย 

ขั้นที่ 3  ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นที่ 4  รายงานความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการทุก 6 และ 12 เดือน  

ส่งงานแผนฯ ผ่านหัวหน้าภาควิชา 

ขั้นที่ 5  รายงานผลปิดโครงการ / สิ้นปีงบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานการเงิน (ตัวจริง) เพื่อประกอบการคืนเงินทดรองจ่ายภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันยืมเงิน
ทดรองจ่าย / เสร็จสิ้นกิจกรรม  ส่งงานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย ์ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา) 

 ผู้รับผิดชอบสรุปผลการจัดโครงการตามแบบ PHQA_FM-02-55 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 จัดท ารูปเล่ม และ PDF File ลงแผ่น CD 1 แผ่น 

 สรุปรายงานผลโครงการ  รูปเล่ม พร้อม CD 1 ชุด ส่งคณบดี / ส าเนาส่งรองคณบดีฝ่ายแผนฯ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา) 

ขั้นที่ 6  ภายในวันที่ 15 เดือนตุลาคม ของทุกป ี

 งานแผนฯ ใส่ข้อมูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ฉบับสมบูรณ์  ลงใน Program PH_FIS 

 งานแผนฯ สรุปความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิบัติ และการใช้เงินรายได้คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ นั้นๆ 
แก่ คณะกรรมการประจ าคระฯ 
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รายละเอียดกระบวนงานแต่ละขั้นตอน 

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 

2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขอยืมเงินทดรองจ่าย 

3. ขั้นตอนการคืนเงินทดรองจ่ายของโครงการ และการจัดส่งรายงานผลโครงการ 

4. ขั้นตอนการติดตามผลด าเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ  

(Performance Agreement) 
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1. แบบเสนอโครงการ 
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แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปงบประมาณ ………………. 

 

1.   ชื่อโครงการ  ………………………………………………………     (รหัสโครงการ...............................................................) (เฉพาะเจาหนาท่ี) 
 

2.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ……………………………………………………………………………….. 
 

3.  ชื่อผูรับผิดชอบ  ………………………………………………………………………………………… 

 

4.  ประเภทโครงการ        งานประจํา                    พัฒนางานประจํา                  งานผลักดันยุทธศาสตร 
 

5.   ลักษณะโครงการ        โครงการตอเน่ือง          โครงการใหม       
 

6.    ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  :   
 

       ยุทธศาสตร  :  กรุณาทําเครื่อง   ลงในชอง    เพียง 1  ยุทธศาสตร 

 6.1 ยุทธศาสตรผลักดัน 

                    1.  สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence) 

                    2.  สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ (Teaching and Learning Excellence) 

                    3.  สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (Health Care and Services Excellence for Social well-being) 

                    4.  People Excellence 

                    5.  สรางความเปนสากล (Internationalization) 

          6.2   ยุทธศาสตรชวยขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

                 5.  Financial Sustainability 

                 6.  ICT Readiness Excellence 

                 7.  MUSR (Mahidol University Social Responsibility) 

                 8.  Leadership and Management Excellence 

        ความสอดคลองตามเปาประสงคหลัก   กรุณาทําเครื่อง   ลงในชอง    เพียง 1  เปาประสงค 

                 1.  เพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบเชิงบวกตอการสรางเสริมสุขภาพ....... 

                 2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตและนักวิจัยท่ีมีศักยภาพรอบดาน …………………………………………………………… 

                 3.  เพ่ือสรางองคกรและสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีเอกลักษณ  มีการพัฒนาคุณภาพทุกมิติ................................ 

                 4.  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและการวิจัย ดวยการกําหนดมาตรการท่ีเปนคุณและการใหโอกาส............. 

                 5.  เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางเครือขายทางวิชาการและการวิจัย................................................. 

                 6.  เพ่ือสรางกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกพ้ืนท่ี  ดวยการกําหนดเปนแผนแมบท……………………….. 

                 7.  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงความรู และการบริการวิชาการแกสังคมในดานตางๆ ท่ีมุงเนนคุณภาพ......... 

                 8.  เพ่ือปรับเปลี่ยนกลไกบริหารของมหาวิทยาลัยดวยการบริหารเชิงยุทธศาสตร และการมีสวนรวมทุกภาคสวน....... 

                 9.  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลท่ีสามารถรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย… 

                 10. เพ่ือกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง และการลดคาใชจายทางการบริหารโดยใชทรัพยากรอยางคุมคา............. 

PH_Plan-PM-10-53 

Rev. 07/02/55 
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7.  ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 

  นโยบายรัฐบาลท่ี 3.1  นโยบายการศึกษา    

นโยบายรัฐบาลมี 2 ประเด็นนโยบายท่ีเกี่ยวของ  คือ   ประเด็นนโยบาย 3.1.1หรือ ประเด็นนโยบาย 3.1.3 

 ขอใหทาน ทําเครื่องหมาย   ใน   ในประเด็นนโยบาย..และขอยอยท่ี... ท่ีสอดคลองกับโครงการของทานมากท่ีสุด เพียงประเด็นเดียว 

 

  ประเด็นนโยบาย 3.1.1 ... (รายละเอียดดูหนาท่ี 9)  

 

ประเด็นนโยบาย 3.1.1  ประกอบดวย  4  ขอยอย ท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และคณะฯ 

ขอให ทําเครื่องหมาย   ใน  เพียงขอยอยเดียว  

 

   ขอยอยท่ี  2. เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึง

 ระดับอุดมศึกษา  รวมถึงการศึกษาตลอดชีวิต พรอมท้ังสรางกระบวนการเรียนรูปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม 

 คุณธรรมวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเรียน  โดยความรวมมือของเครือขาย บาน สถาบัน

 ศาสนา  สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ 

   ขอยอยท่ี  4. ใหมีการปฏิรูปการเงินการคลัง เพ่ือการศึกษาท่ีเปนระบบอยางจริงจัง   เพ่ือใหการลงทุนดานการศึกษา

 และการเรียนรูมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  เนนการระดมความรวมมือทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

   ขอยอยท่ี  5. ปรับระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนธรรม   สามารถคัดเลือกผูเรียนได

 ศึกษาตอตามความตองการและความถนัดอยางแทจริง  

   ขอยอยท่ี  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา  โดยการสงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจการ

 จัดการศึกษา  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ควบคูกับเรงรัดการถายโอนสถานศึกษาท่ีผาน

 การประเมินความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พรอมท้ังพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหาร

 และจัดการศึกษา  การจัดการความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 

 

หรือ 

  ประเด็นนโยบาย 3.1.3  ... (รายละเอียดดูหนาท่ี 10) 

สําหรับประเด็นนโยบาย 3.1.3  ประกอบดวย  2  ขอยอย ท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และคณะฯ 

ขอให ทําเครื่องหมาย   ใน  เพียงขอยอยเดียว  

   ขอยอยท่ี  1. กําหนดแผนการผลิต และพัฒนาครู  คณาจารยอยางเปนระบบใหสอดคลองกับสภาพการใชและความ

 ตองการ  รวมท้ังสรางกระบวนการในการคัดเลือกคนเกง คนดีเขามาเปนครูโดยการสรางสิ่งจูงใจใหเด็ก

 เกงสนใจเขาเรียนตอครูเพ่ิมข้ึน  อาทิ การใหทุนการศึกษา การสรางความมั่นใจ ความกาวหนาของ อาชีพครู 

เชน รายไดคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีมีความเหมาะสมและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี ศักดิ์ศรี  

   ขอยอยท่ี   4. สรางเสริมและพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือรองรับและใชประโยชนจากระบบ

 เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา  
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8.  ความสําคัญ หลักการและเหตุผลของโครงการ   (พอสังเขป) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9.  วัตถุประสงคของโครงการ  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

10.  กลุมเปาหมายและขอบเขตการดําเนินการ 

 เปาหมายและขอบเขตการดําเนินการ 

กลุมผูรับบริการเปาหมาย กลุมเปาหมาย (เชน นักศึกษาช้ันปท่ี 4 เปนตน  ……………………………………………………….        หนวยนับ 

(เชน คน  ฉบับ แหง เปนตน) .................................................. 

พ้ืนท่ี/สถานท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ี/สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ (เชน ชุมชนวัดมะกอก เปนตน) ………………………………………….. 

 

11. ระยะเวลาการดําเนินงาน     วันท่ีเริ่มตน ……………………….. วันท่ีสิ้นสุดโครงการ.........................................  

 

12. ขั้นตอนและกระบวนการการดําเนินโครงการ  (ใหระบุขั้นตอนท่ีจะดําเนินการจริง) 

 ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันเตรียมการ  

(1) .................................................................................................................................................................. 

(2) .................................................................................................................................................................. 

(3) .................................................................................................................................................................. 

 

 ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันดําเนินงาน  

(1) ................................................................................................................................................................... 

(2) .................................................................................................................................................................. 

(3) .................................................................................................................................................................. 

      ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันประเมินผล 

(1) ................................................................................................................................................................... 

(2) .................................................................................................................................................................. 
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13. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (โครงการตอเนื่อง)  

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

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

14. ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ ปงบประมาณ 2555 

ลําดับท่ี ช่ือตัวช้ีวัด 
ประเภทตัวช้ีวัด (ทําเครื่องหมาย ) เปาหมาย (ตัวเลข) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา คุมคา แผน หนวยนับ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต (ผลท่ีเกิดจากวัตถุประสงคของโครงการโดยตรง)       

1        

2        

3        

4        

ตัวช้ีวัดผลลัพธ  
(การเปล่ียนแปลงที่ตัวบุคคล หรือส่ิงของที่เกิดจากกิจกรรม และผลผลิตของ

โครงการที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายของโครงการ ขึ้นอยูกับการพัฒนา และ

เปาประสงคของโครงการ) 

      

1        

2        

3        

4        

15.  ประเภทกิจกรรม :  ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง      

 กิจกรรมการพัฒนาหรือสัมมนาการเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมกีฬาและสุขภาพอนามัย 

 กิจกรรมดานการเงินและงบประมาณ  กิจกรรมดานบริหารจัดการ 

 กิจกรรมดานวิจัย  กิจกรรมท่ัวไป 

 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ  กิจกรรมประกันคุณภาพ 

 กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................... 

16. แผนการใชเงินตามกิจกรรมท่ีดําเนินการ   (ตองตรงกับข้ันตอนท่ีกําหนดในโครงการ หัวขอท่ี 12)  

(ขอใหระบุวา แตละข้ันตอนของกิจกรรมการดําเนินงาน หัวหนาโครงการให   ความสําเร็จของแตละข้ันตอนเปนรอยละ....เทาไร???  ท้ังน้ี

ข้ึนอยูกับความยาก-งาย ของแตละข้ันตอนของโครงการ) 

 

วัน เดือน ป 

 

ข้ันตอน 

 

กิจกรรม 

แผนดําเนินงานแตละ

ข้ันตอน (รอยละ) 

แผนการใชเงิน  

(บาท) 

 1. ข้ันเตรียมการ  รอยละ.....................  

 -    

 -    

 -    
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วัน เดือน ป 

 

ข้ันตอน 

 

กิจกรรม 

แผนดําเนินงานแตละ

ข้ันตอน (รอยละ) 

แผนการใชเงิน  

(บาท) 

 2. ข้ันดําเนินงาน  รอยละ.....................  

 -    

 -    

 -    

 -    

 3. ข้ันประเมินผล  รอยละ.....................  

 -    

 -    

 -    

รวมท้ังสิ้น 100 %  
 

17. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของคณะ   (รายละเอียดตัวช้ีวัดอยูในเอกสารแนบทายหนา 12-15) 

สัมพันธกับยุทธศาสตร ระบุรายละเอียด 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวช้ีวัด ………………………………………………………………………….. 

 คาเปาหมาย ……………………………………………………………………. 

 เปาประสงค …………………………………………………………………….. 

 ประเด็นยุทธศาสตร ……………………………………………………………. 

คณะสาธารณสุขศาสตร ตัวช้ีวัด …………………………………………………………………………. 

 คาเปาหมาย ……………………………………………………………………. 

 เปาประสงค …………………………………………………………………….. 

 ประเด็นยุทธศาสตร ……………………………………………………………. 
 

18. ผูรับผิดชอบ    : กรุณาระบุชื่อ / หนวยงานภายนอกท่ีเขารวม พรอมบทบาทหนาท่ี 

ตําแหนงในโครงการ ชื่อบุคคล บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูสนับสนุนโครงการ  

(Project sponsor) 

 อนุมัติ/ใหการสนับสนุนโครงการ/ผลักดัน เปนท่ีปรึกษา

โครงการ เปนตน 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

(Project manager) 

  

  บทบาทหนาท่ี 

สมาชิกทีมในโครงการ  

(Project team)  

(ระบุช่ือบุคคลท่ีจะเขารวม

ดําเนินการ  ถาเปนหนวยงาน

ภายนอกคณะฯ กรุณาระบุช่ือ

หนวยงาน) 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

หมายเหตุ : สมาชิกทีมในโครงการ กรุณาอยาระบุวา  “คณาจารยในภาควิชา” 
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19. ทรัพยากรท่ีตองใช  

ทรัพยากรท่ีตองใช (วัสดุอุปกรณและบุคลากร) แหลงท่ีมาของทรัพยากร 

(เชน ระบุไวแลวในงบประมาณ หรือตองยืมหนวยงาน/โครงการอ่ืนใช  

ใหระบุช่ือหนวยงาน/โครงการ) 

1.   

2.   

3.    

4.   

5.   
 

20. งบประมาณและการวางแผนการใชจายงบประมาณของโครงการ  

 20.1    โครงการน้ีใชงบประมาณรวมท้ังสิ้น ...................................   บาท  

               เงินงบประมาณแผนดิน ................. บาท        

               เงินนอกงบประมาณรวม .................บาท       เงินงบประมาณรายไดคณะฯ.......................................... บาท             

                                                                            เงินงบประมาณรายไดบัณฑิตวิทยาลัย.............................บาท     

     เงินจากแหลงอ่ืน โปรดระบุแหลงท่ีมาของเงิน)………………………………………………………… 

 

 

ปงบประมาณ 

หมวดรายจาย (บาท) 

คาจางช่ัวคราว คาตอบแทนใช

สอยวัสด ุ

คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑฯ คาสิ่งกอสราง รวม 

2554       

2555       

2556       

2557       

2558       

2559       

รวมท้ังสิ้น       
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 20.2    แผนการใชจายงบประมาณของโครงการ (ตามแผนการใชเงินในหัวขอท่ี 16)  ปงบประมาณ ............................. (เพ่ือประโยชนในการประมาณการการใชเงินแตละงวดของปงบประมาณ) 

 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

(บาท) 

เดือนท่ี 1 

ช่ือเดือน 

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

(บาท) 

เดือนท่ี 2 

ช่ือเดือน 

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

 (บาท) 

เดือนท่ี 3 

ช่ือเดือน 

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

 (บาท) 

เดือนท่ี 4 

ช่ือเดือน 

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

 (บาท) 

เดือนท่ี 5 

ช่ือเดือน 

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

 (บาท) 

เดือนท่ี 6 

ช่ือเดือน 

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

 (บาท) 

เดือนท่ี 7 

ช่ือเดือน 

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

 (บาท) 

เดือนท่ี 8 

ช่ือเดือน 

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

 (บาท) 

1. ……………………………………          

2. รายจาย………………………….          

3. อุปกรณ………………………….          

4. การดําเนินงาน          

  4.1          

  4.2           

  4.3           

  4.4           

  4.5          

5. การประเมินผล           

 5.1           

 5.2           

หมายเหตุ : รายละเอียดคาใชจายท่ีดําเนินการตามโครงการ 

1.   หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ (กรุณาระบุ) 

      (1)   คาตอบแทน  (2)  คาวัสดุ  

  

(3)   คาใชสอย 

 

2. คาท่ีดินสิ่งกอสราง 
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21. ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (Stakeholder)  

(ใหระบุช่ือหนวยงาน/กลุมบุคคล/บุคคลท่ีเขามามีสวนเก่ียวของในข้ันตอนการดําเนินการตามโครงการโดยไมใชสมาชิกทีมในโครงการ) 

 21.1 ................................................................................................................................................. ...................................... 

 21.2 ....................................................................................................................................................................................... 

 21.3 ...................................................................................................................................................................................... 

 21.4 ....................................................................................................................................................................................... 

 

22. ประโยชนท่ีไดรับ  (พิจารณาจากตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย) จากการลงทุนงบประมาณ  และประโยชนท่ีสังคมไดรับ 

 22.1 … …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 22.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 22.3 ......................................................................................................................................................................................... 
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23. ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีจะอาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ของโครงการ   

       (ขอใหพิจารณาจากกระบวนการของแตละข้ันตอนวา อาจจะมีความเสี่ยงอะไรบาง  1.  ท่ีทําใหข้ันตอนแตละข้ันตอนไมประสบผลสําเร็จ   2. ผลผลิต/ผลลัพธ   อะไรคือความเสี่ยงท่ีทําใหผล

ผลิต/ผลลัพธไมเกิดข้ึน)  ดวยการจําลองสถานการณข้ึนวา  ถาเกิดเหตุการณข้ึน จะเสียหายอยางไรบาง? 

ประเด็นท่ีตองพิจารณาความ

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

คําอธิบาย ระดับความเสี่ยง      

(สูงมาก   สูง 

ปานกลาง   นอย) 

แนวทางการปองกัน 

ความเสี่ยง 

ผูท่ีรับผิดชอบตอการ

นําแนวทาง การ

ปองกันไปใช 

ตนทุนท่ีจะเกิดขึ้นจาก

การนําแนวทางการ

ปองกันไปใช 

ดานกระบวนการ       

1.        

2.        

3.        

4.        

ดานผลผลิต       

1.        

2.        

3.        

4.        

ดานผลลัพธ       

1.        

2.        

3.        

4.        

 

ขอใหศึกษาข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงในเอกสาร  
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นิยาม 

แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปงบประมาณ 2555 

 

 

4.  ประเภทโครงการ        

งานประจํา หมายถึง โครงการท่ีบุคลากรกิจกรรมท่ีปฏิบัติทุกวัน 

พัฒนางานประจํา หมายถึง โครงการท่ีมีการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีปฏิบัติทุกวันใหมีสะดวก รวดเร็ว 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนไปกวาเดิม 

งานผลักดันยุทธศาสตร หมายถึง โครงการท่ีมีกิจกรรมเพ่ือทําใหเปาหมาย  ยุทธศาสตร พันธกิจ  และวิสัยทัศนของ

คณะฯ และมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามท่ีตั้งใจ 

   

5.   ลักษณะโครงการ       

โครงการตอเน่ือง หมายถึง โครงการท่ีมีกิจกรรมตามข้ันตอนตอเน่ืองมาตั้งแตปงบประมาณท่ีผานมา 

โครงการใหม   หมายถึง โครงการท่ีคิดใหม ทําใหม เพ่ือพัฒนางนประจํา หรือผลักดันยุทธศาสตร 

   

7.  ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล หมายถึง นโยบายรัฐบาลท่ี 3.1  นโยบายการศึกษา    

 ประเด็นนโยบายท่ีสอดคลองกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยประกอบดวย 2 ประเด็นนโยบาย   

ขอใหผูรับผิดชอบโครงการเลือกเพียง 1 ประเด็นเทานั้น 

ประเด็นนโยบาย ไดแก   

ประเด็นนโยบาย 3.1.1

  

คือ ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง

กฎหมายใหสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการ

บริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา  

พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรรวมท้ังปรับ

หลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนา

ทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษา

ตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมในแตละ

พ้ืนท่ี ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เพ่ือนําไปสูเปาหมายคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรูท่ีมุงเนนคุณธรรมนําความรู

อยางแทจริง 

 ประกอบดวย ขอยอยท่ีสอดคลองกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 4 หัวขอยอย 

ขอใหผูรับผิดชอบโครงการเลือกเพียง 1 หัวขอยอยเทานั้น 
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ขอยอยท่ี  2. คือ เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษาตลอดชีวิต พรอมท้ังสรางกระบวนการเรียนรู

ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเรียน โดย

ความรวมมือของเครือขาย บาน สถาบัน ศาสนา สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ 

ขอยอยท่ี  4. คือ ใหมีการปฏิรูปการเงินการคลัง เพ่ือการศึกษาท่ีเปนระบบอยางจริงจัง  เพ่ือใหการลงทุน

ดานการศึกษา และการเรียนรูมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  เนนการระดมความรวมมือ

ทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ขอยอยท่ี  5. คือ ปรับระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนธรรม  สามารถ

คัดเลือกผูเรียนได ศึกษาตอตามความตองการและความถนัดอยางแทจริง 

ขอยอยท่ี  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนการ

กระจายอํานาจการจัดการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ควบคูกับ

เรงรัดการถายโอนสถานศึกษาท่ีผาน การประเมินความพรอมใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พรอมท้ังพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารและจัดการศึกษา การจัดการ

ความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 

   

ประเด็นนโยบาย 3.1.3

  

คือ พัฒนาครู  อาจารย   และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหไดครูด ี ครูเกง มีคุณธรรม มี

คุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูท่ีไมเก่ียวกับการเรียนการสอนตาม

โครงการคืนครูใหนักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูดวยการปรับโครงสรางหน้ีและ

จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคร ู ควบคูไปกับการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เนนการพัฒนาเน้ือหาสาระและบุคลากรใหพรอมรองรับและใช ประโยชนจาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา 

 ประกอบดวย ขอยอยท่ีสอดคลองกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 4 หัวขอยอย 

ขอใหผูรับผิดชอบโครงการเลือกเพียง 1 หัวขอยอยเทานั้น 

ขอยอยท่ี  1. คือ กําหนดแผนการผลิต และพัฒนาครู  คณาจารยอยางเปนระบบใหสอดคลองกับสภาพ

การใชและความ ตองการ  รวมท้ังสรางกระบวนการในการคัดเลือกคนเกง คนดีเขา

มาเปนครูโดยการสรางสิ่งจูงใจใหเด็กเกงสนใจเขาเรียนตอครูเพ่ิมข้ึน อาทิ การใหทุน

การ ศึกษา การสรางความมั่นใจ ความกาวหนาของ อาชีพครู เชน  รายได

คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีมีความเหมาะสมและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

ขอยอยท่ี  4. คือ สรางเสริม และพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับและใช

ประโยชน จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา 

   

10.  กลุมเปาหมายและขอบเขตการดําเนินการ 

กลุมผูรับบริการเปาหมาย หมายถึง กลุมบุคคลท่ีโครงการตองการจะดําเนินการดวย เชน เชน นักศึกษาช้ันปท่ี 4 คณะ

สาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนตน 
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พ้ืนท่ี/สถานท่ีเปาหมาย หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีโครงการตองการจะดําเนินการ เชน คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัย 

มหิดล    ชุมชนวัดมะกอก เปนตน 

จํานวน หมายถึง ตัวเลขของเปาหมาย  เชน 5   10  เปนตน 

หนวยนับ หมายถึง หนวยของเปาหมายท่ีตองการนับ เชน คน  ฉบับ แหง เปนตน 

   

11. ระยะเวลาการดําเนินงาน      

วันท่ีเริ่มตน หมายถึง วันท่ีโครงการจะลงดําเนินการจริง 

วันท่ีสิ้นสุดโครงการ หมายถึง วันท่ีเสร็จสิ้นการดําเนินการโครงการในข้ันตอนการดําเนินการน้ันๆ 

  หมายเหตุ : ถาดําเนินกาตอเน่ืองมากกวา 1 ปงบประมาณ ขอใหกําหนดเฉพาะ

ปงบประมาณน้ีเทาน้ัน 

   

 

14. ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ ปงบประมาณ 2555 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หมายถึง ผลท่ีเกิดจากวัตถุประสงคของโครงการโดยตรง 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีตัวบุคคล หรือสิ่งของท่ีเกิดจากกิจกรรม และผลผลิตของโครงการท่ี

เกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายของโครงการ   ข้ึนอยูกับการพัฒนา และเปาประสงคของ

โครงการ 

   

 

17. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของคณะ  

**** ดวยมหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการปรับ ตัวชี้วัด จึงขอใหใชตัวชี้วัดเดิม***** 
ความสอดคลอง 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

1. สรางความเปน

เลิศในการวิจัย 

1.  จํานวนบทความตีพิมพ

ในวารสารระดับ

นานาชาติเฉล่ีย 1 

บทความตอบุคลากร

สายวิชาการตอป 

2. จํานวนดัชนีการอางอิง

(Citation Index) 

เพ่ิมขึ้น 10% ตอป 

 

1. สรางความเขมแข็ง

ของเครือขายงาน 

วิจัยและการศึกษาใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.1เพ่ิมบทบาทคณะ

สาธารณสุขศาสตร

ในสังคมประเทศ

ไทยและนานาชาติ  

1.1.1จํานวนบทความวิจัยตีพิมพ

ในวารสาร 

       วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ (เฉล่ีย 1 เรื่อง/

คน/ป) (ป 2554) 

1.1.2 รอยละของดัชนีการอาง 

        อิงท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบ     

        กับปงบประมาณท่ีผาน 

        มา (รอยละ 10/ป) 
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ความสอดคลอง 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

3. รายไดท่ีเกิดจาก

ทรัพยสินทาง ปญญญา

ของมหาวิทยาลัย 

มหิดลเพ่ิมขึ้น 5% ตอ

ป 

1.1.3จํานวนงานวิจัยท่ีจด 

          ทรัพยสินทางปญญา 

          (1 ชิ้นงาน/ป) 

1.1.4รอยละผลงานวิจัยท่ี   

       นําไปใชประโยชนใน  

       ระดับประเทศ (รอยละ     

       10 ของผลงานวิจัย) 

1.2 เสริมสรางความ

แข็งแกรงทางวิชา 

       การและวิจัยท้ังใน

ศาสตรเดียวกันและ

การบูรณาการ

ระหวางศาสตรและ

เครือขายในสังคม

ประเทศไทยและ

นานาชาติ 

1.2.1จํานวนโครงการความ

รวมมือทางวิชาการ

ระหวางศาสตรและ

เครือขายในประเทศและ

นานาชาติ(5 โครงการ/ป) 

 

 

2.   สรางองคกรแหง

การเรียนรูและ

ความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 

1.  จํานวนผลงานโดดเดน/

รางวัล ของนักศึกษา 

และบุคลากร 

2.  อัตราการไดงานของ

บัณฑิต 

3.  ผูใชบัณฑิตมีความพึง

พอใจไมตํ่ากวา ระดับ 

4 ตอ 5คะแนน 

2. พัฒนาวิชาการโดยใช

กลไกการตลาดผาน

เครือขายท้ังใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติ 

2.1 สรางความ สามารถ

การแขงขันใหสูงขึ้น

โดยใชกลไกตลาด  

2.1.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตไมตํ่ากวา4ตอ 

5 คะแนน 

2.1.2 อัตราการไดงานของ

บัณฑิต (ตามเกณฑ

มหาวิทยาลัย) 

2.2 แสวงหาทุนวิจัย

 และทุนสนับสนุน

 วิชาการเพ่ิมขึ้น  

2.2.1 อัตราสวนระหวางทุน

สนับสนุนท่ีไดรับตอแหลง

ทุนท่ีเสนอขอ 

2.2.2 รอยละของงบประมาณท่ี

ไดรับจากหนวยงาน

ภายนอกเม่ือเทียบกับ

ปงบประมาณท่ีผานมา 

(รอยละ50) 
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ความสอดคลอง 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

2.3 พัฒนาการประชา 

สัมพันธเชิงรุก 

2.3.1 รอยละของการรับรูของ

ประชาคมในคณะ   

(1. รอยละ 70-80 ของบุคลากร

ท้ังหมด) 

(2. รอยละ 80 ของจํานวนเรื่อง

ไดรับการประชาสัมพันธในคณะ) 

2.3.2 จํานวนเรื่อง/โครงการท่ีได

ดําเนินการประชา 

สัมพันธเชิงรุกในระดับ 

ประเทศ (รอยละ20) และ

ระดับนานาชาติ               

(รอยละ 5) 

3.  สรางความเปน

เลิศในการ

บริการสุขภาพ  

และบริการ

วิชาการ 

1. รอยละของผูรับบริการท่ี

มีความพึงพอใจในการ

บริการไมตํ่ากวา ระดับ 

3.75 ตอ 5 คะแนน 

2. บุคลากรหรือ

มหาวิทยาลัยไดรับการ

รับรองคุณภาพ

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ และ/หรือ

รางวัลจากการบริการ

สุขภาพใน

ระดับประเทศ/โลกทุก

ป 

3. จํานวนนวัตกรรมดาน

บริการท่ีเพ่ิมขึ้นตอป 

3.  พัฒนาการบริหาร

จัดการงานวิจัย 

หลักสูตร  ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการและบริการ

วิชาการสูการแขงขัน

เชิงพาณิชย 

3.1 สงเสริมใหมีการนํา

ความรูและประสบ 

       การณจากการ

บริการวิชาการ/การ

วิจัยสูการเรียนการ

สอน   

3.1.1 จํานวนเอกสารคําสอน 

และตําราท่ีเรียบเรียงจาก

ผลงานวิชาการและวิจัย

ของตนเองและนักคิดอื่น  

 (1. เอกสารคําสอน 20 ชุด/ป  

   2. ตํารา 10 เลม/ป) 

3.1.2 รอยละของงานวิจัยท่ี

นําไปสูการเรียนการสอน

เม่ือเทียบกับจํานวน

งานวิจัยท้ังหมด                 

(รอยละ 80)  

3.2 สรางบัณฑิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร

ใหมีคุณภาพและ

เอกลักษณ  

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตทุกระดับ (รอย

ละ 80) 

3.2.2 จํานวนรางวัลท่ีบัณฑิต

ไดรับจากสังคม                  

(10 รางวัล/ป) 
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ความสอดคลอง 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

3.3 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสน- 

เทศเพ่ือการบริหาร

และการบริการ

วิชาการ   

3.3.1 จํานวนฐานขอมูลท่ี

ทันสมัย (ทุกฐานขอมูล) 

3.3.2 จํานวนสารสนเทศท่ี

ผูบริหารนําไปใชในการ

บริหารและบริการวิชาการ 

(10 เรื่อง) 

4.   สรางความเปน

สากล 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

ไดรับการจัดอันดับดีขึ้น

ในระดับโลก 

4. พัฒนาและบริหาร

ทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

4.1  สรางธรรมาภิบาล 

       การบริหาร 

4.1.1จํานวนเรื่องรองเรียน 

         (ไมมีเรื่องรองเรียน) 

4.2 ใชงบประมาณ 

      อยางคุมคา 

 

 

4.2.1รอยละของอัตราการเบิก 

         จายเงินงบประมาณ 

         รายจายลงทุน/รายจาย 

         รวม (รอยละ 95) 

4.2.2รอยละของความสําเร็จ 

         ตามเปาหมายผลผลิต  

         (รอยละ 85) 

4.3 พัฒนาระบบ 

     บริหารทรัพยากร     

     บุคคลของคณะ 

4.3.1จํานวนชั่วโมงตอบุคลากรท่ี

เขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ตนเอง 

(20 ชั่วโมง/คน) 

4.4เพ่ิมความคลองตัว 

      ในการบริหาร 

4.4.1รอยละความสําเร็จของ 

         หนวยงานในการลด   

         ระยะเวลากาใหบริการ  

         ของหนวยงานบริการ 

         (1 หนวย/ป) 

 

Supportive Strategies 

5    ประสานความ

หลากหลาย 

- 3. พัฒนาการบริหาร

จัดการงานวิจัย 

หลักสูตร  ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการและบริการ

วิชาการสูการแขงขัน

เชิงพาณิชย 

  

6    การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การใชทรัพยากร 

- 
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ความสอดคลอง 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

7   ทรัพยากรบุคคล - 4.พัฒนาและบริหาร

ทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

4.1 สรางธรรมาภิบาล

การบริหาร  

4.1.1 จํานวนเรื่องรองเรียน  (ไม

มีเรื่องรองเรียน) 

23. ความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีจะอาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ของโครงการ   

 

ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียง 

           1.  การระบุปจจัยเส่ียง (Risk identification) เปนการระบุถึงเหตุการณหรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย และการไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังการปอกงันดูแลรักษาทรัพยสินขององคกร 

           2. การวิเคราะหความเส่ียง (Risk analysis) เปนการประเมินนัยสําคัญหรือผลกระทบของความเส่ียง และความพ่ี หรือโอกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียง โดยใชวิธีการ 

ใหคะแนนตามแนวทาง ดังตอไปน้ี 

              2.1 ใชขอมูลจากเหตุการณท่ีเคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เพ่ือประเมินความเส่ียงหรือคาดการณความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

              2.2 ประเมินความเส่ียงจากความรูสึกของผูประเมิน ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญ และประสบการณของผูประเมิน  

              2.3 ใชวิธีจําลองสถานการณขึ้นมาวา  ถาเกิดเหตุการณขึ้นจะเสียหายอยางไรบาง  

              2.4  ใชสูตรสําเร็จในการประเมินความเส่ียงวาอยูในระดับใด เชน สูงมาก สูง   ปานกลาง หรือนอย โดยหาคาโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

น้ัน ผลกระทบและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

(ดัดแปลงมาจาก: การบริหารความเส่ียงและการวางระบบการควบคุมภายใน, งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, หนาท่ี 6.) 

ตัวอยาง 

โอกาสท่ีจะเกิด ความถ่ีโดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก 1 เดือนตอครั้ง 5 

สูง 1 - 6 เดือนตอครั้ง 4 

ปานกลาง 1 ปตอครั้ง 3 

นอย 2 - 3 ปตอครั้ง 2 

นอยมาก 5 ปตอครั้ง หรือไมพบหลักฐานวาเคยเกิดข้ึน 1 

 

ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก > 10  ลานบาท 5 

สูง > 2.5 แสน - 10 ลานบาท 4 

ปานกลาง >   5 หมื่น - 2.5 แสนบาท 3 

นอย >   1 หมื่น - 5    หมื่นบาท 2 

นอยมาก ไมเกิน  1 หมื่นบาท 1 
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Matrix 

ระดับความเส่ียง นิยาม คะแนน 

สูงมาก ระดับที่ไมสามารถยอมรับได  ตองเรงจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที 17-25 

สูง ระดับที่ไมสามารถยอมรับได  ตองจัดการความเส่ียงเพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได 10-16 

ปานกลาง 
ระดับที่ยอมรับได   แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเส่ียงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่

ยอมรับไมได 
4-9 

นอย ระดับที่ยอมรับได 1-3 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

 

5 5 ปานกลาง 10 สูง 15 สูง 20 สูงมาก 25 สูงมาก 

4 4 ปานกลาง 8 ปานกลาง 12 สูง 16 สูง 20 สูงมาก 

3 3 นอย 6 ปานกลาง 9 ปานกลาง 12 สูง 15 สูง 

2 2 นอย 4 ปานกลาง 6 ปานกลาง 8 ปานกลาง 10 สูง 

1 1 นอย 2 นอย 3 นอย 4 ปานกลาง 5 ปานกลาง 

  1 2 3 4 5 

  โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
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หลักเกณฑการเบิกจายเงินและรายการคาใชจายท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ (โครงการ PA) 

หมวดรายจาย อัตรา วิธีการ/แนวทาง หมายเหต ุ

1. คาตอบแทน       

1.1 คาตอบแทนวิทยากร 200-1,000 บาท/ชม.  • หนังสือเชิญวิทยากร 1. ขอใหภาควิชา/หนวยงานแบง 

  

 

• ใบสําคัญรับเงิน    งวดงาน/งวดเงิน 

1.2 คาอาหารทําการ

ลวงเวลา 

ชม.ละ 50 บาท/

วันหยุดราชการ 

• แบบฟอรมขออนุมัติทํางานลวงเวลา 

สามารถ download 

2. ขอใหภาควิชา/หนวยงานเบิก

จายเงินตามงวดงาน/งวดเงิน 

  วันละ 420 บาท/วัน แบบฟอรมไดท่ี Intranet ของคณะฯ 3. ขอใหภาควิชา/หนวยงาน ถือ 

  

 

• ผูมีสิทธิในการเบิกคาใชจาย คือ  ปฏิบัติ คือ เมือโครงการเสร็จ 

  

 

อาจารย ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีในคณะฯ 

 แลว ขอใหเคลียรคาใชจาย

ท้ังหมดภายใน 7 วัน หลักฐาน 

  

 

   การเบิกจายเงิน ตนฉบับจริง 

2. คาใชสอย     4. โครงการทุกโครงการตอง 

2.1 คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ี

พักและคาพาหนะ 

• พาหนะ (รถไฟ/

รถยนต) เบิกตาม 

• จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไป

ราชการ สามารถ download 

 สิ้นสุดโครงการ ภายในวันท่ี 

30 สิงหาคมของปงบประมาณ 

• คาเครื่องบิน ระดับ 6 

ข้ึนไป 

คาใชจายจริงเทาท่ี

จายจริง 

     แบบฟอรมไดท่ี Intranet ของคณะฯ 5. หากมมีขอสงสัยเก่ียวกับ

ระเบียบ 

• คาเบ้ียเลี้ยง  

ระดับ 1-8 240 บาท/วัน หนวยการเจาหนาท่ี การเบิกจายงบประมาณในแตละ 

      ระดับ 9 270 บาท/วัน   หมวดรายจาย กรณุาติดตอ 

2.2 คาจางเหมาบริการ ตามท่ีจายจริง  • จัดซื้อจดจางตามระเบียบพัสด ุ 1. เลขานุการคณะฯ โทร 1101 

• คาจางพิมพเอกสาร (ราคาตลาด)   2. หัวหนางานคลังและพัสด ุ

• คาวิเคราะหขอมูล 

 

    โทร 1102 

2.3 คารับรองและพิธีการ 

 
• ขออนุมัติในหลักการ สามารถ 

download แบบฟอรมไดท่ี 

จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ

      

3. รักษาการหัวหนาหนวยพัสด ุ

• อาหารวางและ

เครื่องดื่ม 30 บาท /คน 

 โทร 5102 

• อาหารกลางวันไมเกิน 40 บาท/คน   

2.4 คาเชาสถานท่ี/  

     เครื่องมือ/อุปกรณ 
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หลักเกณฑการเบิกจายเงินและรายการคาใชจายท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ (โครงการ PA) 

หมวดรายจาย อัตรา วิธีการ/แนวทาง หมายเหต ุ

3. คาวัสด ุ    - จัดซื้อตามระเบียบพัสด ุ   

3.1 คานํ้ามันเช้ือเพลิง ราคาตามทองตลาด  1. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง   

3.2 คาวัสดุสํานักงาน 

 

 2. จัดทําใบตรวจรับพัสด ุ หมายเหตุ โครงการ PA 

3.3 คาวัสดุงานบานงาน

ครัว 

 

  

ไมอนุญาตใหเบิกคาใชจายใน

การจัดการประชุมนอกสถานท่ี 

3.4 คาวัสดุกอสราง 

 

เอกสารประกอบ 

 3.5 คาวารสารและหนังสือ 

 

 1. ใบเสนอราคา   

3.6 คาวัสดุวิทยาศาสตร 

 

 2. ใบแจงหน้ี (กรณีจายเงินเช่ือ)   

3.7 คาวัสดุบริโภค 

 

 3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีสํารองเงินจาย)   

3.8 คาวัสดุการแพทยและ

เวชภัณฑ 

 

    

3.9 คาวัสดุคอมพิวเตอร 

 

    

3.10 คาอหารสัตวทดลอง 

 

    

3.11 คาวัสดุบริการ

สัตวทดลอง 

 

    

3.12 คาวัสดุอ่ืน ๆ 

 

    

4. หมวดคาสาธารณูปโภค       

4.1 คาโทรศัพท • เฉพาะบัตรเติมเงิน จัดทําเรื่องขออนุมัติเบิก   

4.2 คาแสตมป       

1q 
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2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขอยืมเงินทดรองจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : แนวทางการบริหารโครงการ  

 24 

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขอยืมเงินทดรองจ่าย 
ผู้รับผิดชอบ/เวลาด าเนินการ แผนผังการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 

  

    เร่ิมต้น 
 

 

 

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 1. รวบรวมโครงการของภาควิชา/หน่วยงาน 
2. วิเคราะห์โครงการ จัดเข้าระบบแผนงาน และ

ยุทธศาสตร์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
3. วิเคราะห์งบประมาณแต่ละโครงการ ค านวณจ านวนเงิน

ในภาพรวม รายยุทธศาสตร์ และแผนงาน 
4. วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ สรุปวงเงิน 
5. เตรียมน าเสนอประชุม คณะกรรมการงบประมาณ            

1.  สรุปรายละเอียดโครงการจากภาควิชา/หน่วยงาน
ที่เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ในแต่
ละปีงบประมาณ 

2.  สรุปวงเงินที่สามารถจัดสรรงบประมาณในปี
ดังกล่าวได้ 

3.  (ร่าง)หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละป ี

   

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้คณะฯ  

มติที่ประชุม :  ผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

   
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 1.  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ 

2. จัดท าเร่ืองแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯ 
ภายใน 3 วันท าการ  หลังจากการประชุมคณะกรรมการ
งบประมาณ 

1.  บันทึกแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณฯ 
2.  สรุปผลจ านวนโครงการ/งบประมาณที่ได้รับการ   
     จัดสรรฯของภาควิชา/หน่วยงาน 

   
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตรวจรายละเอียดบันทึก/สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ 
ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน 

1.  บันทึกแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณฯ 
2.  สรุปผลจ านวนโครงการ/งบประมาณที่ได้รับการ
  จัดสรรฯของภาควิชา/หน่วยงาน   

คณบดี       พิจารณาลงนาม  

   
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ จัดส่งเอกสารไปทางE-mail แจ้งภาควิชา/หน่วยงานล่วงหน้า 1.  บันทึกแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณฯ 

2.  สรุปผลจ านวนโครงการ/งบประมาณที่ได้รับการ    
    จัดสรรฯ ของภาควิชา/หน่วยงาน 
3.  จัดเตรียมเอกสาร  และถ่ายเอกสารประกอบ 

  

หน่วยสารบรรณ เวียนเร่ืองแจ้งไปยัง ภาควิชา/หน่วยงาน 
   

ภาควิชา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าบันทึกผ่าน
หัวหน้าภาควิชา/เมื่อได้รับแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณฯ ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการ 

จัดท าบันทึกถึงคณบดี ขออนุมัติโครงการและอนุมัติค่าใช้จ่าย 

1.   บันทึก 
2.   แบบเสนอโครงการ 

 
 

 

     A 
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A 

 
 

 

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 1. ตรวจสอบโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ/โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

2.   ตรวจสอบความครบถ้วน รายละเอียดโครงการ 
3.   ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ 

1.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
     (Performance Agreement) 
2.  แบบเสนอโครงการ 

  

 
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. พิจารณาทบทวน 
ความครบถ้วน ถูกต้องรายละเอียดโครงการ 
2. พิจารณา เสนอคณบดี เพื่ออนุมัติโครงการ  

                              และค่าใช้จา่ย  
   

คณบด ี
                   

พิจารณาอนุมัติ 
 

ภาควิชา 
 

 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าบันทึก
ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน 

2. งานธุรการตรวจหลักฐาน / อัตรา
การเบิกจ่าย 

1. จัดท าบันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย 
2. กรอกแบบฟอร์มการขอยืมเงินทดรองจ่าย  

1. ส าเนาบันทึกอนุมัติโครงการและอนุมัติค่าใช้จ่าย 
2. รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ 
3. แบบฟอร์มยืมเงินทดรองจ่าย 

การเงินและบัญช ี  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช ี 1.  ตรวจสอบข้อมูลตามแบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย 

2.  น าเสนอคณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ อนุมัติ 
 

   

คณบด ี
                   

   พิจารณาอนุมัต ิ
1. บันทึกอนุมัติขอยืมเงินทดรองจ่าย 
2. ส าเนาบันทึกอนุมัติด าเนินโครงการและอนุมัติ

ค่าใช้จ่าย ภาควิชา 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
  

      สิ้นสุด 
 

 

หมายเหตุ 1.  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต้องปฎิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคณะ/มหาวิทยาลัย/ระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย 

 2.  หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนต้องจ่ายตามประกาศคณะ  (ค่าตอบแทนที่ไม่มีก าหนดไว้ในประกาศคณะเบิกจ่ายไม่ได้) 
 3.  หมวดค่าใช้สอย/วัสดุต้องเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยและต้องท ารายงานการจัดซ้ือจัดจ้างและมี   กรรมการ ตรวจรับพัสด ุ
 4.  หมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไม่ได้ ได้แก่ หมวดเงินเดือน,ค่าจ้าง,ค่าครุภัณฑ์,ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  
 5.  การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายทางงานคลังและบริหารสินทรัพย์ จะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วันนับ

จากวันที่รับเงินยืมทดรองจ่าย 
 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 
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3. ขั้นตอนการคืนเงินทดรองจ่ายของโครงการ และจัดส่งรายงานผลโครงการ 
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ขั้นตอนการคืนเงินทดรองจ่ายของโครงการ และจัดส่งรายงานผลโครงการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้รับผิดชอบ แผนผังการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเรื่อง
ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน 

   1.   แบบรายงานผลการด าเนินงาน  
     โครงการของคณะฯ 
2.   แบบรายงานผลการด าเนินงาน      
     โครงการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

   

  

                                     เริ่มต้น 
 

 

   

1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ
รายงานฯ ผ่านหัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน 

2. งานธุรการภาควิชาตรวจ
หลักฐาน 

1. สรุปรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 

2. สรุปรายการใช้จ่าย พร้อมหลักฐานตัวจริง 

(ถ้ายังไม่สิ้นสุดโครงการ- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าเร่ือง 

 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดงานต่อไป) 

1.   บันทึกขอคืนเงินทดรองจ่ายเบิกจ่ายเงิน 
2.  แบบรายการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการคืนเงิน 
     (PH_PLAN_FM-01-55) พร้อมแนบ

หลักฐานตัวจริงการเบิกจ่ายทุกรายการ  
 

 
 

นักวิชาการการเงินและบัญช ี
รับเอกสารหลักฐานทั้งหมด 
และตรวจรับเอกสาร 
ระยะเวลาการตรวจหลักฐาน 
............. วัน 

 

1. การเงินตรวจสอบเอกสารที่แนบ 
 และ รายงานฉบับสมบูรณ์  
2. น าส่งงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
3. ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่าย  
                และน าเสนอ 

    3.  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD 1    
          บรรจ ุfile pdf. รายงานฉบับสมบูรณ์   

1 แผ่น เมื่อโครงการส้ินสุดภายใน          
  30 วัน 

4. ถ้าสิ้นสุดงบประมาณ แต่เป็นโครงการ 
    ต่อเนื่อง ขอให้ส่งรายงานผล

ความก้าวหน้า 
   การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ 
5. บันทึก และแจ้งปิดโครงการใน

แบบฟอร์มปิดโครงการ  (PH_Plan-
M&E-02-55) – ถ้าโครงการแล้วเสร็จ 

6. งานแผนบันทึกผลงานลงใน  Program 
PH_FIS พร้อม file รายงานผลฉบับ
สมบูรณ์ 

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  

 
 

พิจารณาอนุมัต ิ

 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่คุมการเบิกจ่าย คุมยอดหลักการและบันทึกติดตามผลการใช้เงิน 

  
เจ้าหน้าที่คุมการเบิกจ่าย ส่งเร่ืองเบิกต่อกองคลังมหิดล 

  
                                    สิ้นสดุ 

 
 
 

หมายเหตุ การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายทางงานคลังและบริหารสินทรัพย์ จะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องส่งใช้เงิน
ยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วันนับจากวันที่รับเงินยืมทดรองจ่าย 

 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในโครงการ  

(Performance Agreement) และ 
รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 

เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา ฯ 
 

NO 

YES 

YES 
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รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการคืนเงิน (หลักฐานตัวจริง ไม่ใช้ส าเนา)  
 

โครงการ ............................................................................................................................................................................................................................... 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.  255......     ภาควิชา    หน่วยงาน   ............................................................................................................... 
งบประมาณที่เบิก(ตามบันทึกขออนุมัติเบิก) .............................................. บาท งบประมาณที่ใช้จริง.…….บาท...... สตางค์ คืนเงิน .........บาท..... สตางค์ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  อ.  ผศ.  รศ.  ศ. ดร.  นาย  นาง  นางสาว...........................................................................................  
ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย    ตามรายการเอกสาร  ที่ท่านแนบประกอบการเบิกเงินตามโครงการ 

 

ล าดับ รายการเอกสาร มี 
รายละเอียด 

จ านวน (ฉบับ) เป็นเงิน (บาท) 
1 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน       
2 บันทึกหลักการโครงการ และค่าใช้จ่ายที่คณบดีอนุมัติแล้ว       
3 TOR แบ่งการเบิกจ่ายงวดเงิน (ถ้ามี)       

ใบส าคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน   - -    
หมวดค่าตอบแทน     -    -    

1 ค่าตอบแทนวิทยากร+ส าเนาหนังสือเชิญ       
2 ค่าอาหารท าการล่วงเวลา       

หมวดค่าใช้สอย   - -    
1 ค่าอาหารว่าง       
2 ค่าอาหารกลางวัน         
3 ค่าเช่ารถยนต ์       
4 ค่าจ้างจัดท าเอกสาร       
5 ค่าจ้างพิมพ์รายงาน       
6 ค่าจ้างจัดท าข้อมูล       

หมวดค่าวัสด ุ   -           -    
1 ค่าวัสดุส านักงาน       
2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์       
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์       
4 ค่าของที่ระลึก       
5 ค่าถ่ายเอกสาร       
6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       

กรณีใช้รถนอกเวลา (เบิก OT)หมวดค่าตอบแทน                      -                   -    
15 บันทึกอนุมัติใช้รถยนต ์       
16 บันทึกขออนุมัติพนักงานขับรถท างานนอกเวลาราชการ       
17 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน       
18 หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       

PH_Plan_FM-01-55  
Rev. 07/02/55 
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ล าดับ รายการเอกสาร มี 
รายละเอียด 

จ านวน (ฉบับ) เป็นเงิน (บาท) 
กรณีขอใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัด (ค้าง)                   -                      -    

19 บันทึกอนุมัติใช้รถยนต ์       
20 ใบเสร็จค่าน้ ามัน       
21 ใบเสร็จค่าผ่านทางและใบรับรองแทนใบเสร็จ       
22 แบบ 8708 (ส่วนที่ 1), (ส่วนที่ 2) [ใบเบิกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการจ่าย

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน,ค่าที่พักและ Folio]       
รายจ่ายอ่ืน (ระบุ)   - - 

23 
 

  
  24         

25         
26         
27         
                                 รวมทั้งสิ้น จ านวน.............ฉบับ เป็นเงิน...........................บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือผู้ตรวจ.................................................. 
วันท่ี............................................................... 

ลงช่ือ ผู้รับผิดชอบโครงการ..................................... 
วันท่ี......................................................................... 
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4. ขั้นตอนการติดตามผลด าเนินงานโครงการ และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ 
(Performance Agreement) 
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ขั้นตอนการติดตามผลด าเนินงานโครงการ  และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้รับผิดชอบ/เวลา

ด าเนินการ 
แผนผังการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 

  

                        เร่ิมต้น 
 

 

งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 
 
 

จัดเตรียมข้อมูลประกอบรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ ........ (Performance 

Agreement) 

1. บันทึกถึงหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน และส าเนาถึงผู้รับผิดชอบ 
2.  ติดตามผลการด าเนินงาน ก าหนดส่งมหาวิทยาลัยรอบ 6  
     เดือน (15 เมษายนของทุกปี) /รอบ  9 เดือน (15  กรกฎาคมของทุกปี) 

และรอบ 12 เดือน (15 ตุลาคมของทุกปี)  ดังนี ้
 2.1 ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน ส่งมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 
ภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี /รอบ 9 เดือน 15 กรกฎาคม ของทุกปี)     
ส่วนที่ 1  โครงการในแผนปฏิบัติการ 

1.1 กรอกรายละเอียดโครงการระดับคณะฯ และระดับภาควิชาตาม
แผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ...... 

1) แบบฟอร์มติดตามโครงการ  (PH_Plan-M&E-01-55) 
2) แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานฯ (PA)   
      (MU_Plan-M&E-01-55) 
3) แบบฟอร์มปิดโครงการ (ถ้าโครงการแล้วเสร็จ)  

(PH_Plan-M&E-02-55) 
4) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เม่ือโครงการสิ้นสุด ภายใน 30 วัน 

  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   ในข้อมูลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของส่วนงาน (= เป้าหมายการด าเนิน งาน  ที่
ระบุไว้ ส่วนท่ี 2 ของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ข้อตกลงระหว่าง
คณบดีกับหัวหน้าภาควิชา) แบบฟอร์ม (MU_Plan-M&E-02-55) 
2.2   ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน ส่งมหาวิทยาลัย รอบ  12 เดือน 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม  ของทุกปี 
    ส่วนที่ 1  โครงการในแผนปฏิบัติการ 

1) (PH_Plan-M&E-01-55)          2) (MU_Plan-M&E-01-55) 
3) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการสิ้นสุด  
4) ถ้าสิ้นสุดงบประมาณแต่เป็นโครงการต่อเนื่อง ขอให้ส่งรายงาน

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงานในงบประมาณ นั้นๆ  
ภายในวันที่  15  ตุลาคมของทุกปี 

          5)   แบบฟอร์มปิดโครงการ (ถ้าโครงการแล้วเสร็จ) 
(PH_Plan-M&E-02-55) 

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  ในข้อมูลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน  แบบฟอร์ม (MU_Plan-M&E-02-55) 

 

 

จัดท าบันทึกถึงผู้รับผิดชอบโครงการระดับคณะฯ 
และภาควิชาฯ (เร่ือง  ขอความร่วมมือรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ..............รอบ 6 เดือน/

9 เดือน และ 12 เดือน) 

 

น าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ  
พิจารณาทบทวนฯ 

  
 

  A 
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                            A 
 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตรวจรายละเอียดบันทึก/แบบฟอร์มการติดตาม
โครงการฯ ก่อนน าเสนอคณบดีลงนาม 

เอกสารตามขั้นตอนที่ 1 
 

  

 
คณบดี                          พิจารณาลงนาม  

   
งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 

1.  จัดเตรียมเอกสาร  และถ่ายเอกสารประกอบ 
2.  จัดส่งเอกสารไปทาง E-mail  แจ้งภาควิชา/

หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ 

1.  บันทึกถึงหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน และส าเนาแจ้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2.  แบบฟอร์มติดตามโครงการของคณะฯ   (PH_Plan-M&E-01-55) 
3.  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินฯ (PA)  
    ส่วนที่ 1 (MU_Plan-M&E-01-55)   
    ส่วนที่ 2 (MU_Plan-M&E-02-55) 
4.  แบบฟอร์มปิดโครงการ (PH_Plan-M&E-02-55) 

  

หน่วยสารบรรณ เวียนเร่ืองแจ้งไปยัง ภาควิชา/หน่วยงาน 

ภาควิชา 
 

 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ด าเนินการฯ และ 

 ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านหัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้า
หน่วยงาน  
ภายใน 30 วัน 

แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูลผลการ
ด าเนินงานฯ 

1.  รายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่...
รอบ  6 เดือน (15 เมษายนของทุกปี)  /รอบ  9 เดือน (15  
กรกฎาคมของทุกปี) และรอบ 12 เดือน (15 ตุลาคมของทุกปี)   
1.1 แบบฟอร์มติดตามโครงการของคณะฯ (PH_Plan-M&E-01-55)  
1.2 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานฯ (PA)      
         ส่วนที่ 1 MU_Plan-M&E-01-55 และ 
 ส่วนที่ 2 MU_Plan-M&E-02-55 
1.3  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการส้ินสุด ภายใน 30 วัน 
 1.4   ถ้าสิ้นสุดงบประมาณแต่เป็นโครงการ ต่อเนื่อง ขอให้ส่ง
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานในงบประมาณน้ันๆ  
1.5   แบบฟอร์มปิดโครงการ (ถ้าโครงการแล้วเสร็จ) 
       (PH_Plan-M&E-02-55) และ รายงานผล (PH_PLAN_FM-02-55)  
        ภายในวันที่  15  ตุลาคมของทุกป ี

2. บันทึกถึงคณบดี (ผ่านรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกัน 
    คุณภาพการศึกษา) 

 
 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า
หน่วยงาน พิจารณาผลการด าเนินงาน 

แล้วลงนามบันทึกถึงคณบดี  
หรือรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  
 

B 
 

 

 

YES 

YES 

NO 
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  B 
 

 

 

หน่วยงานสารบรรณ  ลงรับเรื่องแล้วน าส่งงานแผนพัฒนา 
และระบบคุณภาพ 

 

   

งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 5 วันท าการ                            ตรวจสอบเอกสารแนบ 

  

1.1  บันทึกน าส่งเอกสาร 
1.2  ความครบถ้วนในกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  

1) PH_Plan-M&E-01-55    
2) PH_PLAN_FM-02-55  
3) MU_Plan-M&E-01-55 และ  
4) MU_Plan-M&E-02-55 

1.3  File ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานฯ 

  
 1. รวบรวมและจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม

แบบฟอร์มฯ 
2. จัดท ารายงานผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการ/

ค่าใช้จ่ายฯ 
3. น าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อทบทวนความครบถ้วนของข้อมูลฯ 
4. จัดท าบันทึกถึงมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายงานผลการ 
    ด าเนินงาน........ 

  
 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2 วันท าการ 

 
1. พิจารณาทบทวนความ 
ครบถ้วน   ถูกต้องของข้อมูลฯ 

2. พิจารณา  เสนอคณบดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
2.1  เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 

2.2    เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

  
 

 

งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 

1. จัดท าบันทึกส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ไปยังมหาวิทยาลัย 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
Program PH_FIS 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน  (โครงการตามแผนปฏิบัติการ)   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน  ผลการด าเนินงาน  
           ตามตัวชี้วัดในแผนปฏบิติัการ (Performance          
           Agreement) พร้อมหลักฐานประกอบ  

  
คณบด ี พิจารณาลงนาม 
1 วันท าการ  

  

 สิ้นสุด  
 
 

 

NO 

NO 

YES 

YES YES 

YES 
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                                              แบบฟอร์มรายงานที่ 1 ในระบบ MUFIS 
               แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ .......... 
ชื่อโครงการ .................................................................................................................................................................... 
(รหัสโครงการ...............................................................) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบภาควิชา...................................................................  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................................ 

ท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง           

ประเภทโครงการ  :              งานประจ า                พัฒนางานประจ า                 งานผลักดันยุทธศาสตร ์

ลักษณะโครงการ   :              โครงการต่อเนื่อง         โครงการพัฒนางานเดิม          โครงการใหม ่
แผนงาน …………………………………………………………………….. 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :   
            ยุทธศาสตร์ผลักดัน 

   1.  สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) 
    2.  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ (Teaching and Learning Excellence) 
   3.  สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (Health Care and Services Excellence) 
   4.  สร้างความเป็นสากล (Internationalization) 
ยุทธศาสตร์ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
   5.  ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity) 
   6.  ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร (ICT – Based University and Resource Optimization) 
   7.  ทรัพยากรบุคคล (Human Capital) 

ความสอดคล้องตามเป้าประสงค์หลัก  :   
   1.  เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
    2.  เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิจัยท่ีมีศักยภาพรอบด้าน ………………………………………………………… 
   3.  เพื่อสร้างองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์  มีการพัฒนาคุณภาพทุกมิติ............................. 
   4.  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและการวิจัย ด้วยการก าหนดมาตรการที่เป็นคุณและการให้โอกาส.......... 
   5.  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัย............................................ 
   6.  เพื่อสร้างกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่  ด้วยการก าหนดเป็นแผนแม่บท……………………. 
   7.  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ และการบริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ.... 
   8.  เพื่อปรับเปลี่ยนกลไกบริหารของมหาวิทยาลัยด้วยการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน... 
   9.  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่สามารถรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย… 
   10. เพื่อก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง และการลดค่าใช้จ่ายทางการบริหารโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า............. 
 
 

PH_Plan-M&E-01-55 
Rev. 07/02/55 
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หลักการและเหตุผล : 
 
 
วัตถุประสงค์โครงการ  :   
 
ระยะเวลาด าเนินการ     วันที่เร่ิมต้น...........................................  วันที่สิ้นสุดโครงการ................................................. 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ   ปีงบประมาณ 255……….. 

 

ตัวช้ีวัด
ที่ 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ประเภทตัวช้ีวัด (ท าเครื่องหมาย ใน  ) เป้าหมาย 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา คุ้มค่า แผน ผล 
หน่วย
นับ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต        
1.          
2.          
3.          

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์        
1.          
2.          
3.          

 

แหล่งงบประมาณ :   
   เงินงบประมาณแผ่นดิน    เงินรายได้คณะฯ      เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย     เงินรายได้มหาวิทยาลัย      
    แหล่งอื่น ๆ (ระบุ)....................................... 
แผนและผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส 

ไตรมาส แผนการใช้จ่ายเงิน  (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน  (บาท) 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)   
ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)   
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)   
ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน)   

รวมท้ังหมด   
แผน/ผลการใช้จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 100.00   
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ประเภทกิจกรรม  :  ท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    
  กิจกรรมการพัฒนาหรือสัมมนาการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา    กิจกรรมกีฬาและสุขภาพอนามัย 
  กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ    กิจกรรมด้านบริหารจัดการ 
  กิจกรรมด้านวิจัย   กิจกรรมท่ัวไป 
  กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ    กิจกรรมประกันคุณภาพ 
  กิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง    กิจกรรมอื่น ๆ (ระบ)ุ ................................. 

 
ผลส าเร็จของกิจกรรมที่ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในโครงการ 

วันเดือนป ี
ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ             
ที่ใช้  (บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ขั้นเตรียมการ ............................................... 
 

  ส าเร็จ  คิดเป็น ร้อยละ.......... 
  ไม่ส าเร็จ เนื่องจาก................ 

   
 

  ส าเร็จ  คิดเป็น ร้อยละ.......... 
  ไม่ส าเร็จ เนื่องจาก................ 

 2. ขั้นกระบวนการ ............................................... 
 

  ส าเร็จ  คิดเป็น ร้อยละ.......... 
  ไม่ส าเร็จ เนื่องจาก................ 

   
 

  ส าเร็จ  คิดเป็น ร้อยละ.......... 
  ไม่ส าเร็จ เนื่องจาก................ 

 3. ขั้นประเมินผล .................................................    ส าเร็จ  คิดเป็น ร้อยละ.......... 
  ไม่ส าเร็จ เนื่องจาก................ 

ผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการ :  ท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   (ตอบได้มากกว่า 1 ต าตอบ) 

 มีการด าเนินการตามแผน   เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 ตรงตามวัตถุประสงค ์   บรรลุเป้าหมาย 

 มีการติดตามประเมินผล   อื่นๆ ...........................................................................  
สรุปผลการด าเนินงาน    
(กรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนพร้อมปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ  ยกเว้น ปัญหาการขาดงบประมาณ  ขาดบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช)้ 
ขั้นตอนที่ 1       .............................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนที่ 2        ............................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนที่ 3       ............................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนที่ 4       ............................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนที่ 5       ............................................................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบ  /  หลักฐานประกอบโครงการ   ของแต่ละขั้นตอน  
1. ถ้าเป็นหนังสือ/บันทึกข้อความ ขอให้ Scan  

2. ถ้าเป็นรายงานและพิมพ์ด้วย computer  ขอให้ส่ง  File  ข้อมูล  และรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
3. หลักฐานทั้งหมดขอให้ Write ลง CD  เพื่อประกอบหลักฐานส่งมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 

กรุณาท าเครื่องหมาย    ใน    ตามที่ท่านส่งเอกสาร/หลักฐานแนบ 
 
  บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินงานและขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
  รายงานความก้าวหน้า หรือสรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
 รูปภาพของกิจกรรม 
 หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ        แนวทางในการเรียงล าดับ File หลักฐานประกอบโครงการ 

1. ขอให้ลงรหัสไว้ทางขวามือของเอกสาร โดยให้ระบุรหัสในเอกสารประกอบทุกช้ิน   เช่น    
โครงการมีเอกสารประกอบท้ังหมด 2 ช้ิน   ขอให้ลงรายละเอียด คือ    
จะเป็น  PHMI2554-06-17-01   
PH   (รหัสคณะฯ) 
MI    (รหัสภาควิชา)  
2554 (ปีงบประมาณ)  
06    (เดือนที่ด าเนินการ)  
17   (วันท่ีด าเนินการ)   
01   (ล าดับที่เอกสาร)   
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แบบฟอร์มท่ี 2   รายงานผลการด าเนินงานตาม PA  รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ส่งมหาวิทยาลัย 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน (PA) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………. 

 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................................. ................................................... ............................. 
2. ลักษณะโครงการ       (.......)  โครงการต่อเนื่อง           (.......)   โครงการใหม ่
3. ผู้รับผิดชอบ...................................... ........................... ...............โทรศัพท์ติดต่อ............................................... ......................... ..................... ........................ 
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (หากสอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ให้ล าดับความสอดคล้องมากที่สุดตามล าดับ) 

ยุทธศาสตร์หลัก                   ยุทธศาสตร์สนับสนุน 
    (.......) 1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย   (.......)  5. ความกลมกลืนในความหลากหลาย  
    (.......) 2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ (.......)  6. ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร 
    (.......) 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (.......)  7. ทรัพยากรบุคคล 
    (.......) 4. สร้างความเป็นสากล  
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการเริ่มต้น............................................................ สิ้นสุด........................................................ .... 
6. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

( แผน ) 

ผลการด าเนินงาน 

6 เดือน 
(1 ต.ค. -31 มี.ค. ) 

12 เดือน 
(1 ต.ค. -30 ก.ย.) 

     

     

  7. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ                   หน่วย : บาท 

เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณที่ได้รับ 

ผลการใช้จ่าย 

6 เดือน 
(1 ต.ค. -31 มี.ค. ) 

12 เดือน 
(1 ต.ค. -30 ก.ย.) 

เงินงบประมาณแผ่นดิน    

เงินรายได้มหาวิทยาลัย    

เงินรายได้ส่วนงาน    

แหล่งเงินอื่นๆ (.......................โปรดระบ.ุ.............................)    

รวมทั้งสิ้น    

8. การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ คิดเป็นร้อยละ  .............  
9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
............................................................................... ................................................... ..................................... ...............................................................................  
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
.................................................................................................................... ..................................................................................................................................  
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แบบฟอร์มปิดโครงการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
รหัสโครงการ...................................................... 
ภาควิชา/หน่วยงาน.......................................................................... คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เร่ือง รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และการเงินเพื่อปิดโครงการ 

 

เรียน ………………………………………… 

 
ตามทีท่่านได้รับอนุมัติด าเนินการโครงการเรื่อง............................................................................................................................ 

ประจ าปีงบประมาณ.................   เป็นระยะเวลา .............ปี................เดือน บัดนี้   โครงการดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว  ดังนั้น จึงขอ
ปิดโครงการฯ   ดังกล่าว   โดยมีรายละเอียด    ดังนี ้

 

ชื่อกิจกรรมหลัก 
(กิจกรรมการด าเนินการที่ระบุในโครงการ) 

ผลการด าเนินงานโครงการ แผน/ผลการใช้งบประมาณ 

ส าเร็จ     
(ร้อยละ) 

ไม่ส าเร็จ  
(เนื่องจาก....ระบุ) 

งบท่ีได้รับ  
(บาท) 

งบขออนุมัติ  
(บาท) 

งบท่ีใช้จริง 

 (บาท) 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

รวม      

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
                                                                 

                                                                   (ลงช่ือ)      ............................................................... หัวหน้าโครงการ  

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

                   (ลงช่ือ)     ................................................................รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา 
                                 (………………………………………................) 
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 Graphic Design Institute 
12345 Main Street • Suite 100 

Spokane, WA  56503 
Phone 203.555.0167 • Fax 203.555.0168 

 

 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 

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

ภาควิชา / หน่วยงาน.............................................................. 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 



[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [15 กุมภาพันธ์ 2555] 

 

PH_PLAN_FM-02-55  

Rev. 07/02/55 Page 0 

 
 
 

รายงานสรุุปโครงการ 
/กิจกรรม  

……………………………………………………………………… 
 
 

ภาควิชา/หน่วยงาน...............................................................  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ุุมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

โดย 
......................................................................  

 
 
 
 

พ.ศ. 2555 
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หนังสืออนุมัติโครงการุพร้อมโครงการุ 
 
 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ (โดยแนบหน้าที่ได้รับการอนุมัติด้วย) 
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บทสรุปผู้บริหารุ 
1. ชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติุุ..................................................................................................... 
2. บทสรุปผู้บริหารุรายละเอียดในบทสรุปผู้บริหารประกอบด้วยุ 

2.1 ชื่อโครงการ 
2.2 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ……………………………….……… ภาควิชา .................................................... 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.3 ระยะด าเนินการโครงการ (ระยะเดียวกันกับระยะด าเนินการในตาราง ข้อ 2.5) 

 ระหว่างวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. 255... -วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. 255... 
2.4 งบประมาณ   ได้รับการจัดสรรจ านวน……………….…….บาท ใช้จริงจ านวน…………..………บาท 

2.5 ผลการด าเนินงานในภาพรวม   (ตามหัวข้อที่ 12 และ หัวข้อที่ 16  ในแบบเสนอโครงการของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล                         ) 

 

ขั้นตอนและกระบวนการการด าเนินโครงการ 
เดือนุ/ พ.ศ. 

255.....  
การใช้เงิน 

(บาท) 
% ความส าเร็จ
ของขั้นตอน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ระยะเตรียมการุ       
1.        
2.        
3.        
ระยะด าเนินการ       
4.        
5.        
6.        
7.        
ระยะประเมินผลุ       
8.        
9.        
10.        
แหล่งงบประมาณุ:   
   เงินงบประมาณแผ่นดิน    เงินรายได้คณะฯ      เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย     เงินรายได้มหาวิทยาลัย      
    แหล่งอื่น ๆ (ระบุ).......................................   จ านวนเงินที่ได้รับ......................................................... บาท  
      ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.................................... บาท  

      จ านวนเงินทีป่ระหยดัได้ ........................................... บาท 
 

แบบฟอร์มุ13 
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2.6 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ  (ตามหัวข้อที่ 1 4 ในแบบเสนอโครงการของคณะ

สาธารณสุข 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ตัวเลข) 

แผน หน่วยนับ ผล หน่วยนับ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต (ผลที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของโครงการโดยตรง)     
1      
2      
3      

ตัวช้ีวัดผลลัพธ ์ 
(การเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล หรือสิ่งของที่เกิดจากกิจกรรม และผลผลิตของโครงการที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ   ขึ้นอยู่กับการพัฒนา และเป้าประสงค์ของโครงการ) 

    

1      
2      
3      
4      

 
2.7  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 

ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน  ไม่มีุุุุมีุ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง   ไม่มีุุุมีุ 
  
  

  

  

 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 

 ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………………………….. 
(………………………………………..) 
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รายงานผลการด าเนินงานุ 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 

5. รายละเอียดข้อมูลุ 
ตัวอย่าง 

 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมโครงการุ 
 
 

 เนื้อหาการอบรม 
  
  

 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1........................................................................  ผลการด าเนินการ มีดังนี้ :- 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ซึ่งแสดงถึงความประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2........................................................................  ผลการด าเนินการ มีดังนี้ :- 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ซึ่งแสดงถึงความประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
 

 ผลการประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการในครั้งนี้  เพื่อ........................................................................... 

.................................................................................  โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
 



[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [15 กุมภาพันธ์ 2555] 

 

PH_PLAN_FM-02-55  

Rev. 07/02/55 Page 5 

ตัวอย่าง 
ุุุุุุุุุุุุุุุุเกณฑก์ารแปลความหมาย 

    ร้อยละ  60.00 - 68.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ร้อยละ  68.01 - 76.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ร้อยละ  76.01 - 84.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ร้อยละ  84.01 - 92.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ร้อยละ  92.01 - 100      หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

  
การวิเคราะห์ข้อมูลุุ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์จากแบบสอบถามการประเมินโครงการที่ให้ผู้เข้ารับการอบรม ตอบ 

จ านวน  ..............   ชุด  จากจ านวนทั้งหมด ……….. ชุด  คิดเป็นร้อยละ  ………… (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)   และ
น าผลมาวิเคราะห์  ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ข้อความ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลความหมาย 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

รวม 
   จากตารางท่ี ....... ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งสรุปภาพรวมของ……………..โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ……  คือ .......................อยู่ในระดับ........................... 

แนวทางการปรับปรุงุพัฒนาุจากผลการประเมินโครงการุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
 

1. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการุ
2. เอกสารประกอบการ...................................... 
3. รูปภาพกิจกรรมุ
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