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บทนำ 
“โครงการ” คือ สิ่งที่จัดทำขึ้นมา เพ่ือตอบสนองต่อความประสงค์เฉพาะด้าน รวมทั้งนำมาตอบสนอง

ต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ โดยแต่ละโครงการต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแต่หัวข้อที่ให้

ความสนใจ มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ดำเนินงานจำเป็นต้องให้ความสำคัญ 

เนื่องจากโครงการจะไม่ดำเนินตลอดไป ต่างจากงานประจำ สำหรับความหมายของ โครงการ ได้มีผู้ให้คำจำกัด

ความของความหมายของมันไว้มากมายทั้ง นักการตลาด , นักวิชาการ และนักกฎหมาย แต่ทั้งนี้ความหมาย

โดยรวมก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า… 

“โครงการ คือ กิจกรรมอันมีฐานะเป็นวิธีดำเนินงานอิสระ มีหน้าที่ วิเคราะห์วางแผนด้วยความ

แยบยล พร้อมนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดลักษณะอย่างกระจ่างชัด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยัง

จุดสิ้นสุด สำหรับแผนเพื่อนำมาดำเนินการเป็นขั้นตอนต่างๆ มีการระบุวัตถุประสงค์ มีการวางแผน

ล่วงหน้า โดยต้องจัดทำขึ้นอย่างมีระบบ มีกิจกรรมย่อยหลากหลายกิจกรรม และที่สำคัญจำเป็นต้องใช้

ทรัพยากรเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น โดยคาดหวังผลตอบแทนที่เกิดในภายหลังอย่างงดงาม”  

จากความหมายของโครงการข้างต้นจะเห็นได้ว่า โครงการเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง อันจะทำให้

องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โครงการแต่ละโครงการนั้นใครก็สามารถทำได้ หากแต่

โครงการแบบใดจึงจะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่า 

 

คุณสมบัติของโครงการดีมีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร 

• ตอบสนองความต้องการตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน นำไปปฏิบัติตามได้อย่างเป็นระบบ 

• รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ จำเป็นต้องมีการผสมผสานกัน เช ่น ว ัตถุประสงค์ต้องมี

ความสัมพันธ์กับเหตุผล, วิธีดำเนินงานต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

• รายละเอียดต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นมาสามารถเข้าใจง่าย ง่ายต่อการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

• สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตั ้งอยู ่บนแผนงานหลักขององค์การอีกทั ้งยังสามารถติดตามเพ่ื อ

ประเมินผลได ้

• ต้องกำหนดหัวข้อขึ้นจากข้อมูลที่มีตามความเป็นจริง อีกท้ังตัวข้อมูลยังต้องได้รับการวิเคราะห์อย่าง

ถีถ่้วน 

• โครงการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านกำลังทรัพย์ ทรัพยากร รวมทั้งบริหารอย่างเหมาะสม 

• ต้องมีระยะเวลาดำเนินงาน ระบุวันเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม 
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สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นแก่นักสร้างโครงการมือใหม่ก็คือ โครงการที่ถูกออกแบบสร้างขึ้นถึงแม้จะ

เข้าข่ายลักษณะดีมากเพียงใดก็ตาม หากแต่ในโลกของความจริงแล้ว ตัวโครงการเองก็มิอาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ขององค์กร หน่วยงาน หรือ สังคม ตามที่ได้เขียนไว้ได้ทั้งหมดทุกข้อ เนื่องจากขั้นตอนดำเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ยังเต็มไปด้วยส่วนประกอบ รวมทั้งปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานโครงการ

ในแต่ละข้ันตอนรลุด้อยประสิทธิภาพลงไป หรือบางครั้ง โครงการนี้อาจมีความเหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แต่

อาจมีประโยชน์น้อยในอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ ทั้งนีข้อให้ผู้ปฏิบัติยึดหลักความจริงนี้ไว้ด้วย 
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1. แนวทางการพัฒนาองค์กร นโยบาย และการประกันคุณภาพ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบราชการ และการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 4 ปี (พ.ศ.

2563 - 2566) และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนควรสอดคล้องต่อนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) และมีแผนปฏิบัติราชการจำปีงบประมาณสำหรับการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องออกแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาขององค์กร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
2. โรงเรียนมีข้อสอบมาตรฐานกลางในการวัดและประเมินผลในการประเมินปลายปีการศึกษา 
3. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา 
4. โรงเรียนมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ 
5. การบูรณาการภาษาอังกฤษในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการแจ้งเตือนโดยมีการพัฒนาช่องทางสื่อสารโดยอาศัย

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการ

สอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ครูที่ปรึกษามีบทบาทในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านหรือหอพักเพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียนเป็นรายคน

และค้นหาศักยภาพของนักเรียนในชั้นเรียน 
4. พัฒนากิจกรรมพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Helping) ในการพัฒนาความเป็นเลิศ และสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ตลอดทั้งปลูกฝังจิตใจที่ดีงามกับนักเรียน 
5. โรงเรียนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนปัญหาระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนโดย

ใช้อาศัยการร่วมสังเกตในชั้นเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบกิจกรรมพิเศษที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งในห้องเรียนและ
ในสถานการณ์จริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการแข่งขันภายนอก 

เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความใกล้ชิดระหว่างครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดของผู้เรยีน

อย่างเหมาะสม 
2. โรงเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการและทักษะชีวิต 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนว หรือกิจกรรมอ่ืน โดยรุ่นพ่ีหรือบุคคลสำคัญตามโอกาส เพ่ือการ

สร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและ

โอกาสของผู้เรียน 
5. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมประสบการณ์ในต่างประเทศ 
6. มีหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานของระบบผู้นำแบบเอ้ืออำนวย โดยอาศัยแนวคิดแบบผู้นำ

ร่วม (Collective Leader) 
เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
2. โรงเรียนมีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบความก้าวหน้าของบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ และการเติบโตใน

สายงาน ผ่านการยึดโยงสู่คุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์  
1. โรงเรียนได้พัฒนาความม่ันคงในสายงานอาชีพ 
2. โรงเรียนได้เสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. โรงเรียนใช้ผลสัมฤทธิ์ของงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบส่ิงแวดล้อม  
เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนมีหอพักท่ีพร้อมสำหรับการรองรับนักเรียนที่ สะอาด ปลอดภัย   
2. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ เทคโนโลยีที่ครบและทันสมัยให้เหมาะสมต่อกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
3. โรงเรียนมีสนามกีฬาและนันทนาการที่พร้อมสำหรับการรองรับนักเรียนและบุคลากร  
4. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องและนอกห้องเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์องค์กร 
เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนมีระบบสารเทคโนโลยีสนเทศที่อำนวยความสะดวกและครอบคลุมการใช้งานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีช่องทางและวิธีการสื่อสารที่หลากหลายให้เกิดความเข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบงานองค์กรสัมพันธ์ 
เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนมีผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า 

เครือข่ายผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกที่ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในสร้างนวัตกรรม 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

การออกแบบโครงการจึงต้องออกแบบและวางแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

หน่วยงาน ซึ ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความราบรื ่น มีความ

สอดคล้องต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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2. รูปแบบวิธีการเขียนเค้าโครงของโครงการ 
  

การออกแบบและเขียนโครงการมีว ิธ ีการที ่หลากหลาย สามารถทำได้ตามแต่ความถนัดของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยหลักการแล้วต้องพิจารณาองค์ประกอบจากหลายด้าน เช่น พิจารณาความสอดคล้อง 
การตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  พิจารณาประโยชน์ต่อ
ผู ้เรียน  โรงเรียนและชุมชน  ศึกษาแหล่งที ่มาของงบประมาณที่ใช้  โดยคำนึงถึงความคุ ้มค่าในการใช้
งบประมาณ  ซึ่งในทางปฏิบัติที่ดี การเขียนเค้าโครงหรือออกแบบโครงการควรกระทำกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้
ได้ข้อมูลรอบด้าน สามารถป้องกันปัญหา วางแผนการดำเนินงานได้ครอบคลุมยิ่งขึ ้น เพื่อให้การดำเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
 ในที่นี้จะอธิบายถึงการเขียนเค้าโครงเพื่อขออนุมัติโครงการ โดยองค์ประกอบของแบบฟอร์มเสนอขอ

อนุมัติโครงการ  ประกอบไปด้วย  15  หัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 

(อ้างอิงจากแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ  ดาวน์โหลดเอกสาร / satit.msu.ac.t ) 

1. ชื่อโครงการ    

การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน การใช้ภาษาที่ดีมีความเหมาะสม และสื่อความหมายได้ถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. สถานภาพของโครงการ   

ต้องระบุประเภทว่า  เป็น [  ]   โครงการใหม่   [  ]   โครงการปกติ   หรือถ้าเป็น  [   ]  โครงการ

ต่อเนื่อง…….ต้องระบุชื่อโครงการเดิม………… 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้าโครงการไม่ควรเกินจำนวน 3 คน  ต่อ 1 โครงการ 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ  ดังนี้ 

   4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา / ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโรงเรียน   

 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  มี  8  ยุทธศาสตร์  ให้ระบุ

ว่าโครงการที่เขียนขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เท่าใด   (โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถ

สอดคล้องและตอบสนองได้หลายยุทธศาสตร์)  
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4.2 การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ ่ายมัธยม)               

มี  3  มาตรฐาน ให้ระบุว่าโครงการที่เขียนขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานที่เท่าใด   (โครงการที่เสนอขอหนึ่ง

โครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายมาตรฐาน)  

4.3 การบูรณาการโครงการ 

 โครงการที่จัดขึ้น  สามารถบูรณาการ  โครงการกับการจัดเรียนการสอน  การวิจัย  หรือ  อื่น ๆ 

4.4 อ่ืน ๆ  

 โครงการที่จัดขึ้น  อาจสอดคล้อง  กับนโยบาย  ความร่วมมือ  จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย   

  

 5.หลักการและเหตุผล  

เป็นส่วนสำคัญท่ีแสดงถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการจัดทำ โครงการขึ้นมา เพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงสถานการณ์แนวโน้มและความสำคัญท่ีจำเป็นต้องมีโครงการนี้ โดย วิเคราะห์และแจกแจงประเด็นปัญหาให้

ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึน การเขียนหลักการและเหตุผล นิยมแบ่งเป็น 3 วรรค 

บรรยายถึงสิ่งที่ต้องการทำเหตุผลและสัมฤทธิ์ผล  

 - วรรค 1 เกริ่นนำ  (ระบุที่มาที่ไป ประวัติโดยย่อ) ระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  แนวคิดที่มี

ต่อสภาพปัญหาโดยรวม >> เนื่องจาก / จาก / ตามที่ / ปัจจุบัน 

 - วรรค 2 ระบุว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวควรทำโดยวิธีใด ซึ่งอาจมีงานวิชาการสนับสนุนเล็กน้อย  

>> เพื่อให้ / จาก / ด้วยเหตุนี้ 

 - วรรค 3 สรุปจากวรรคก่อน เข้าสู่จุดมุ่งหมายของโครงการ  อาจกล่าวถึงผลที่จะเกิดข้ึนเพื่อแก้ปัญหา

ในวรรคที่1 >> ดังนั้น / โดย 

 6.วัตถุประสงค์  

โครงการจำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นเครื่องชี้แนวทางในการดำเนินงานของ  โครงการ 

โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  นั้น การกำหนด

วัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การกำหนดขั้นตอนสำหรับปฏิบัติเป็นอย่างรัดกุม 

>> เพื่อให้ + กริยา + สิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึ้น + กลุ่มเป้าหมาย 
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 7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 - เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มี ลักษณะ

เชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จำนวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  จะเหมาะ

สำหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน  

 - เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวัดใด 

ๆ แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นคำอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ 

ระดับค่าเป้าหมายต่าง ๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้ จึงทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือ กรอบกำกับการใช้

วิจารณญาณของผู้ประเมิน เช่น  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการในภาพรวม 

 8. กลุ่มเป้าหมาย  

กำหนดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะร่วมดำเนินการหรือผู้ที่จะได้รับผล จากการ

ดำเนินงานของโครงการ เป้าหมายเป็นการคาดหวังล่วงหน้าถึงผลที่จะได้รับว่าเป็นปริมาณ เท่าใด โดยต้องวัด

ได้อย่างเป็นตรรกะและต้องมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 - เชิงปริมาณ (ให้ใครเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกี่คน)  

 - เชิงคุณภาพ (ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำอะไรได้หรือมีความรู้เรื่องใด)  

 9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   

เป็นการกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติโครงการจนถึงการสิ้นสุด 

โครงการนั้น  

 10. สถานที่ดำเนินโครงการ   

ระบุสถานที่ดำเนินการโครงการ พ้ืนที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 11. แผนขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน 

กระบวนการดำเนินงาน  เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ซึ่งวิธีดำเนินงาน 

จำแนกเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม บางครั้งนิยมเขียนเป็นรูปปฏิทินรวมกับระยะเวลาดำเนินงานที่ แสดง
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ถึงลำดับกิจกรรมก่อนหลัง เพื่อให้โครงการนั้นดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน ภายในช่วงระยะเวลาที่ กำหนดไว้

จริง ง่ายในการกำกับตรวจสอบ สำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานต้องจัดสรรกิจกรรมอย่างรอบคอบ 

และเลือกทางที่ ได้ผลดีที่สุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพียงพอตามวัตถุประสงค์ ประหยัดงบประมาณ 

มี องค์ประกอบที่จะบอกถึงความสำเร็จอย่างชัดเจน และสามารถวัดได้อย่างชัดเจน หากใช้การ ประเมินผล

แบบการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ให้ทำการแสดงและระบุรายละเอียดของ กิจกรรมในรูปแบบของ

ตาราง  

 12. งบประมาณ  

 การทำงบประมาณ เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ ที่ผู้เขียนจะต้องระบุเป็นยอดเงิน และ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่นำมาใช้ในโครงการ ซึ่งจะต้องจัดสรรให้เหมาะกับโครงการ เป็นที่ยอมรับได้ โดย อาจ

จำแนกเป็นหมวด ๆ เช่น หมวดค่าบริหารโครงการ หมวดค่าดำเนินโครงการ และหมวดค่าติดตาม และ

ประเมินผลซึ่งแต่ละหมวดควรมีมาตรฐานในการคิดเป็นต่อหน่วย หรือต่อหัว ครอบคลุมตลอดทั้ง เนื้อหาของ

โครงการเพื่อเป็นเครื่องมืออธิบายแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ดำเนินโครงการร่วมและ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้  

 13. วิธีการประเมินผลโครงการ 

 เป็นการระบุวิธีประเมินผลและอาจระบุผู้รับผิดชอบในการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลจะ ถูกต้อง

มากน้อยเพียงใดขึ ้นกับความชัดเจนของโครงการ ความชำนาญ ความเชี ่ยวชาญของผู ้ประเมิน  ซึ ่งการ

ประเมินผล จะมีทั้งผลบวกและผลลบ โดยการประเมินผลจะสามารถนำไปสู่การปรับปรุง โครงการได้มากน้อย

เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และช่วง  ระยะเวลาที่ทำการประเมินผล

โครงการ โดยการประเมินผลนั้นต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ และมีการตอบสนองที่สัมพันธ์กับ

เป้าหมายของโครงการ 

 14. การป้องกันปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเสี่ยง ของโครงการ  
  -ระบุสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง 
  -ระบุแนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

 15. คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู ้รับผิดชอบโครงการ  ระบุขอบเขตความรับผิดชอบ   ใส่ชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้าโครงการ 
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3. การจัดทำและเสนอหนังสือราชการ 
 

หนังสือราชการ 

ความหมายของหนังสือราชการ 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ได้ให้ความหมายของคำว่า 

"หนังสือ" หมายถึง หนังสือราชการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่  2)      

พ.ศ.2548 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อ 9 ไว้ว่า“หนังสือราชการ ” คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

1. หนังสือที่ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ 

2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิ ใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 

5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับเข้าจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักในการเขียนหนังสือราชการ  

หลักท่ัวไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ 

1. เขียนให้ถูกต้อง คือ เขียนให้ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา ถูกความนิยม ถูกใจผู้ลงนาม เช่น 

รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายนอก และรูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายใน 

2. เขียนให้ชัดเจน  คือ  ชัดเจนในเนื้อความ  ชัดเจนในจุดประสงค์ ชัดเจนในวรรคตอน   

3. เขียนให้รัดกุม   คือ มีความหมายเดียว  ครอบคลุมเนื้อหา 

4. เขียนให้กะทัดรัด  คือ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย  ไม่มีคำซ้ำ  ไม่เขียนวกวน 

5. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์  เช่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จึง

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณบดีพิจารณาต่อไปด้วย 

ทักษะที่ใช้ในการร่างหนังสือ 

การอ่าน    การคิด    การจับประเด็น    สรุปความ    การเขียน 

ชนิดของหนังสือราชการ 

ในปัจจุบันการติดต่อราชการทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเป็นการสื่อถึงบุคคลหรือ

หน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นปัญหาของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจในการใช้ภาษา

ราชการและแบบฟอร์มที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางด้านหนังสือได้
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ทราบถึงรูปแบบ การใช้คำขึ้นต้น คำลงท้ายที่ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้จำแนกหนังสือราชการไว้มี 6 ชนิด ดังนี้ 

1. หนังสือภายนอก  4. หนังสือสั่งการ      

2. หนังสือภายใน       5. หนังสือประชาสัมพันธ์      

3. หนังสือประทับตรา       6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 

การเขียนหนังสือราชการให้ถูกเนื้อหา 

เนื้อหาหรือข้อความในหนังสือราชการทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้ 

- ส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้มีหนังสือไป 

- ส่วนความประสงค์ที่ทำให้มีหนังสือไป 

- ส่วนสรุปความ 

ตัวอย่าง 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จะจัดฝึกอบรมการเขียน

หนังสือราชการให้กับบุคลากรที่บรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน  20 คน 

ระหว่างวันที่  10 – 11 สิงหาคม   2564 และกำหนดให้มีการบรรยายระเบียบงานสารบรรณ 

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา  09.00 – 12.00  ณ  ห้องประชุม  อาคารอำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พิจารณาเห็นว่างานสารบรรณ

กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวิทยากรที่มีความรู้ในหัวข้อระเบียนงานสารบรรณ  จึง

ขอเรียนเชิญวิทยากรจากงานสารบรรณกองกลาง ไปบรรยายหัวข้อตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายดังกล่าวด้วย  จัก

ขอบคุณมาก 

 

  

ส่วนเหตุ 

ส่วนความประสงค์ 

ส่วนสรุปความ 
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หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ โดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ

ระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้

จัดทำตามแบบที ่1 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

1. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1ทับเลข

ทะเบียนหนังสือส่งสำหรับหนังสือของ คณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนได้ตามความจำเป็น 

2. ส่วนราชการ เจ้าของหนังสือให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเป็น

เจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

3. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติ

ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้คำข้ึนต้นสรรพนาม และคำลง

ท้ายที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคล ไม่

เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 

6. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะ หนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมา

ก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่ เดือน ปี 

พุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่อง

อ่ืนที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

7. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือ บรรณสารที่ส่งพร้อมกับหนังสือนั้นในกรณีที่

ไม่สามารถส่งไปในซองเดยีวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

8. ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้

แยกเป็นข้อ ๆ 

9. คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้คำข้ึนต้น สรรพนาม และคำ

ลงท้ายที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 

10. ลงช่ือ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

11. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ 

12. ส่วนราชการ เจ้าของเรื่องให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือถ้าส่วน

ราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง



14 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื ่องเพียงระดับกองหรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ หน่วยงานที่ออกหนังสือและ

หมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

14. สำเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วน ราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบและประสงค์

จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่ง

สำเนาไปให้เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบ

รายชื่อไปด้วย 
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      ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

อ้างถึง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี)  

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 
 
สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
โทร.  ๐-๔๓๗๕-๔๖๓๖   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม  ๔๔๑๕๐ 

ที่ อว ๐๖๐๕.๒๙/๐๐๑ 

๓ ซ.ม. 

ลับ ๑.๕ ซ.ม. 

๑ Enter + Before ๖ pt 

๑ Enter + Before ๖ pt 

๑ Enter + Before ๖ pt 

๑ Enter + Before ๖ pt 

๑ Enter + Before ๖ pt 

๑ Enter + Before ๖ pt 
ย่อหน้า     ๒.๕ ซ.ม. 

๓ ซ.ม. 

ย่อหน้า      ๒.๕ ซ.ม. 

ย่อหน้า    ๒.๕ ซ.ม. 

๑ Enter + Before ๖ pt 

๑ Enter + Before ๖ pt 

๑ Enter + Before ๑๒ pt 

๓ บรรทัด (๔ Enter) 

๓ บรรทัด (๔ Enter) 

๒ ซ.ม. 

ตัวอย่างหนังสือลับ 
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ที่ อว o๖๐๕.๒๙/๐๐๑       
  

       

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

อ้างถึง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี) 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 
 
สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
โทร.  ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖   
โทรสาร  ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖    

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม  ๔๑๑๕๐ 

 

ที ่อว ๐๖๐๕.๒๙ /ว ๘๐๑ 

ตัวอย่างหนังสือภายนอก 
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หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อ

ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

1. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียด

พอสมควร ปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับ

กรมและกอง ถ้าราชการที่ออกหนังสืออยู่ในส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

เพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 

2. ที ่ให้ลงตัวรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสำหรับหนังสือ

ของคณะกรรมการให้กำหนดตัวรหัสพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความจำเป็น 

3. วันที ่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง ให้ ลง

เรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5. คำขึ้นต้น ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ การใช้คำข้ึนต้น สรรพนาม และคำลงท้าย แล้วลง

ตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 

6. ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื ่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย และหากมีความประสงค์หลาย

ประการให้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีท่ีมีการอ้างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อนี้ 

7. ลงชื่อและตำแหน่ง โดยอนุโลมในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงค์จะกำหนด

แบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้ในทางปฏิบัติ ส่วนราชการมักใช้หนังสือ

ประเภทนี้ติดต่อภายในกรมเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ หากต้องติดต่อต่างกรมก็มักใช้เป็นหนังสือภายนอก เช่น 

หนังสือจากสำนักงาน ก.พ. ติดต่อไปยังสำนักงบประมาณ ซึ่งสังกัดในสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยกันก็มักใช้

หนังสือภายนอก เป็นต้น 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ ภายใน ๓๓๒๖                                        

ที ่ อว ๐๖๐๕.๒๙/  วันที่   ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔             

เรื่อง   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

เรียน     กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

 

 

 

 

๒๙ พอยท ์

๒ ซ.ม. 
๓ ซ.ม. 

๒๐ พอยท ์

ย่อหน้า          ๒.๕ ซ.ม 

ย่อหน้า          ๒.๕ ซ.ม 

ย่อหน้า          ๒.๕ ซ.ม 

๓ บรรทัด (๔ Enter) 

๑.๕ ซ.ม. 

๑.๕ ซ.ม. 
ตั้งค่าการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร ์

จำนวนบรรทัดในการพมิพ์ในแต่ละหน้าให้เป็นไปตาม

ความเหมาะสมกับจำนวนข้อความ และความสวยงาม 

ฟอนต์ Th Sarabun PSK ๑๖ พอยท ์ ตัวอย่างหนังสือภายใน 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ ภายใน ๓๓๒๖                                        

ที ่ อว ๐๖๐๕.๒๙/  วันที่   ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔             

เรื่อง   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

เรียน     กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
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หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น

ไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการระดับกรมขึ ้นไปเป็น

ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราที่ประทับนั้น หนังสือประทับตราใช้กระดาษตราครุฑ กำหนดหัวข้อไว้ดังนี้ 

1. ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

2. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 

3. ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4. ชื่อส่วนราชการ ที่ส่งหนังสือออกให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 

5. ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกสีแดง และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อ

ย่อกำกับตราที่ประทับนั้น 

6. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีที่ออกหนังสือ 

7. ส่วนราชการ เจ้าของเรื่องให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 

8. โทร.หรือท่ีตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
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ที ่อว ๐๖๐๕.๒๙/ 

ถึง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

(วัน  เดือน  ปี) 

 

 

 

สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ 
โทรสาร ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ 
  

ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 
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หนังสือสั่งการ 

หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ  

1. คำสั่ง คือ ข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

1.1 คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง  

1.2 ที ่ให้ลงเลขท่ีออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงไปตามลำดับ ทับเลขท่ีปีพุทธศักราช

ที่ออกคำสั่ง  

1.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง  

1.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย และวัน เดือน 

ปี ที่ใช้เริ่มบังคับ  

1.5 สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก  

1.6 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ  

1.7 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง 

2. ระเบียบ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้    

เพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 

2.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ  

2.3 ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าไร แต่ถ้า

เป็นเรื่องเดียวกันแต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ลงเป็นฉบับที่ 2 3 หรือ 4 ตามลำดับ)  

2.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ  

2.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องการออกระเบียบ และอ้างถึง

กฎหมายที่ให้อำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี)  

2.6 ข้อความ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นข้อ ๆ โดย ข้อ 1 เป็นระเบียบ ข้อ 2 เป็นวันที่ใช้บังคับ 

กำหนดว่าใช้บังคับเมื่อใด ส่วนข้อสุดท้ายเป็นผู้รักษาระเบียบ ถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ 

โดยให้เลื่อนข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวดหนึ่ง 

2.7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื ่อเต็มของเดือน และตัวเลขปีพุทธศักราชที่ออก

บังคับ  

2.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบหรือข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้

ลายมือชื่อ  

2.9 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบหรือข้อบังคับนั้น  
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3. ข้อบังคับคือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติ

ให้กระทำได้ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบที่ 6 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 

3.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 

3.3 ฉบับที่ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้า

เป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และท่ีถัด ๆ ไปตามลำดับ 

3.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 

3.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึง

กฎหมายที่ให้อำนาจออกข้อบังคับ 

3.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็นวันใช้

บังคับกำหนดว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อได้และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลาย

เรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1 

3.7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก

ข้อบังคับ 

3.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ  

3.9 ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
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คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ที่ .......... / ๒๕๖๔ 

เรื่อง ……………………………………………………………… 

      

เพ่ือให้การดำเนินงาน ………………………… เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน…………..… 
ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.๑  ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  กรรมการ 
๑.๔  กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่ให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการดำเนินงาน…………ทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ่าย………….. 
๒.๑  ประธานกรรมการ 
๒.๒  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  กรรมการ 
๒.๔  กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝ่าย………….. 
๒.๑  ประธานกรรมการ 
๒.๒  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  กรรมการ 
๒.๔  กรรมการ 

    ๒.๕  กรรมการ 
    ๒.๖  กรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการฝ่าย…….มีหน้าที่………………. 

 

ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง 
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๓. คณะกรรมการฝ่าย………….. 
    ๓.๑  ประธานกรรมการ 
    ๓.๒  รองประธานกรรมการ 
    ๓.๓  กรรมการ 
    ๓.๔  กรรมการ 
    ๓.๕  กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ่าย………….. 
    ๔.๑  ประธานกรรมการ 
    ๔.๒  รองประธานกรรมการ 
    ๔.๓  กรรมการ 
    ๔.๔  กรรมการ 
    ๔.๕  กรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการฝ่าย…….มีหน้าที่………………. 
 

ให้กรรมการทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ   

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
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หนังสือประชาสัมพันธ์ 
หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้

โดยเฉพาะหนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ   

ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบที่ 7 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
1.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ  
1.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ  
1.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ  
1.4 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ  
1.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ  
1.6 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้

เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ 
2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ

หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบที่ 8 ท้าย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  

2.1 แถลงการณ ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์  
2.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์  
2.3 ฉบับที ่ใช้ในกรณีท่ีจะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่เรียง

ตามลำดับไว้ด้วย  
2.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความท่ีแถลงการณ์  
2.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์  
2.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์ 
3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทำตามแบบที่ 9 ท้าย

ระเบียบโดยกรอก รายละเอียดดังนี้  
3.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว  
3.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว  
3.3 ฉบับที ่ใช้ในกรณีท่ีจะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียง

ตามลำดับไว้ด้วย  
3.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว  
3.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว  
3.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว   
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ประกาศ ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 

เรื่อง   ใส่ชื่อเรื่องที่ประกาศ  

-------------------------------------- 

ภาคเหตุ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

  

ตัวอย่างหนังสือประกาศ 
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หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ หรือหนังสือที่บุคคล ภายนอกทำขึ้นยื่นต่อ

เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ ชื่อว่า “หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็น

หลักฐานในราชการ” มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออ่ืน 

1. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือส่วนราชการ 

เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เลขที ่ให้ลงเลขท่ีเริ่มแต่ 1 เป็นต้นไปจนสิ้นปีปฏิทิน 

1.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ และจะลงที่ตั้งด้วยก็ได้ 

1.3 ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า “หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า” แล้วต่อชื่อบุคคล นิติบุคคล 

หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง เฉพาะบุคคล ใช้ระบุคำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่ สังกัด

หน่วยงาน แล้วจึงลงข้อความ 

1.4 ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงเลขบอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และเลขบอก พ.ศ. 

1.5 ลงชื่อ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระเบียบ 

1.6 ตำแหน่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระเบียบ 

1.7 รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ใช้ในกรณีที่สำคัญซ่ึงออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้

ได้รับการรับรอง ขนาด 4*6 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกประทับตราชื่อส่วนราชการบนขอบด้านขวามือของรูป

ถ่าย ให้ลงชื่อผู้ได้รับการรับ รองลงลายมือชื่อไว้ด้านล่างและมีชื่อเต็มด้วย 

2. รายงานการประชุม คือ การบันทึกเหตุการณ์ในที่ประชุมความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม

ประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุม 

2.2 ครั้งที ่ให้ลงครั้งที่ประชุม 

2.3 เมื่อ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ประชุม 

2.4 ณ ให้ลงสถานที่ท่ีประชุม 

2.5 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่เป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ถ้ามีผู้มาประชุมแทน ให้

ลงระบุว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด 

2.6 ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและตำแหน่งผู้เป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผลมี่ ไม่มา

ประชุม 

2.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและตำแหน่งของผู้ที่มิได้เป็นคณะที่ประชุม แต่มาร่วมประชุม 

2.8 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
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2.9 ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม ให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุมหรือ

ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมแต่ละเรื่องตามลำดับ 

2.10 เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาเลิกประชุม 

2.11 ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุม 

      2.12 ผู้รับรองรายงานการประชุม หมายถึง ประธานที่ประชุมซึ่งลงนามรับรองในเมื่อที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมนั้นแล้ว 

3. บันทึก คือ ข้อความซึ ่งผ ู ้ ใต ้บ ังคับบัญชาเสนอต่อผู ้บ ังค ับบัญชาหร ือผ ู ้บ ังคับ บัญชาสั่ง

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่ำกว่าระดับกรมติดต่อ กันในการปฏิบัติรา ชการ    

โดยปกติให้กำหนดใช้กระดาษบันทึกข้อความ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คำขึ้นต้นตามความเหมาะสม 

3.2 สาระสำคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบให้ระบุไว้ด้วย 

3.3 ชื่อและตำแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึก

ข้อความ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่บันทึกไว้ด้วย 

4. หนังสืออื่น ๆ คือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ 

รวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ หรือหนังสือที่บุคคลภายนอกทำขึ้ นยื่นต่อเจ้าหน้าที่

และเจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนของทางราชการ หนังสือดังกล่าวนี้ มีแบบตามที่หน่วยงานแต่ละหน่วยจะกำหนด

ขึ้น เว้นแต่ที่มีแบบตามกฎหมายกำหนด เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและ

สอบสวน และคำร้องเป็นต้น 
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ขั้นตอนการเสนอโครงการ 

1. ผู้ดำเนินโครงการติดต่อสอบถามงบประมาณที่ฝ่ายบริหารและแผนงาน ฝ่ายการเงิน และฝ่ายพัสดุ 

เกี่ยวกับงบประมาณท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ 

2. จัดพิมพ์โครงการและตรวจสอบแบบฟอร์มข้อความ ชื่อโครงการ คำซ้ำ งบประมาณที่ขอทั้งตัวเลข

และตัวหนังสือให้ถูกต้อง 

3. ให้ผู้ดำเนินโครงการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และรองผู้อำนวยการฝ่าย

วิชาการ ลงนามให้เรียบร้อย 

4. ให้ผู้ดำเนินโครงการเสนอผ่านการเงิน พัสดุ และรองฯบริหาร ลงนาม 

ระยะเวลาธุรการเอกสารโครงการ 

- เสนอผู้อำนวยการ  ใช้เวลาภายใน 1 วัน (ไม่เกิน 2 วัน) 
- เสนอคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ใช้เวลาภายใน 2 วัน (ไม่เกิน 3 วัน) 
- ธุรการรับเอกสารโครงการคืนจากคณะศึกษาศาสตร์ สแกนโครงการ 
- ถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด  สง่การเงิน พัสดุ ใช้เวลาภายใน 1 วัน 
- ประสานผู้ดำเนินโครงการเพ่ือคืนต้นฉบับโครงการ 
- จัดเกบ็สำเนาโครงการ 
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4. การเงิน 
 

แนวปฏิบัติในการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ เจ้าของโครงการต้องทำการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายที่งานการเงิน โดยงานการเงินจะพิจารณาโครงการว่าอยู่ในแผนงานหรือไม่ มีงบประมาณเท่าไร     
ซึ ่งโดยปกติโครงการจะจัดตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในแต่ละปีงบประมาณอยู่แล้ว        
ซึ่งระเบียบที่งานการเงินจะใช้ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระราชกฤษฎีกา ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 

การฝึกอบรมหารจัดงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่หลักสูตร
การเรียนการสอน หรือการศึกษาต่อ  
 การฝึกอบรมแบ่งเป็นเป็น 3 ประเภท 

การฝึกอบรม ประเภท ก ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตำแหน่ง : ประเภท 
ทั่วไป  : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ  : เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ 
อำนายการ : สูง 
บริหาร  : ต้น  สูง 
การฝึกอบรม ประเภท ข ผู้เข้าอบรมเกินก่ึงหนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ 
ตำแหน่ง : ประเภท 
ทั่วไป  : ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน ,อาวุโส 
วิชาการ  : ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส 
อำนวยการ : ต้น 
บุคคลภายนอก : ผู้เข้าร่วมอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 

โครงการหรือการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นต้องได้รับการอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังนี้ 
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ค่าอาหาร 
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน (บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม  สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ (ในประเทศ) 
   ครบมื้อ   ไม่ครบมื้อ 
ประเภท ก   ไม่เกิน 850  ไม่เกิน 600 
ประเภท ข  ไม่เกิน 600  ไม่เกิน 400 
บุคคลภายนอก  ไม่เกิน 500  ไม่เกิน 300 
ระดับการฝึกอบรม  สภานที่เอกชน (ในประเทศ) 
   ครบมื้อ   ไม่ครบมื้อ 
ประเภท ก   ไม่เกิน 1,200  ไม่เกิน 800 
ประเภท ข  ไม่เกิน 950  ไม่เกิน 700 
บุคคลภายนอก  ไม่เกิน 800  ไม่เกิน 600 

 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จัดในสถานที่ราชการ 30 บาท สถานที่เอกชน 50 บาท 

 

ค่าสมนาคุณวิทยากร 
หลักเกณฑ์การจ่าย 
บรรยาย    ไม่เกิน 1 คน 
อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ  ไม่เกิน 5 คน 
แบ่งกลุ่ม - ฝึกภาคปฏิบัติ ทำกิจกรรม วิทยากรเกินที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่าย ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

 

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
ประเภทวิทยากร ประเภท ข อัตรา

ชั่วโมงละ 
ประเภท ก อัตราชั่วโมงละ 

1. วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ 
2. วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ 

ไม่เกิน 600 
ไม่เกิน 1,200 

ไม่เกิน 800 
ไม่เกิน 1,600 

 
ค่าเช่าที่พัก 

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ (บาท : วัน : คน) 
       ระดับการฝึกอบรม  ค่าเช่าห้องพักคนเดียว  ค่าเช่าห้องพักคู่ 
1. ประเภท ก ระดับสูง  ไม่เกิน 2,400   ไม่เกิน 1,300 
2. ประเภท ข   ไม่เกิน 1,450   ไม่เกิน 900 
3. บุคคลภายนอก  ไม่เกิน 1,200   ไม่เกิน 750  
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ค่ายานพาหนะ 
ใช้ยานพาหนะในส่วนราชการของผู้จัด หรือยืมจากส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน สามารถเบิกค่า

เชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 
 

เอกสารที่ใช้เคลียร์โครงการแต่ละรายการ 
ที ่ รายการ เอกสารหลักฐาน 
1 ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
1. ใบเสร็จรับเงิน หรือ 
2. ใบสำคัญรับเงิน หรือบิลเงินสด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน 

2 ค่าสมนาวิทยากร 1. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. หนังสือเชิญวิทยากร 
4. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 

3 ค่าเช่าที่พัก 1. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องพัก 
2. FOLIO (รายละเอียดห้องพัก) 

4 ค่ายานพาหนะ 1. ใบเสร็จรับเงิน 
 

ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
1. กรณีการเดินทางไปราชการเกิน 12 ชั่วโมง 

1. รถบัสหรือมินิบัส  วันละ 400 บาท/คน 
2. รถตู้และรถประเภทอ่ืน  วันละ 300 บาท/คน 

2. กรณีการเดินทางไปราชการไม่ถึง 12 ชั่วโมง 
1. รถบัส/มินิบัส   เที่ยวละ 200 บาท/คน 
2. รถตู้และรถประเภทอ่ืน  เที่ยวละ 150 บาท/คน 

*กรณีการเดินทางไปราชการเกินหนึ่งวันแต่วันสุดท้ายไม่ถึง 12 ชั่วโมง ให้เบิกจ่ายตามข้อ 2 
 

ระเบียบว่ามหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  คนละ 600 บาท/ ชั่วโมง 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีจัดงานภายในมหาวิทยาลัย  คนละ 30 บาท/มื้อ  กรณีจัดงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย คนละ 60 บาท/มื้อ 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กรณีจัดภายในมหาวิทยาลัย คนละ 100 บาท/วัน กรณีจัดภายนอก

มหาวิทยาลัย คนละ 200 บาท/วัน 
4. ค่าเช่าที่พัก ไม่เกิน 1,450 บาท เดินทางเป็นหมู่คณะต้องพักคู่ ไม่เกินคนละ 900 บาท/ วัน  
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5. พัสด ุ
 

แนวทางการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 (1) หนังสือด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ

ในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมของหน่วยงานของรัฐ (เอกสารแนบ) 

 (2) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (เอกสารแนบ) 

ข้อคำนึงการจัดซื้อพัสดุ  

ความแตกต่างระหว่างพัสดุและครุภัณฑ์ 

  1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

  ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน

ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ

ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

  ข. ประเภทวัสดุสิ ้นเปลือง ได้แก่ สิ ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง   

หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

  ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ

อะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ หรือค่า

ซ่อมกลาง 

 2. ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อชำรุดเสียหาย

แล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
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เอกสารที่ใช้เคลียร์โครงการแต่ละรายการ 

ที ่ รายการ เอกสารหลักฐาน 
1 ซื้อวัสดุโครงการ 1. ใบเสนอราคา 

2. ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี  
3. ใบเสร็จรับเงิน(กรณียืมเงินจ่ายค่าสินค้า) 

2 จ้างเหมาบริการ 1. ใบเสนอราคา 
2. ใบส่งมอบงานจ้าง/ใบกำกับภาษี หรือใบส่งของ 

รายละเอียดในใบเสนอราคา (ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) 
1. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย 
2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ 
3. เลขที่ใบเสนอราคา 
4. วันที่เสนอราคา 
5. เงื่อนไขในการชำระเงิน และเครดิต 
6. รายละเอียดของสินค้า และบริษัท 
7. จำนวนสินค้าหรือบริการ ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินรวม 
8. ลงลายมือชื่อผู้จัดทำ และผู้อนุมัติใบเสนอราคา 
9. ลงลายมือชื่อผู้สั่งซื้อในใบเสนอราคา  (กรณีท่ีผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้า/บริการจากผู้ขาย) 

รายละเอียดในใบส่งมอบงาน/ใบส่งของ (ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) 
1. ใบส่งมอบงานเขียนที่ 

2. วัน เดือน ปี 

3. เรื่องท่ีส่งมอบงาน 

4. เรียนถึงใคร 

5. รายละเอียดงานที่ส่งมอบ เช่น ชื่อ หน่วยงานผู้จ้าง ชื่อผู้รับจ้าง ในนาม 

6. จัดทำอะไร 

7. เลขที่ใบสั่งจ้าง ลงวันที่ 

8. จำนวนเงินที่ต้องการเบิกจ่าย 

9. ลงลายเซ็น 

รายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน (ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) 
ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) หรือ ใบเสร็จ เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับ

เง ินเป็นการถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ใบเสร็จรับเงินทั่วไปมักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงชำระ  
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6. การจดัทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีการ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ มีรายละเอียดข้อมูลการจัดทำโครงการที่แล้วเสร็จ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การลงมือปฏิบัติจริง มีผลสำเร็จ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนหรือแผนการดำเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลที่
สำคัญ เพื่อนำไปพัฒนาและจัดโครงการในครั้งถัดไป และยังสามารถเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติงานแก่การจัด
โครงการอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหา โดยอาศัยข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาได้  

ดังนั้นการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดทำเพื่อเป็นข้อมูล
หลักฐานในการดำเนินงานและประกอบการวางแผนงบประมาณ สำหรับแบบฟอร์มในการเขียนรายงานนี้
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียน https://satit.msu.ac.th/th/calendar/?page=download 

ซึ่งจะแนบอยู่ในส่วนของงานธุรการ โดยแบบฟอร์ม ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 การ
ดำเนินงาน และส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
 1.1 หลักการและเหตุผล  
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.4 ลักษณะของข้อมูลโครงการ  
ส่วนที่  2  การดำเนินงาน  
 2.1 กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 2.3 ระยะเวลาของกิจกรรม 
 2.4 สถานที่ดำเนินงาน 
 2.5 วิทยากร/ผู้ให้ความรู้ 
 2.6 แหล่งทุน/ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ในการดำเนินโครงการ  
 2.7 ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  
ส่วนที่  3  สรุปผลการดำเนินงาน   

3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.2 สรุปงบประมาณ  
3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.4 ข้อเสนอแนะในกิจกรรมครั้งนี้  
3.5 รายละเอียดงานโดยย่อ (Summary) 

https://satit.msu.ac.th/th/calendar/?page=download
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3.6 อุปสรรค ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา  
3.7 ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการครั้งถัดไป  
3.8 การนำไปใช้ประโยชน์และการบูรณาการ 
3.9 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สำหรับในที่นี ้ จะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อและทิศทางการเขียนคำอธิบาย ในส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ 

ส่วนที่  3  สรุปผลการดำเนินงาน   
3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ให้สรุปผลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามความเป็นจริง  โดยอ้างอิงจากการอนุมัติโครงการ 

หากมีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมายสามารถรายงานเพิ่มเติมได้ โดยระบุเป็นกรณี ๆ ไป 
3.2 สรุปงบประมาณ การสรุปงบประมาณ ในข้องบประมาณรายรับ ให้อ้างอิง ตามหลักฐาน

การขออนุมัติดำเนินโครงการ ส่วนข้องบประมาณรายจ่าย ให้ผู้สรุปโครงการระบุงบประมาณที่ใช้จริงของแต่ละ
รายการด้วย ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้  

3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ในตัวชี้วัดนี้ จะต้องรายงาน 
ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ของแบบฟอร์มที่ขออนุมัติงบประมาณโครงการไป ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ในข้อนี้ขึ้นอยู่กับ 
การระบุตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จะต้องรายงานให้สอดคล้องและตรงตามตัวชี้วัดนี้โดยตรง (แนะนำว่า ควรระบุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่สามารถระบุเป็นผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์โดยชัดเจนตั้งแต่การขออนุมัติโครงการ)  

การคำนวนคะแนนความพึงพอใจ เป็นร้อยละความพึงพอใจ 
ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 คน 

ที ่ คำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ...ก..... 5 (จำนวน

ผู้ตอบ) 
2 2 1 0 

2 ..ข..... 7 3 0 0 0 
3 ..ค..... 8 1 1 0 0 
       
ผลรวมความถีค่วามพึงพอใจ 5+7+8=20 2+3+1=6 2+0+1=3 1+0+0=1 0+0+0=0 
การแปลระดับความพึงพอใจเป็นคะแนน 5 4 3 2 1 

 

สูตร ร้อยละความพึงพอใจ =
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนนเต็มความพึงพอใจ
×100 

หรือ 
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สูตร ร้อยละความพึงพอใจ=
∑ (ความถี่ผู้ตอบระดับนั้นๆ×คะแนนระดับนั้นๆ)

(จำนวนผู้ตอบ×จำนวนข้อ×คะแนนเต็ม)
×100 

 

  =
(20x5)+(6x4)+(3x3)+(1x2)+(0x1)

(10×3×5)
×100 

 

  = 90  
 

ดังนั้น ร้อยละความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 90 

3.4 ข้อเสนอแนะในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบ
โครงการ ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการหรือการประเมินผล เพ่ือให้โครงการที่จะทำต่อไปประสบความสำเร็จ
หรือขยายผลต่อไป 

3.5 รายละเอียดงานโดยย่อ (Summary) ในข้อนี้เป็นการกล่าวรายละเอียดในการดำเนินงาน
ในแต่ละข้ันตอน โดยเฉพาะในวันที่จัดกิจกรรมโครงการ โดยอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา 

3.6 อุปสรรค ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา เป็นการอธิบายถึงอุปสรรค หรือปัญหาที่
เกิดข้ึนระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการ อันเป็นผลทำให้โครงการเกิดความล่าช้า หรือดำเนินการไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ รวมทั้งอธิบายถึงการแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการควบคุมหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึนเหล่านั้น 

3.7 ข ้อเสนอแนะในการจ ัดทำโครงการคร ั ้งถ ัดไป  เป ็นการอธ ิบายและคาดการณ์                
การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการที่ ดี อันจะเป็นการส่งเสริมให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นในครั้ง
ถัดไป 

3.8 การนำไปใช้ประโยชน์และการบูรณาการ ในข้อนี้เป็นการกล่าวถึงการนำผลสำเร็จที่ดีหรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไปบูรณาการหรือใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้
ดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.9 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนนี้จะต้องมีการนำผลการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ทั้งส่วนที่ประสบ
ความสำเร็จ และส่วนที่เกิดปัญหาอุปสรรค รวมถึง การกล่าวถึง การพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นโดยสรุปและ
เขียนอธิบายออกมาเป็นประเด็นๆ โดยละเอียด 
 นอกจากส่วนที ่อธิบายข้างต้นไปแล้วในส่วนของการแนบหลักฐานหรือข้อมูลในภาคผนวกตาม

แบบฟอร์มที่กำหนดให้ สำหรับหลักฐานที่มีปริมาณมาก ควรสรุปและแนบตัวอย่างมาพอประมาณ โดยเย็บมุม 

หรือหนีบด้วยคลิปดำ (เนื ่องด้วยต้องจัดเก็บเอกสารโดยทำการสแกนข้อมูลและบันทึกลงในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์) พร้อมเขียนบันทึกข้อความรายงานถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสร็จ

สิ้นการดำเนินโครงการ  
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7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาโครงการ 
 

ความสำคัญ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาโครงการ  หรือที่เรียกในกลุ่มนักจัดกิจกรรมว่า “การ

ถอดบทเรียน” เป็นการหารือ พุดคุย ถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย (Achieving Goal) จำเป็นต้องมีการทบทวนกระบวนการทำงาน โดยมี

ข้อมูลจากการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวนี้ เรียกว่า “บทเรียน” จึงเป็นต้นทุน

ทางปัญญา (Knowledge Asset) เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการขับเคลื่อนการทำงานต่อเพื่อให้เกิด

ความผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถลดต้นทุนของการทำงานครั้งใหม่ด้วย 

ดังนั้น การทำงานที่ชาญฉลาดจึงจำเป็นต้องใช้ “บทเรียน” ที่เป็นจริง มีพลังต่อการเปลี่ยนแปลง  

สามารถทำงานได้จริง จากผู้ปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนา

โครงการ ซึ่งในระยะแรก สามารถนำไปปรับปรุงเทคนิคการทำงาน การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และทำให้ผลการดำเนินงานโครงการดีขึ้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ทำให้เกิดความเชื ่อมั ่นในการทำงานและการเผชิญปัญหามากขึ ้น เกิดความ

ภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นพัฒนาการของโครงการที่ดีขึ้นหลังจากการนำบทเรียนไปปรับใช้ 

เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาโครงการ 

การเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวทางการพัฒนาโครงการ สามารถอาศัยเทคนิคง่ายๆ 

อย่างการตั้งคำถามโดยใช้มุมมอง “การมุ่งผลสำเร็จที่ยอดเยี่ยม” เริ่มต้นมองจาก 2 มุมมอง 

มุมมองที่ 1: มุมมองบทเรียนจากความล้มเหลว..... “ทำอย่างไรที่จะไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำแบบเดิม” 

โดยสาเหตุของความผิดพลาดในเรื่อง เดิม ๆ น่าจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (1) เพราะเราไม่ใส่ใจในสิ่งที่เราทำ

ผิดพลาดลงไป (2) เพราะว่าเรา “ไม่รู้” (3) “รู้” แต่ยอมให้เกิดความผิดพลาด  

มุมมองที่ 2: มุมมองบทเรียนจากความสำเร็จ... เมื่อการทำงานนั้นๆเกิดความสำเร็จ ไม่ว่าจะด้วย

ปัจจัยใดๆก็ตาม ย่อมมี “บทเรียน” ซ่อน อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น นักพัฒนาโครงการจะต้องค้นหาให้ได้ว่า 

ความสำเร็จนี้มาจากปัจจัยเงื่อนไข อะไร? ความสำเร็จนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไร? และตั้งคำถามต่อว่า “จะทำ

ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำได้อย่างไร” การถอดบทเรียนจึงเป็นการเรียนรู้จากผลลัพธ์ของงาน ไม่ว่าจะสำเร็จ หรือ 

ล้มเหลว ล้วนแล้วแต่ เป็น “บทเรียนที่มีคุณภาพสูง”(High-Quality Lesson Learned) ที่นำสู่การตัดสิน

ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อ เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย (Achieving Goals) ที่มีประสิทธิภาพสูง 

จากทั้งสองมุมมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการค้นหาแนวทางการพัฒนาโครงการ จำเป็นต้องสรุป

เป็นประเด็น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาทบทวนในการทำงานต่อไป โดยทำเป็นแบบฟอร์มอย่างง่าย ๆ  
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาโครงการ 

ประเด็น 

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

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

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

4. ........(ปัจจัยที่ควรส่งเสริมหรือหามาเพ่ือความสำเร็จของโครงการ)................................................... 

5. ........(อ่ืน ๆ ตามสมควร)......................................................................................................... .......... 

6. ................................................................................................................ .......................................... 

 

จากประเด็นที่ได้รับการการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวทางการพัฒนาโครงการ ผู้จัดโครง

ต้องนำไปหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยละเอียด ซึ่งการพัฒนาแผนที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความ

รัดกุม จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่ความเสร็จต่อไป 
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8. ข้อคำถาม ปัญหา หรือข้อสงสัยที่มักพบเมื่อมีการจดัโครงการ  
*ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 

1. เมื่อทำโครงการเสร็จแล้ว ต้องใช้เอกสารใดเคลียร์โครงการบ้าง 
คำตอบ สามารถศึกษาจากเอกสาร “แนวปฏิบัติการจัดโครงการที่ดี” ได้ ในหัวข้อการเงินและพัสดุ 
อีกท้ังควรให้มีรายละเอียดในกรณียืมเงิน (ชี้แจงเหตุผลยืมเงินราชการ) เช่น  
กรณียืมเงินราชการ  
1. ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน (แนบบัตรประชาชน) 

a. รายละเอียดผู้ขาย ในส่วนของที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้   
b. รายละเอียดผู้ซื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทร

วิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
c. รายละเอียดรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้าง 
d. จำนวนเงิน 
e. ลายมือชื่อผู้ซื้อ (ผู้รับของ)  ผู้รับเงิน 

2. ใบเสนอราคา  
a. ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย  
b. รายการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
c. จำนวนเงิน 
d. ลายมือชื่อผู้ขาย 

กรณีจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่มีการยืมเงินราชการ) 
1. ใบส่งของ 

a. รายละเอียดผู้ขาย ในส่วนของที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้   
b. รายละเอียดผู ้ซ ื ้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง              

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
c. รายละเอียดรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้าง 
d. จำนวนเงิน 
e. ลายมือชื่อผู้ซื้อ(ผู้รับของ)  ผู้ขาย 

2. ใบเสนอราคา 
a. ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย  
b. รายการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
c. จำนวนเงิน 
d. ลายมือชื่อผู้ขาย  
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2. ตัวอย่างการกำหนด TOR โครงการต้องมีหรือไม่อย่างไร  หรือใช้เฉพาะครุภัณฑ์เท่านั้น 
คำตอบ จะใช้เมื่อต้องการซื้อครุภัณฑ์ซึ่งโดยนโยบายไม่อนุญาตให้จัดซื้อในโครงการ แต่สามารถขอ
ซื้อโดยแจ้งหัวหน้าฝ่ายงาน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดทำบันทึกขอซื้อต่อฝ่าย
บริหารหรือจากการสำรวจความต้องการครุภัณฑ์จากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ตัวอย่างร่างขอบเขตของงาน 
(Term Of Reference : TOR) มีแสดงในภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้ สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่าง
ได ้

3. แบบฟอร์มท่ีใช้สำหรับเสนอโครงการล่าสุด คือ แบบฟอร์มใด 
คำตอบ แบบฟอร์มเสนอโครงการล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.satit.msu.ac.th/  

→ดาวน์โหลด → งานธุรการ → แบบฟอร์มขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
4. ในการรายการของพัสดุ มีรายการใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ หรือไม่ได้บ้าง 

คำตอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างกรณี การจัดโครงการฯ สามารถซื้อ
ได้ในส่วนของวัสดุ ซึ่งจะมีรายการตามแนบ (หนังสือด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561 เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ) และไม่มีการ
กำหนดได้ตามตารางการเบิกจ่ายได้เหมือนงบประมาณส่วนของการเงิน เนื่องจากต้องวิเคราะห์การใช้
งานของพัสดุตามวัตถุประสงค์และการ 
ความแตกต่างระหว่างพัสดุและครุภัณฑ์ 
  1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
  ข. ประเภทวัสดุสิ ้นเปลือง ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 
  ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 
 2. ครุภัณฑ์  ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อ
ชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 

5. หากในโครงการมีเพียงรายการค่าพัสดุโครงการ ต้องมีเอกสารใดไปสรุปค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร 
คำตอบ ต้องสรุปค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรายการขออนุมัติ
งบประมาณเสมอ เอกสารในการดำเนินรายการพัสดุให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนรายละเอียดย่อย
การใช้งบประมาณสามารถสอบถามได้ที่งานพัสดุ การสรุปจะปรากฏรายละเอียดในโครงการฯ และ 
ไม่มีเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายเหมือนงานการเงิน หากไม่มีการยืมเงินงบประมาณ 

http://www.satit.msu.ac.th/
https://satit.msu.ac.th/th/data/file_group/20210811035508.docx
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6. โครงการติวมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้อย่างไรบ้าง เช่น ค่าวิทยากร/ชม.  
คำตอบ ค่าวิทยากร ขอความอนุเคราะห์ที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมส่วนมาก ตัวอย่างเช่น วิทยากร

บรรยายความรู้จากหน่วยงานรัฐ เป็นประเภท ข ข้อที่  1 ใช้อัตราชั่วโมงละ 600  บาท ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก (ใช้ระเบียบว่ามหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

7. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ทราบยังคงไว้อยู่ไหม 
คำตอบ ยังคงมีอยู่ในแผนงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อมูลแผนงบประมาณ (รายละเอียดอ่ืน

หรือโครงการอื่นๆ เกี่ยวกับการงบประมาณโปรดติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานเพ่ือ

ขอคำปรึกษาโดยตรง)  

8. กรณีดำเนินการส่งเอกสารโครงการช้า ส่งผลทำให้เงินเข้าไม่ทันในช่วงดำเนินโครงการต้องดำเนินการ
อย่างไร 

คำตอบ หากส่งเอกสารโครงการไม่ทันตามกำหนด ไม่สามารถยืมเงินงบประมาณได้ เนื่องจากการยืม
เงินงบบประมาณ จะไม่สามารถโอนเงินเพื่อให้มีหลักฐานเข้าหลังจาก ระยะเวลาโครงการเริ่มในวัน
แรก 

9. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้โครงการจำเป็นต้องหยุดหรือยกเลิกตามกำหนดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
สามารถเบิกเงินโครงการที่มีการดำเนินการไปก่อนนั้นได้หรือไม่  และต้องดำเนินการอย่างไร 

คำตอบ ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเงินหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานโดยตรงเพื่อขอ

คำปรึกษาและแนวทางการปฏิบัติ ด้วยกรณีเงื่อนไขมีความแตกต่างกันแล้วแต่กรณีซึ่งจะทำให้ปฏบิัติ

ได้ถูกต้องที่สุดและให้จัดทำบันทึกข้อความเรียนถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องขอยกเลิกการดำเนิน

โครงการ..... ยกตัวอย่างเช่น 

- โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถที่มีการจัดกิจกรรมและบรรยายของวิทยากรโดยตรงเป็น

ระยะเวลาหลายเดือน ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วเกิดโรคระบาด มีคำสั่งให้หยุดการเดินทางหรือ

การชุมนุม จึงเป็นอุปสรรคทำให้ผู้เข่าร่วมไม่สามารถมาชุมนุมกันได้จึงจะขอยกเลิก กรณีนี้ควร จัดทำ

บันทึกข้อความและให้ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน การใช้งบประมาณเบิกตาม

จริงตามที่เดินการไปแล้ว 

- โครงการที่เห็นควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการ...ก่อนวันจัดโครงการ ให้แจ้งหัวหน้าฝ่าย

นโยบายและแผนงานหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน แล้วจัดทำบันทึกข้อความถึง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมโครงการ... โดยให้อ้างถึงเหตุแห่ง

การขอยกเลิกกิจกรรมโครงการและแนบเอกสารประกอบมาด้วยหากมี 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 4 ปี (พ.ศ.2563 - 2566) 

(2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

(3) บทความสืบค้น เรื่อง การถอดบทเรียน เขียนโดย พ.อ.ดร.กริช อินทราทิพย์ พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์ 

(4) หนังสือด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ

ดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

(5) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

(6) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก 
 



 
 

 

ตัวอย่างร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) 

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการ…………………………………ประจำปีงบประมาณ................. 

********************** 

1. ความเป็นมา 
ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ได้รับงบประมาณจัดสรรประจำปี

งบประมาณ 2564  โครงการ.........................  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.................จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการ
...............ระหว่างวันที่ .............................. 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการ....................ประจำปีงบประมาณ 2564 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพขาย หรือปรากฏได้ว่ามีอาชีพขายวัสดุดังกล่าว  ซึ่งได้

ลงทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่
ผลิตในประเทศไทย 

4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน(บาท) 

1 สมุดปกอ่อน 50 เล่ม 5.00 250.00 
2 ปากกาลูกลื่น 50 ด้าม 5.00 250.00 
3 แฟ้มซองพลาสติก 50 ซอง 10.00 500.00 
4 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 50 เล่ม 90.00 4,500.00 
5 กรอบป้ายชื่อ 50 ชุด 10.00 500.00 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ภายใน.......................วัน 
6. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบ 

กำหนดส่งมอบงานดังกล่าวภายใน.............วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ 
 

/ 7. วงเงินในการ... 



 
 

 

-2- 
  

7. วงเงินในการจัดซื้อ 
ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณจัดสรรประจำปี

งบประมาณ 2564  โครงการ......................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน .......................... บาท 
 

8. เงื่อนไขการชำระเงิน 
กำหนดชำระเงิน จำนวน 1 งวด เมื่อได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง 
 

9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการและสถานที่ติดต่อ 
นาย/นาง/นางสาว.................................ตำแหน่ง...................  สถานที่ติดต่อ...........................  
 

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ สถานที่ติดต่อ 

................................... โทร. ........................... หรือเว็บไซต์ ..............................โทรสาร. ...................... E-mail 
: ..................... 
 
       (ลงชื่อ)............................................ 
        (นาย/นาง/นางสาว........)  

   (ผู้จัดทำร่างขอบเขต) 
 

 

 

  



 
 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ 

                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  โทร 3326  

ที่   อว 0605.29/ วันที ่       ตุลาคม  2563 

เร่ือง ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ 

เรียน      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

  ด้วยฝ่าย....................................................โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความ
ประสงค์ที่จะจัดโครงการ.............................................. เพื่อ........................................................................   ในระหว่าง
วันที่ ......................................  ณ ...................................................... โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 
................ คน ใช้งบประมาณ แผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น  ..................... บาท ( ..........................................บาทถ้วน )    

 ในการนี้ ฝ่าย........................................................... โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จึง
ใคร่ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

      (ชื่อ-สุกล) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  

 3. ความเห็นของฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  งบเงิน..........................  ปี ........... รหัสงบ...............................     

  งบเงิน..........................  ปี ........... รหัสงบ...............................     

  รหัสโครงการ...................... 
 

                                         (นายสุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ)                                         

         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

1. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน 

  ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายแล้ว              

  ไม่ใช้งบประมาณ                   

     ลงชื่อ................................. 

        (นางสาวอุทุมพร  มุขขุนทด)                       

                                     นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

  ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายแล้ว    

  ไม่ ใช้งบประมาณ                    

   ลงชื่อ...................................  

                          (นางสาวภัณฑิรา เคหะวันยะ) 

นักวิชาการพัสด ุ

 5. ความเห็นของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

     อนุมัติ               ไม่อนุมัติ   
 
 
        

  4. ความเห็นของผู้อำนวยการ 
     เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
                
  

(รองศาสตราจารย์ชวลิต  ชูกำแพง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 



 
 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
----------------------------------------------------------------- 

 
1. ชื่อโครงการ   :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการปกติ    

[   ]  โครงการต่อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม………… 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  …………………………………………………………………………….………………………… 
 
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
    (โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 
 
 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา / ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัด 
[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนอย่างมีคณุภาพ  

 [   ] ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบความก้าวหน้าของ
บุคลากรสร้างขวัญกำลังใจและการเติบโตในสายงาน
ผ่านการยดึโยงสู่คุณภาพผูเ้รียน 

 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน   [   ] ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม  
[   ] ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาระบบกิจกรรม
พิเศษท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งในห้องเรียน
และในสถานการณ์จริงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและการแข่งขันภายนอก  

 [   ] ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และภาพลักษณ์องค์กร  

 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานของ
ระบบผู้นำแบบเอื้ออำนวย โดยอาศัยแนวคิดแบบ
ผู้นำร่วม (Collective Leader)  

 [   ] ยุทธศาสตร์ที ่8 พัฒนาระบบงานองค์กรสัมพันธ์  

 
 4.2 การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
[   ] มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  [   ] มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

 

[   ] มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

   



 
 

 

4.3 การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ  
    [   ] การปรบัปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร.................................... 
    [   ] การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร.................................... 
    [   ] การต่อยอดสู่หนังสือตำรา ......................................... หลักสูตร.................................... 
    [   ] อ่ืนๆ .......................................................................... 
 
  [   ] การวิจัย  ระบุโครงการวิจยั............................................................................................................. 
  [   ] อ่ืนๆ  ระบุ....................................................................................................................................... 
  
 4.4 อื่นๆ  
  1. นโยบายจาก ............................................. 
  2. ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)...................... 
  3. อ่ืนๆ ........................................................ 
 
5. หลักการและเหตผุล 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
6. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อ....................................................................... 
 2) เพื่อ....................................................................... 
 3) เพื่อ....................................................................... 
7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ  
 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ....... ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ...... 
 3. .......................................................................................................................... .......... 
 เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์............. 
  2. นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้............. 
  3. นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติ.............  



 
 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ .............  จำนวน ........ คน 
 2. อาจารย์/บุคลากร  จำนวน ...... คน   
 รวม ทั้งสิ้น  ............. คน 
 
9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
 วันที่ ..... เดือน ......  พ.ศ. .......... ถึง วันที่ ..... เดือน ......  พ.ศ. .......... 
 จำนวนทั้งหมด ............ วัน 
 
10. สถานที่ดำเนินโครงการ   
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
11. แผนขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
8              
9              
10              

(**แต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบไว้ตอนสรุปโครงการ เช่น บันทึก,ใบลงชื่อ,วาระประชุม,ภาพถ่าย เป็นต้น) 
 
12. งบประมาณ 
              งบประมาณแผน่ดิน        งบประมาณเงินรายไดข้องโรงเรียน 
  งบประมาณเงินกองทุนพัฒนาโรงเรียน        งบประมาณอื่นๆจาก.......................................  

 
  



 
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
รายการ งบประมาณ  (บาท) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

รวม  
*หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
13. วิธีการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  
3. ....................................................... 
4. .......................................................  
5. .......................................................  

80 % 
80 % 
............ 
............ 
............ 

1. ตรวจสอบ 
2. สำรวจ 
............................... 
............................... 
............................... 

แบบรายชื่อผู้เข้าร่วม 
แบบสอบถาม 
............................... 
............................... 
............................... 

  
14. การป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ของโครงการ  

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
1) .................................................................. 1) .................................................................. 
2) .................................................................. 2) .................................................................. 
3) .................................................................. 3) .................................................................. 
4) .................................................................. 4) .................................................................. 
5) .................................................................. 5) .................................................................. 

 
 
  



 
 

 

15. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  
 
ลงชื่อ 
 (       ชื่อ  -  สกุล       ) 
       ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ 
 (       ชื่อ  -  สกุล       ) 
                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ …….  (หรือหัวหน้าฝ่ายงาน ของโครงการ) 
 
 
 
 
เรียนเสนอ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
                เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
                                 ลงชื่อ ...........................................................  
                               (รองศาสตราจารยช์วลิต  ชูกำแพง) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (ฝา่ยมัธยม) 
 
 
             ความคิดเห็นของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
    
           อนุมัติ       ไม่อนุมัต ิ
   
 
 
                                         ลงชื่อ ...........................................................  
                            (รองศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร) 
                                                    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



 
 

 

แบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ.....โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โทรภายใน 3326  

ที่  อว 0605.29/      วันที่  .....  กันยายน  2564 

เร่ือง ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

เรียน      ผู้อำนวยการ 

       เน ื ่องด ้วย ฝ ่าย/งาน/กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ . . . . ....... .. ........ ...... ได ้ดำเน ินโครงการ
.............................   ในระหว่างวันที่ ..................... ณ .................................... นั้น บัดนี้การดำเนินโครงการ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมดจำนวน.......... คน ใช้งบประมาณ ..
แผ่นดิน/รายได้/สะสม จำนวนทั้งสิ้น ..................บาท (ตัวหนังสือ) ได้ผลสำเร็จของการดำเนินตามตัวชี้วัดดังนี้  
     1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ............... คน คิดเป็นร้อยละ ..... ของกลุ่มเป้าหมาย 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ..............  
   3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ .................. 

ทั้งนีข้อส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 ชุด ดังที่แนบมาพร้อมนี้   
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ( ชื่อ – สกุล ) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 

 
 
 
 

   
 

  

1. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน 

  ได้เคลียร์เงินโครงการแล้ว         ไม่ใช้งบประมาณ 
    

                     ลงช่ือ............................................. 

                           (นางสาวอุทุมพร  มุขขุนทด) 

                  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

2. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน 

  ได้เคลียร์เงินโครงการแล้ว         ไม่ใช้งบประมาณ 
    

                     ลงช่ือ...................................  

                     (นางสาวภัณฑิรา เคหะวันยะ) 

                             นักวิชาการพัสด ุ

 3. ความคิดเห็นของฝ่ายบริหารและแผนงาน 

     เอกสารสรุปถูกต้องเรียบรอ้ย 

                         

                ลงช่ือ.............................................. 

                (นายสุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ) 

           รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิารและแผนงาน 

 

5. ความเห็นของผู้อำนวยการ 
    ทราบ และมอบงานประกนัคุณภาพ กพร.และความเสีย่งเก็บรวบรวม 
    ทราบ เห็นควรจัดทำแผนพฒันาปรบัปรุงการดำเนนิงานในปีต่อไป 
 
               
  

(รองศาสตราจารย์ชวลิต  ชูกำแพง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 



 
 

 

(ปกนอก) 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการ ................................................................. 

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

 

โดย 

      1) ............................................................ 

      2) ............................................................ 

      3) ............................................................ 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนจาก 

งบประมาณ(เงินแผ่นดนิ/รายได้/อื่นๆ)  ประจำปีงบประมาณ 25.... 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

  



 
 

 

(ปกใน) 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการ ................................................................. 

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

 

โดย 

     1) ............................................................ 

     2) ............................................................ 

     3) ............................................................ 

 

 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนจาก 

งบประมาณ(เงินแผ่นดนิ/รายได้/อื่นๆ) ประจำปงีบประมาณ 25.... 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

  



 
 

 

คำนำ 
 

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

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

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

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

 

 

ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่ง 

ฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  



 
 

 

สารบัญ 

คำนำ 

สารบัญ                                             หน้า 

 ส่วนที่ 1  บทนำ 

 1.1 หลักการและเหตุผล…………………………………………………………………………….…….   

 1.2 วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………….………  

 1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………………………………………..  

 1.4 ลักษณะของข้อมูลโครงการ………………………………………………………………………..  

 ส่วนที่  2  การดำเนินงาน  

  2.1 กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง………………………………..……………………….….  

 2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ…………………………………………………………………………………...  

 2.3 ระยะเวลาของกิจกรรม.........................................................................................     

 2.4 สถานที่ดำเนินงาน................................................................................................   

 2.5 วิทยากร/ผู้ให้ความรู้............................................................................................   

 2.6 แหล่งทุน / ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ในการดำเนินโครงการ ………………………….…..  

 2.7 ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ………………………………………………………….……  

 ส่วนที่  3  สรุปผลการดำเนินงาน   

3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ....................................................................................   

3.2 สรุปงบประมาณ………………………………………………………………………………..……..  

3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ...........................................................  

3.4 ข้อเสนอแนะในกิจกรรมครั้งนี้  

 3.5 รายละเอียดงานโดยย่อ (Summary)………………………………………………………... 

3.6 อุปสรรค ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา......................................................  

3.7 ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการครั้งถัดไป ...................................................  

3.8 การนำไปใช้ประโยชน์และการบูรณาการ..........................................  

3.9 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้................................................................... 

 ภาคผนวก 

  



 
 

 

ส่วนที่ 1   บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อ....................................................................... 

 2. เพื่อ....................................................................... 

 3. เพื่อ....................................................................... 

 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ....................................................................... 

 2.  ....................................................................... 

 3. .......................................................................  

 

1.4 ลักษณะของข้อมูลโครงการ  

 [  ]  Good Story  (เรื่องราวดีๆ เท่าที่ทราบ) : ข้อมูลที่ภาคภูมิใจและยินดีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 [  ]  Good Practice (แนวปฎิบัติที่ดี) : ข้อมูลที่ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆ  

ทั้งจากในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

  



 
 

 

ส่วนที่  2  การดำเนินงาน 
2.1 กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

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

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

 

2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 เชิงปริมาณ    

 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

 เชิงคุณภาพ  

  1. นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์............. 

  2. นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้............. 

  3. นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติ............. 

 

2.3 ระยะเวลาของกิจกรรม   

 ดำเนินโครงการจำนวน ....... วัน ระหว่างวันที่ ...............  ถึง ..................... 

  

2.4 สถานที่ดำเนินงาน (พื้นที่ของกิจกรรม/งาน (ชื่อจังหวัด)) 

 1. ห้องประชุม 1 อาคารเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 2. หอประชุม จังหวัด…............. เป็นต้น 

 

2.5 วิทยากร/ผู้ให้ความรู้ 

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

 

2.6 แหล่งทุน / ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ในการดำเนินโครงการ  

 โครงการที่จัดขึ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงิน(แผ่นดิน/รายได/้กองทุน ของโรงเรียน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... ) (อ่ืนๆ จาก...........) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ....................... บาท  

  



 
 

 

2.7 ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  

 

  

 

ที ่
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมวางแผน..........                         

2 เสนอโครงการ............                         

3 ประชุมคณะกรรมการ...........                         

4 ประสานงานสถานที่             

5 จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์             

6 จัดโครงการตามแผน.............                         

7 
รายงานสรุปและประเมิน

โครงการ                         



 
 

 

ส่วนที่  3   สรุปผลการดำเนินงาน 
3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  จำนวน  ........  คน  ประกอบด้วย 

 1. .............. จำนวน ..... คน 

 2. .............. จำนวน ..... คน 

 3. .............. จำนวน ..... คน 

 

3.2 สรุปงบประมาณ 

 

 3.2.1 งบประมาณรายรับ 

  1. งบประมาณจากงบประมาณ......(เงินแผ่นดิน,เงินรายได้,เงินกองทุน,อื่นๆ) จำนวน ................บาท 

 2. งบประมาณจากค่าลงทะเบียน (...... คน X ...........บาท) จำนวน ................บาท  

 3. งบประมาณจาก....อ่ืนๆ    จำนวน ..........บาท 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน .......................บาท  

  

 3.2.2  งบประมาณรายจ่าย 

ตารางแสดงรายละเอียดรายจ่าย 

ลำดับ รายการ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณที่ใช้

จริง(บาท) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     

หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ  



 
 

 

3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

 

      3.3.1 เชิงปริมาณ 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 79  

2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 89.5  ✓ 
     

 

 3.3.2 เชิงคุณภาพ 

   1. ........................... 

   2. ............................ 

   3. ............................ 

 

3.4 ข้อเสนอแนะในกิจกรรมครั้งนี้ 

เรื่อง ความถี่ 

ควรจัดที่อาคารเรียนมัธยม 1 6 

ที่นั่งไม่เพียงพอ 5 

อากาศร้อนมากและบรรยากาศค่อนข้างวุ่นวายมาก 2 

น่าจะจัดทั้งวันเพราะเวลาน้อย 1 

กิจกรรมน้อยเกินไป 1 

ทุกอย่างดีมาก 1 

น่าจะมีการแสดงอะไรให้ดูบ้าง 1 

อยากให้งดสอนช่วงบ่ายจะได้กลับไปไหว้ครูโรงเรียนเก่า 1 

การตัดสินพานไม่เป็นธรรม 1 

สถานที่แออัด ไม่ได้ไหว้อาจารย์ที่อยากไหว้ 1 

 

  



 
 

 

3.5 รายละเอียดงานโดยย่อ (Summary) 

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

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

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

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

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

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

 

3.6 อุปสรรค ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา  

ลำดับ อุปสรรค ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

1   

2   

3   

 

3.7  ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการครั้งถัดไป  

............ (สรุปทีละประเด็นๆ)..........................................................................................................  

 

3.8 การนำไปใช้ประโยชน์และการบูรณาการ 

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

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

 

3.9 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 .....(สรุปทีละประเด็นๆ จากการร่วมแลกเปลี่ยนของคณะผู้ดำเนินงาน  เช่น ผลสำเร็จที่ดี ข้อเสนอ

การพัฒนาอ่ืนๆ)....................................................................................................................... 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

1. ภาพกิจกรรม (Activity Gallary) 4-10 ภาพ 

2. รายช่ือและลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 

4. (ตัวอย่าง)แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของโครงการ 

5. หนังสือเอกสารขออนุมัติโครงการ(สำเนาฉบับจริงลงนาม) 

6. เอกสารประกอบการนำไปบูรณาการ (ถ้ามี) 

7. หลักฐานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ (ถ้ามี) 

8. อ่ืนๆ .....(ถ้ามี) 

  



 
 

 

แนวปฏิบัติการจัดโครงการที่ดี 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 

ฝ่ายประกันคุณภาพ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) 
 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ชวลิต  ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม/ตรวจทาน 
นางดวงทิพย์    ผโลปกรณ ์  
นายแสงประทีป  คำวงษา   
นางสาวกรชนก  รัดถา  
นายนพนันท์   คณิตไธสง  
นายบุญลอด   ศรีเจริญ   
นางสาวศศินันท์   ละวิสิทธิ์  
นางสุมิตรา    ภิรมย์เกียรติ 
นางสาวสมปอง    ภูเลียนส ี
นางสาวอรสา   ไชยผง  
นางสาวอุทุมพร    มุขขุนทด 
นางสาวณฐมณ    แสงใสแก้ว 
นางสาวภัณฑิรา   เคหะวันยะ  
นางสาวชลิดา   วิมานยัง 
นางสาวนิตยา   สีเสมอ  

ออกแบบปก 
นายวิทะกร   แสงประเสริฐ 

ปีท่ีพิมพ์ 
กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 

  



 
 

 

 
 

 


