
 

 

บทความแนวปฏิบัติที่ดีี 
เรื่อง การเขียนขอโครงการ/กิจกรรม ตามแบบเสนอขอโครงการ 

งบรายจ่ายอื่น แบบ ง.๖ 

 
พัทลาณี  วรดิษฐ์  

                                                                                                                                                                    

ฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                                                                                                                                                               
08/04/2563 

  
ประเด็นความรู้   

 การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้นั้น มี
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองนโยบายและแผนเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้
สำหรับเป็นรายละเอียดประกอบในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวใช้ในการเสนอ
ขอโครงการที่เป็น ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
และ ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม   

ความเป็นมา  

 เนื ่องจากกองนโยบายและแผน ได้มีการปรับเปลี ่ยนแบบฟอร์มเพื ่อให้สามารถใช้ ตอบตัวชี ้วัด
ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  และบุคลากร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่มีความเข้าใจในแบบฟอร์ม  จึง
เกิดปัญหาเขียนเสนอขอไม่ได้ และบางครั้งเขียนแล้วไม่ทราบว่าโครงการจะต้องตอบตัวชี้วัดฯ ใด รายละเอียด
ในการเขียนขอไม่ครบถ้วนทำให้ต้องมีการส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขหลายครั้ง เกิดความล่าช้า  ส่งไม่
ทันตามกำหนด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของงานบริหาร
ทั่วไปฯ (แผนงานและงบประมาณ) ฝ่ายวางแผน จึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูล
ในแบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ ง.๖  

 

 

 

 



วิธีการจัดทำ  

P  ประมาณการช่วงเวลาที่ดำเนินการเขียนเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ ง.๖ 

D แจ้งให้ฝ่ายและสาขาดำเนินการเสนอขอโครงการตามแบบฟอร์ม ง.๖ 

C ประเมินผลการเขียนตามแบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ ง.๖  

A นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป  

 

ผลสัมฤทธิ์  

 ผู ้ที ่จะเสนอขอตามแบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื ่น แบบ ง.๖ มีความเข้าใจที ่ถูกต้อง และ
ครบถ้วนทุกข้อมูล และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานได้  

 

ปัจจัยความสำเร็จ 

บุคลากรมีความเข้าใจและเขียนเสนอของบประมาณ ตามแบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ 
ง.๖ ได้ถูกต้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางในการเขียนแบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

 การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้นใช้แบบฟอร์มเดียวกัน คือ แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 
แบบ ง.๖  ซี่งในแบบฟอร์มดังกล่าวนี้ จะรวมทั้ง  ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลผลิต : 
ผลงานการให้บริการวิชาการ และ ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  

 

วิธีการเขียน แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน แบบ ง.๖ 

 ให้ดำเนินการดังนี้ 

1.  การกรอกชื่อหน่วยงาน 

จากแบบฟอร์ม หน่วยงาน ......................................................................   หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ผู้เสนอขอกรอกชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 1 การกรอกชื่อหน่วยงานในแบบเสนอขอโครงการ 

2.  การกรอกชื่อโครงการและงบประมาณ  

จากแบบฟอร์มในภาพที่ 2 ข้อ ๑. ชื่อโครงการ ................................................................ 

เป็นชื่อของโครงการที่ท่านเสนอขอมาในปีนั้น ๆ .ให้ผู้เสนอขอกรอกชื่อโครงการของตนเอง  

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ ส่วนของชื่อโครงการและแหล่งงบประมาณในแบบเสนอขอโครงการ 

 ส่วนงบประมาณในแบบฟอร์มนี้จะกำหนดอยู่ที่ ๓ แหล่ง คือ  

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... 
๒. งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 



๓. งบประมาณอ่ืนๆ  

ให้ผู้เสนอขอโครงการเลือกแหล่งงบประมาณตามที่ตนต้องการเสนอขอ โดยกรอกปี พ.ศ. หรือข้อมูล
เพ่ิมเติมในเส้นประ 

๓. การเลือกแผนงาน 

 จากแบบ ง. ๖ มีแผนงานให้เลือก ๓ แผนงาน คือแผนงานพ้ืนฐาน (ดังภาพที่ ๓) แผนงานบูรณาการ 
และแผนงานยุทธศาสตร์ 

 

 

 

   

ภาพที่ ๓ แผนงานในแบบ ง.๖ 

โดยที่ ๓.๑ แผนงานพื้นฐาน เป็นแผนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน คือการจัดการศึกษา การ
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่าสามารถตอบตัวชี้วัด
ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ของคณะและครอบคลุมเกณฑ์การประเมินหรือไม่ ซึ ่งในแผนงานพื้นฐานนี้ได้
กำหนดผลผลิตที่เก่ียวข้องไว้ทั้งสิ้น ๔ ผลผลิต ได้แก่  

๓.๑.๑ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม่มีนักศีกษาทางด้านสังคมศาสตร์จึงไม่ต้องเลือกตัวเลือกนี้ 

๓.๑.๒ ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ ในแบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน แบบ ง.๖ ให้
กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมใน ข้อ ๑๘.๔ โดยกรอกปี พ.ศ. ในเส้นประและกรอกจำนวนตัวเลขค่าเป้าหมาย ดังภาพที่ 4  

 

 

 

 

      

 

 

 

ภาพที่ ๔ การกรอกผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 



 

๓.๑.๓ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นการเขียนโครงการด้านนี้ ให้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
คือ บุคลกร และ/หรือ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๓.๑.๔ ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หากโครงการที่เสนอขอ เป็นโครงการที่
ให้ผลผลติทางด้านผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้เสนอขอกรอกรายละเอียดในข้อ ๑๘.๕ โดยกรอก
ปีงบประมาณในเส้นประ และกรอกจำนวนค่าเป้าหมายและหน่วยนับดังภาพที่ ๕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ การกรอกผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอขอพิจารณาว่าโครงการของตนจะมีผลผลิตด้านใดเกิดขึ้นแล้วกรอกข้อมูลในด้าน
นั้น ๆ หากโครงการให้ผลผลิตเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงด้านเดียวก็ไม่
จำเป็นต้องกรอกขอ้มูลในข้ออ่ืนๆ  

ในกรณีที่เป็นโครงการบูรณาการ ให้ระบุในหัวข้อ ๓.๒ แผนงานบูรณาการ ว่าแผนงานที่เสนอขอนั้น
ได้มีการบูรณาการกับวิชาอะไรบ้าง และ/หรือสาขาวิชาอะไรบ้าง ส่วนหัวข้อ ๓.๓ แผนงานยุทศาสตร์ ให้ระบุ
ว่าแผนงานที่เสนอขอนั้นตรงกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติด้านใด โดยผู้เสนอขอโครงการสามารถตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ไดจ้ากลิงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

๔.  การเลือกลักษณะโครงการ   

จากแบบ ง.๖ ดังภาพที่ ๖ ให้เลือกว่าโครงการทีเ่สนอขอมานั้นเป็นโครงการที่มีลักษณะการจัดแบบใด 

   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF


 

 

 

 

ภาพที่ ๖ ลักษณะโครงการในแบบ ง.๖ สำหรับเลือกให้สอดคล้องกับโครงการที่จะจัดขึ้น 

๕.  การระบคุวามสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  

 ให้ว ิเคราะห์ว่าในการเสนอขอโครงการของท่านมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านใด โดยพิจารณาตามหลักการและเหตุผลของโครงการที่จะ
เสนอขอ แล้วเลือกอย่างน้อย ๑ ยุทธศาสตร์จากตัวเลือก ๕ ยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ ๗ 

 

 

  

  

ภาพที่ ๗ ตัวเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ในแบบ ง.๖ 

๖.  การระบคุวามสอดคล้องกับเป้าประสงค์  

 ในเป้าประสงค์ให้ท่านใช้ข้อมูลจาก ดัชนีชี ้ว ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2561 – 2564     
(ข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ในงานแผนยุทธศาสตร์) ดังภาพที่ ๘ หรือจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574 (ข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ในงานแผนยุทธศาสตร์) ดังภาพที่ ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ 

https://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/07/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%af-62-64.pdf
https://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/07/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%af-62-64.pdf
http://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2018/02/RMUTP-Plan15-years.pdf
http://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2018/02/RMUTP-Plan15-years.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๙ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฯ  

๗. การระบคุวามสอดคล้องกับกลยุทธ์  

 ให้ผู้เสนอขอโครงการศึกษาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) หน้าที่ ๙๒ – ๑๐๕  ดังภาพที่ ๑๐ แล้วระบุให้สอดคล้องกับ
โครงการที่ท่านเสนอขอ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๙ กลยุทธในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๑๕ ปี 

 

http://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2018/02/RMUTP-Plan15-years.pdf
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๘. หลักการและเหตุผล  

 ให้ท่านเขียนหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการโดยระบุดังนี้  

- ระบุความสำคัญ ความจำเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการ 

- ระบุ Problem Based/Project Based/Area Based/การทบทวนข้อมูล (Literature review) 
/Base line /การทบทวนความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยี และเสนอแนวความคิดหรือแนว
ทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม (Product, Service, 
Process and Managements) หรือความจำเป็นที่สำคัญๆ เป็นต้น 

- ระบุประเด็นสำคัญจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร นำผลลัพธ์ไปสร้างสรรค์อะไรหรือให้ประโยชน์อะไร 

๙. การระบุวัตถุประสงค์  

 ให้ผู้เสนอขอโครงการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความสอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการ
และเหตุผล มิติ Balanced Scorecard และ ดัชนีชี้วัด เป็นต้น โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่คณะรับผิดชอบเป็นหลัก  

๑๐. การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา  

 ให้ผู้เสนอขอโครงการระบุว่าโครงการของท่านสามารถบูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงานอะไร บูรณา
การกับสาขาวิชาใด ในกรณีท่านสามารถระบุได้ว่ามีองค์ความรู้ข้ามศาสตร์อย่างไรก็สามารถระบุได้ หาก
โครงการของท่านไม่มีการบูรณาการให้เขียนเครื่องหมายลบ (-) ในเส้นประ ดังภาพที่ ๑๑  

 

                                                                                        - 
                                                        วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                                                                               - 
 

ภาพที่ ๑๑  การระบุการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 

๑๐. การระบกุลุ่มเป้าหมายของโครงการ  

 การรระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการในแบบฟอร์มหัวข้อ ๑๑ ดังภาพที่ ๑๒ นั้น มีแนวทางในการ
กรอกข้อมูล ดังนี้ 

 ๑๑.๑ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เป็นบุคลากรกลุ่มที่คณะจัดโครงการอบรมให้ หรือเป็นนักศึกษา
ที่คณะจัดโครงการอบรมให้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายแบ่งดังนี้  

         ๑๑.๑.๑ โครงการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารว่ม
เป็นบุคลากรและนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น  

         ๑๑.๑.๒ โครงการ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ กลุ ่มเป้าหมายผู ้เข้าร่วมคือ
บุคคลภายนอกที่คณะไปบริการวิชาการ  

https://www.gotoknow.org/posts/317967


          ๑๑.๑.๓ โครงการ ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็น
บุคลากรและนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น 

 ๑๑.๒ บุคลากรร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยากร  คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ พนักงานขับรถ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๒  กลุ่มเป้าหมายในแบบ ง.๖ 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นแล้วว่าการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณตามแบบ ง.๖ นั้นไม่ได้
ยากอย่างที่คิด ถึงแม้ว่าในบันทึกบทความแนวปฏิบัติที่ดีนี้จะยังไม่ได้ครอบคลุมถึงการเขียนงบประมาณที่เสนอ
ขอในหมวดต่างๆ แต่ผู ้เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการต่อไป 

 


