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1. รายนามผู้ชี้แจง
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2. เอกสารประกอบค าชี้แจงเสนอตอ่
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

2,442,700       1,326,533               

ผลการด าเนินงานเกิดในไตรมาสที ่4

2,442,700       1,326,533               

ผลการด าเนินงานเกิดในไตรมาสที ่4

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ

2,442,700       1,326,533               

งบรายจ่าย : งบเงนิอุดหนุนทัว่ไป

810,000         566,976                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (40%) 

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) อยู่ระหวา่งด าเนินการบทที ่1 - 3 เก็บข้อมูลภาคสนาม

(4) โครงการการจัดการด้านอุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าเพ่ิมของ

ข้าวอินทรีย์

2.1 ขอ้ 2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

(เปา้หมายที่ 3)

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่3 : วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

ตัวชี้วัดที ่3.1 องค์ความรู้ทีไ่ม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 ร้อยละ 50

แนวทางการด าเนินงานที ่3.1 วิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางวิชาการเชิงลึกทีม่ี

ศักยภาพตามสาขาการวิจัย รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม

และจริยธรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละ 50

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

กิจกรรมที ่1.3  : การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ี

ศักยภาพตามสาขาการวิจัย



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

2.1 ขอ้ 2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

(เปา้หมายที่ 3)

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)

1) รูปแบบทีดี่ในการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่ของข้าวอินทรีย์

1.สามารถระบุถึงปัญหาและอุปสรรค์ ตลอดจนทิศทางในอนาคตของข้าวอินทรีย์ใน

ประเทศไทย  เพือ่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่วา่จะเป็น เกษตรกร ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน

 ได้น าไปแก้ไขปรับปรุง ทัง้ในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย เพือ่ลดปัญหาอุปสรรค์

และเพิม่จุดแข็งและลดจุดอ่อนของข้าวอินทรีย์ไทย น าไปสู่การเพิม่ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทีม่ีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน เพิม่ศักยภาพความเป็นผู้น าในการ

ผลิตข้าวอินทรีย์เพือ่การส่งออก และการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ทีย่ั่งยืน

2. สามารถระบุถึงบทบาทความส าคัญของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านอุปทาน

ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ทัง้เกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ให้

ทราบถึงศักยภาพของภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรค์เกิดจากส่วนใด 

 ทัง้นี้เพือ่แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ตรงประเด็น และภาครัฐสามารถก าหนด

นโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ความ

ต้องการของเกษตรกร และความต้องการของผู้ประกอบการทัง้ในระกับขายส่งและ

ขายปลีก



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

2.1 ขอ้ 2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

(เปา้หมายที่ 3)

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

674,300         472,031                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (80%)

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) ลงพืน้ทีเ่พือ่จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

3.ผลการศึกษาทีน่ าเสนอรูปแบบทีดี่ในการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพิม่ของข้าวอินทรีย์น าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ทีเ่กิดขึ้นทัง้ใน

ระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย ทีห่น่วยงานของรัฐ อาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 

ทัง้นี้เพือ่ลดจุดบกพร่องต่างๆลงในขณะเดียวกันก็เพิม่จุดแข็งของการผลิตข้าวอินทรีย์

ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น รวมทัง้น าเสนอข้อเสนอแนะในการจัดการด้านอุปทานของ

ข้าวอินทรีย์ เพือ่ให้เกษตรกรสามารถเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิม่

ให้กับผลผลิต น าไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

(5) โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพ้ืนทีลุ่่มน้ าปิง

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)1) ได้ส่ือทีเ่ป็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทีดี่จาก 5 ชุมชน

2) ได้โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจาก 5 ชุมชน

1) ผลการวจิัยจะท าให้เพิม่ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของพืน้ที่

ลุ่มน้ าปิง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ หรือความเสมอภาคทางสังคม หรือ

ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

2.1 ขอ้ 2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

(เปา้หมายที่ 3)

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)

958,400         287,526                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (20%) 

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) บันทึกคลิปวดีิโอบางเร่ืองแล้ว

1) ได้ส่ือมัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย 10 เร่ือง

2) ได้ส่ือมัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยทีม่ีคุณภาพ

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

1) ได้เผยแพร่และได้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยเร่ืองการนวดไทย

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)

(6) โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวด

ไทยเพ่ือบ าบัดโรค



โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนนิการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะ 

แผนงานบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมแบบแสดงแผนความต้องการ

ภาพรวมงานวิจัยของหนว่ยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ และจัดท าบญัชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอ

ของบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติก าหนด ภายใต้งบประมาณที่ขอ

ขอรับการจัดสรร 60,311,200 บาท จากโครงการศึกษาวิจัยทั้งส้ิน 7 ชุดโครงการ ทั้งนี ้ผลการพิจารณา

ใหค้วามเหน็ชอบด าเนนิโครงการ และจัดสรรงบประมาณของส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ

ใหค้วามเหน็ชอบโครงการระดับ 2 ดาว จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 7,361,300 ล้านบาท และโครงการ 

ระดับ 5 ดาว จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 6,907,200 บาท  แต่ส านกังบประมาณพิจารณาใหด้ าเนนิ

โครงการระดับ 3 - 5 ดาว ดังนัน้  มหาวิทยาลัยจึงได้รับสนบัสนนุงบประมาณโครงการวิจัยระดับ 5 ดาว

จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 6,216,500 บาท ซ่ึงส่งผลใหม้หาวิทยาลัยอาจจะขาดข้อมูลและผลการศึกษา

วิจัยที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่งในการยกระดับ

การศึกษาของผู้เรียนและเปน็แหล่งความรู้ใหก้ับประชาชนและสังคมภายนอก หรือต้องด าเนนิการจัดหา

แหล่งงบประมาณอื่นมาสนบัสนนุการด าเนนิการโครงการศึกษาวิจัยในส่วนที่ไม่ได้รับความเหน็ชอบจัดสรร

งบประมาณ เนือ่งจากการศึกษาวิจัยถือเปน็พันธกิจที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใหค้วามส าคัญและ

พัฒนาแนวทางการด าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

      ในการด าเนนิการแก้ไขเพื่อพัฒนาการด าเนนิการตามพันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยต้องด าเนนิการ

พัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชนข์องสังคม รวมทั้ง 

การจัดการแหล่งทุนสนบัสนนุภายนอกหรือการเชื่อมโยงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมขับเคล่ือน 

และด าเนนิการศึกษาวิจัยในลักษณะภาคีร่วมวิจัย เพื่อใหก้ารศึกษาวิจัยเปน็ประโยชนโ์ดยตรงต่อผู้รับบริการ

หรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชนจ์ากผลการศึกษาวิจัย

2.1 ข้อ 2.2 สรปุปญัหา อุปสรรคการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6,216,500   บาท โดยจะน าไปใช้จ่าย

รองรับการด าเนนิงานที่ส าคัญ  ตามเปา้หมายป ี2562  ได้แก่

3.1 การวิจัย  ด าเนนิการตามโครงการวิจัยใหม่ที่ได้รับความเหน็ชอบสนบัสนนุจากส านกังาน

คณะกรรมการการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) จ านวน 1 ชุดโครงการ โดยไม่รวมถึงโครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับ

งบประมาณสนบัสนนุจากแหล่งทุนอื่นๆ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้

1.3) การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ า 

ปงิ วัง ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้โครงการวิจัยย่อย : รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริญ)

2.2 ขอ้ 3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

1) บทเรียน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ

ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนกัและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ า ปงิ วัง ยม 

นา่น และเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้ชุดโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ)

1.1) บทเรียนการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพื้นที่ของชุมชนใน

ลุ่มน้ าปงิ วัง ยม นา่นและเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้โครงการวิจัยย่อย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริชาติ  ดิษฐกิจ)

1.2) การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนกัในการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของลุ่มน้ า ปงิ วัง ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้โครงการวิจัยย่อย : รองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ เขียวหวาน)



 หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6,216,500              

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 6,216,500              

เป้าหมายที ่2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6,216,500              

6,216,500              

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6,216,500               

6,216,500              

งบรายจ่าย : งบเงนิอุดหนุนทัว่ไป

1,009,500               

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

1) ชุมชน และเครือข่าย

1.1) ได้แนวทางในการจัดการการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับชุมชน

3) เพือ่พัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทรัพยากรของชุมชนใน

ลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

2.2 ขอ้ 3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
(เปา้หมายที่ 2)

เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางที ่2.2 :  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม ในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การ

จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโนบายของหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชนร้อยละ 90 ของผลงานทัง้หมด

กิจกรรมที ่1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

(1) บทเรียน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

 เพือ่สร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และ

เจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าชุดโครงการวจิัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา  บรรจงศิริ)

1) เพือ่ศึกษาบทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชน

ในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

2) การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าของลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

4) จัดกิจจกรรม จ านวน 12 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 885 คน 

แบบ ก. 8  



 หน่วย : บาท

2.2 ขอ้ 3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
(เปา้หมายที่ 2)

เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

1.2) ได้แนวทางในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1.3) ลดความเสียหายในผลกระทบทีเ่กิดจากภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1.4) สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า 

1.5) ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า

1.6) สามารถน าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

2) หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย                1,009,500

    

1) 

    1) ค่าตอบแทน                   170,000

    

2) 

    2) ค่าใช้สอย                   800,000

    3) ค่าวสัดุ                    39,500

 - โครงการ/รายการย่อย ดังนี้

               1,409,500

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

2.1) หน่วยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องมีข้อมูลสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศในระดับต่างๆ

2.2) หน่วยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ปัญหา และความต้องการสามารถก าหนด

บทบาทในการเข้าไปหนุนเสริมชุมชนในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

2.3) สถาบันการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติด้าน

น้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

(โครงการย่อที ่1.1) บทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่อง

ชุมชนในลุ่มน้ าปิง วงั ยม น่านและเจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าโครงการวจิัยย่อย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   

ปริชาติ  ดิษฐกิจ)

1) เพือ่ศึกษาบริบทของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน้ าปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

2) เพือ่ศึกษาการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

3) เพือ่วเิคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

4) เพือ่พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าของชุมชน

5) จัดกิจจกรรม จ านวน 5 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 270 คน 

แบบ ก. 8  



 หน่วย : บาท

2.2 ขอ้ 3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
(เปา้หมายที่ 2)

เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 1,409,500               

    1) ค่าตอบแทน                   270,000

    2) ค่าใช้สอย 1,100,000               

    3) ค่าวสัดุ                    39,500

2,427,800               

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

2) ชุมชนน าฐานข้อมูลของชุมชนมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน

ระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาบนให้มีประสิทธภิาพและยั่งยืน

1) ชุมชนน าบทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชน

ในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาบนไปพัฒนาเป็นส่ือการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนน าบทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ในระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาบน ไปใช้เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนา

ชุมชนลุ่มน้ าต่างๆ

(โครงการย่อยที ่1.2) การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหาร

จัดการทรัพยากรของลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าโครงการวจิัยย่อย : รอง

ศาสตราจารย์บ าเพ็ญ    เขียวหวาน)

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

2) จัดท าส่ือการเรียนรู้เร่ืองการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

3) จัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ า

4) จัดกิจจกรรม จ านวน 3 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 435 คน 

1) ได้ชุดการเรียนรู้หลักสูตร

2) ได้รูปแบบเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับชุมชน

แบบ ก. 8  



 หน่วย : บาท

2.2 ขอ้ 3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
(เปา้หมายที่ 2)

เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

2,427,800               

    

1) 

    1) ค่าตอบแทน 380,800                  

    2) ค่าใช้สอย 2,000,000               

    3) ค่าวสัดุ 47,000                    

1,369,700              

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 1,369,700               

    

1) 

    1) ค่าตอบแทน 200,000                  

    2) ค่าใช้สอย 1,130,200               

    3) ค่าวสัดุ 39,500                    

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย

3) ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้

4) ผู้เรียนเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า

6) จัดกิจกรรม จ านวน 4 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 180 คน 

1) เกิดกระบวนการสร้างเครือข่าย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และน ากลไกจากการวจิัยน าแผนการบริหาร

จัดการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน และเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนเครือข่ายต่อไป

(โครงการย่อยที ่1.3) การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รองศาสตราจารย์ ดร.

เบญจมาศ  อยู่ประเสริญ)

1) เพือ่ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายโดยมีการขยายเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า2) เพือ่พัฒนากลไกและบทบาทหน้าทีข่องชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

3) เพือ่จัดท าแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

4) เพือ่ศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

5) เพือ่วเิคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคล่ือนเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

รวมทั้งสิ้น 6.2165         6.2165         -           -           -           

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

6.2165         6.2165         -           -           -           

กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
สังคมในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

6.2165         6.2165         -           -           -           

งบบคุลากร -              

งบด าเนินงาน -              

งบลงทนุ -              

งบเงินอุดหนุน 6.2165         6.2165         -            -            -           

งบรายจ่ายอืน่ -              

  2.3 ข้อ 4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

งบรายจ่าย

งบประมาณ



ไมม่รีายการภาระผูกพันงบประมาณ 2562

กระทรวงศึกษาธิการ
สว่นราชการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ทัง้สิ้น งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปงีบประมาณ (ไมร่วมเผ่ือเหลือ ทีต่ัง้ไว้ หมายเลข ค าชีแ้จง

ผลผลิต / โครงการ  /งบรายจ่าย / รายการ เริ่มตน้-สิ้นสุด เผ่ือขาดและเงนิ ตัง้แตเ่ริ่ม ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ปตีอ่ๆ ไป สถานภาพ พรอ้มเหตผุล

นอกงบประมาณ) จนถึงป ี61 ตามหมายเหตุ

รวมทัง้สิ้น

1. ผูกพันสัญญา

2. ผูกพัน ม.23

3. ผูกพันรายการใหม่

  หมายเหต ุ   1.ใหแ้สดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปน็ งบด าเนินงานและงบลงทุน

                    2.ใหแ้สดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ต้ังใหม่ในป ี2562 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพนัเปน็ 3 รายการดังนี้

                      ( 1 ) ผูกพนัตามสัญญา ( 2 ) ผูกพนัตาม ม. 23 (3 ) ผูกพนัรายการใหม่ ป ี2562

                    3. ใหร้ะบหุมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพนังบประมาณรายจ่าย ดังนี้

                      ( 1 ) ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆทั้งส้ิน ( 2 ) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ ( 3 ) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ ( 4 ) อยู่ระหวา่งจัดซ้ือจัดจ้าง ( 5 ) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว

                      ( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว ( 7 ) ยกเลิกรายการ

2.4 ข้อ 5. รายการผูกพันข้ามปงีบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน

แบบ ก. 2    



หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ หน่วยนับ

ตัวชีว้ดั / กิจกรรม

แผนงานบูรณาการวจิัยและนวตักรรม 6.2165

เป้าหมายที่ 2 : การวจิัยและนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิง่แวดล้อม

6.2165

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนสังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ ถา่ยทอดองค์ความรู้

เทคโนโลย ีหรือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร ร้อย

ละ 50 ของผลงานวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ 50                 

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.2 : สนับสนุนการวจิัยและนวตักรรม

ด้านสังคม ในประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตร์ของประเทศ การ

จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

ล้านบาท 6.2165

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจยัที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้เป็น

แนวทางในการก าหนดนโนบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชนร้อยละ 90 ของผลงาน

ทั้งหมด

ร้อยละ 90                 

หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ 

            : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคมและส่ิงแวดล้อม

ล้านบาท 6.2165             

กจิกรรม : สนับสนุนการวิจยัและนวัตกรรมด้านสังคมใน

ประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตร์ของประเทศ การจดัการและ

ถา่ยทอดองค์ความรู้

ชุดโครงการ 1                   

1) ค่าใช้จา่ยในการเพื่อสนับสนุนการวิจยัและนวัตกรรม

ด้านสังคมในประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตร์ของประเทศ 

การจดัการและถา่ยทอดองค์ความรู้

ล้านบาท 6.2165             

  2.5 ข้อ 6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด

จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

เป้าหมาย งบประมาณ



หน่วย : ล้านบาท

 โครงการ - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ

หน่วยนับ จ านวน

รวมทั้งสิน้ ชุด

โครงการ

1        6.2165

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิง่แวดล้อม

ชุด

โครงการ

1        6.2165

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการวจิัยและนวตักรรมด้านสังคมในประเด็นส าคัญ

ตามยทุธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

ชุด

โครงการ

1        6.2165

งบเงินอดุหนุนทั่วไป

1) บทเรียน การจดัการเรียนรู้เกี่ยวกบัการจดัการภัยพิบัติด้านน้ าและการ

บริหารจดัการทรัพยากรน้ าของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริม

การพัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และ

เจา้พระยาตอนบน 

(หัวหน้าชุดโครงการวิจยั : รองศาสตราจารย ์ดร.สัจจา  บรรจงศิริ)

ชุด

โครงการ

1        1.0095

- ค่าตอบแทน         0.1700

- ค่าใช้สอย         0.8000

- ค่าวัสดุ         0.0395

1.1) บทเรียนการจดัการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าใน

ระดับพื้นที่ของชุมชนในลุ่มน้ าปิง วัง ยม น่านและเจา้พระยาตอนบน 

(หัวหน้าโครงการวิจยัยอ่ย : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.   ปริชาติ  ดิษฐกจิ)

โครงการ

ยอ่ย 1

        1.4095

- ค่าตอบแทน         0.2700

- ค่าใช้สอย         1.1000

- ค่าวัสดุ         0.0395

1.2) การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจดัการภัยพิบัติด้านน้ า

และการบริหารจดัการทรัพยากรของลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และเจา้พระยา

ตอนบน

(หัวหน้าโครงการวิจยัยอ่ย : รองศาสตราจารยบ์ าเพ็ญ    เขยีวหวาน)

โครงการ

ยอ่ย 2

        2.4278

- ค่าตอบแทน         0.3808

- ค่าใช้สอย         2.0000

 2.6 ข้อ 7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย
งบประมาณ



หน่วย : ล้านบาท

 โครงการ - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ

หน่วยนับ จ านวน

 2.6 ข้อ 7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย
งบประมาณ

- ค่าวัสดุ         0.0470

1.3) การพัฒนาเครือขา่ยการจดัการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และเจา้พระยาตอนบน 

(หัวหน้าโครงการวิจยัยอ่ย : รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริญ)

โครงการ

ยอ่ย 3

        1.3697

- ค่าตอบแทน         0.2000

- ค่าใช้สอย         1.1302

- ค่าวัสดุ         0.0395



5. - 20. 
รายการอ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่งบลงทุน



งปม. ปี 2562 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.)  (1) 823,521,900        บาท เงินนอกงบประมาณ  794,910,700        บาท

พ.ร.บ. ปี 2561 891,622,200        บาท  

งบด าเนินงาน (2) บาท  

งบลงทุน (3) บาท (รัฐวสิาหกิจ)

งบเงินอุดหนุน (4) 6,216,500            บาท  

งบรายจา่ยอื่น (5) บาท  

รวม 4 งบรายจ่าย (6)  6,216,500          บาท  (พิจารณาในอนุ กมธ.ฯ อ่ืน) -                   บาท (7)

งปม. ปี 2562 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธกิารฯ พิจารณา 6,216,500            บาท  (8) = (6) - (7)

เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2561 2,624,600            บาท

ร้อยละ 73.07                   

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2561

พรบ. ปี 2561 891,622,200        บาท

โอนเปล่ียนแปลง -                    บาท

พรบ.โอน ปี 2561 -                    บาท
เบกิจ่ายจริง (พรบ. ป ี2561) 58.69 % 585,447,200        บาท ( ณ 31 พ.ค. 61 )

จา่ยจริง+PO 585,447,200        บาท

เงินกันเหล่ือมปี (30 ก.ย.60) 9,174,400            บาท

เบิกจา่ยเงินกันเหล่ือมปี 6,608,300            บาท ( ณ 31 พ.ค. 61 )

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธกิารฯ พิจารณา 6,216,500          บาท

 เป็นเงิน 6,216,500          บาท

หน่วย : ล้านบาท

งปม. ปี 2561 งปม. ปี 2561 งปม. ปี 2562 คณะอนุฯ

( ขั้น พรบ.) พรบ.โอน (ขัน้อนุกรรมาธกิารฯ) พิจารณา

3,591,900          -                       6,216,500           2,624,600          73.07 -               

 1. ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 2. ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์ -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 3. ค่าใช้จา่ยในการจา้งที่ปรึกษา -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 4. ค่าจา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 5. ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและนวตักรรม 3,591,900            -                         6,216,500             2,624,600           73.07 -                

 6. ค่าจา้งเหมาบริการ -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 7. ค่าเช่า -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 8. งบด าเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7) -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 10. งบรายจา่ยอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) -                    -                         -                      -                    0.00 -                

 11. งบลงทุน/ที่เบิกจา่ยลักษณะงบลงทุน -                    -                         -                      -                    0.00 -                

ได้แก่ องค์การมหาชน/หน่วยงานในก ากับ/รัฐวสิาหกิจ/กองทุน 

หมายเหตุ  คณะอนุกรรมาธกิารฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณาดังน้ี

1. งบด าเนินงาน (2) งบลงทุน (3) งบเงินอุดหนุน (4) และงบรายจา่ยอื่น (5)  พิจารณาเฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
2. ส าหรับส่วนราชการ พิจารณาในอนุฯ กมธ. อื่น (7)  เฉพาะงบเงินอุดหนุนเบิกจา่ยลักษณะลงทุนและงบรายจา่ยอื่นเบิกจา่ยลักษณะลงทุน 

รวม

แผนงานบูรณาการวิจัย

และนวัตกรรม

รายการ (เพ่ิม/ลด) ร้อยละ

5.1  สรปุวงเงนิงบประมาณทีค่ณะอนุกรรมาธกิารฝึกอบรม สมัมนาฯ พิจารณา

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

กระทรวงศึกษาธกิาร

สรปุภาพรวมหน่วยงาน

อนุฯ ปรับลด ป ี61 จ านวน  ……………..  ลา้นบาท



รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 6,216,500          บาท รวมพิจารณาปรับลด -                   บาท

 - แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   เป็นเงิน   6,216,500           บาท -                   

บาท

หน่วย : บาท

เสนอตั้ง อนุฯ ปรับลด คงเหลือ

3,591,900          -                  6,216,500         -                  6,216,500         

 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา -                   

 2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -                   

 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา -                   

 4. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ -                   

 5. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรม 3,591,900           -                    6,216,500           6,216,500           

 6. ค่าจ้างเหมาบริการ -                    -                   -                   

 7. ค่าเช่า

 8. งบด าเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7) -                    -                   -                   

 9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) -                    -                   -                   

 10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) -                    -                   -                   

 11. งบลงทุน/ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 

ได้แก ่องค์การมหาชน/หนว่ยงานในก ากบั/รัฐวสิาหกจิ/กองทนุ 

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รวม

5.2  สรุปวงเงินงบประมาณทีค่ณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สมัมนาฯ พิจารณา

รายการ
งปม. ปี 2561

( ขั้น พรบ.)

งปม. ปี 2561

พรบ.โอน

งปม. ปี 2562 (อนุฯ กรรมาธิการ )

 - แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

เป็นเงิน

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 จ านวนเงิน  ร้อยละ

(1) (2) (3)
(4) = (1) + (2) + 

(3)
(5) (6) (7)

(8) = (5) + (6) + 

(7)
(9) (10) (11) (12) = (9) + (10) + (11) (13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = 

(15)*100/(14)

 เงินงบประมาณ 0.0000 7.4283 0.0000 7.4283 0.0000 3.5919 0.0000 3.5919 0.0000 6.2165 0.0000 6.2165 0.0000 6.2165 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 4.9131 0.0000 4.9131 0.0000 2.0352 0.0000 2.0352 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 7.4283 0.0000 7.4283 0.0000 3.5919 0.0000 3.5919 0.0000 6.2165 0.0000 6.2165 0.0000 6.2165 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 4.9131 0.0000 4.9131 0.0000 2.0352 0.0000 2.0352 -            -             -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -            -             -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -            -             -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -            -             -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -            -             -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 7.4283 0.0000 7.4283 0.0000 3.5919 0.0000 3.5919 0.0000 6.2165 0.0000 6.2165 0.0000 6.2165 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 4.9131 0.0000 4.9131 0.0000 2.0352 0.0000 2.0352 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 7.4283 7.4283 3.5919 3.5919 6.2165 6.2165 6.2165
 จ่ายจรงิ 4.9131 4.9131 2.0352 2.0352 -            -             -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -                  -             -               -           -         

 2. ค่าใชจ้่ายในการ
ประชาสัมพันธ์

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 3. ค่าใชจ้่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษา

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 4. ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 5. ค่าใชจ้่ายในการ
วิจัยและนวัตกรรม

 รวมทั้งสิน้

 รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิน้

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 1. ค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 รวม 3 งบรายจ่าย
ตามรา่ง พรบ.

6. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน และงบรายจา่ยอ่ืน
จ าแนกตามแผนงานบรูณาการวจิยัและนวตักรรม

รายการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

 งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน
 วงเงินคงเหลือ
เพ่ือพิจารณา

 * เสนอปรับลด
ต่อคณะอนุฯ ฝึกอบรมฯ

 วงเงินที่เขา้
คณะอนุฯ อ่ืน

 งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน

 แผนงานบรูณาการ

 6. ค่าจ้างเหมาบริการ
 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 จ านวนเงิน  ร้อยละ

(1) (2) (3)
(4) = (1) + (2) + 

(3)
(5) (6) (7)

(8) = (5) + (6) + 

(7)
(9) (10) (11) (12) = (9) + (10) + (11) (13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = 

(15)*100/(14)

 รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิน้

 รวมทั้งสิน้

 รวม 3 งบรายจ่าย
ตามรา่ง พรบ.

6. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน และงบรายจา่ยอ่ืน
จ าแนกตามแผนงานบรูณาการวจิยัและนวตักรรม

รายการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

 งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน
 วงเงินคงเหลือ
เพ่ือพิจารณา

 * เสนอปรับลด
ต่อคณะอนุฯ ฝึกอบรมฯ

 วงเงินที่เขา้
คณะอนุฯ อ่ืน

 งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน

 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -            -             -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -             -                  -             -               -           -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                -            -              -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -         

หมายเหตุ  * ช่องเสนอปรับลด หมายถึง วงเงินที่หนว่ยงานเสนอปรับลดในคณะอนกุรรมาธกิารฝึกอบรม สัมมนาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ลงชือ่ ............................................................................................หวัหนา้ส่วนราชการ

     (ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า)

ต าแหนง่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุ 

รักษาการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

 7. ค่าเชา่
 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 8. งบด าเนินงาน(ที่
เหลือจาก ขอ้ 1-7)

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 9. งบเงินอุดหนุน(ที่
เหลือจาก ขอ้ 1-7)

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ

 10. งบรายจ่ายอ่ืน(ที่
เหลือจากขอ้ 1-7)

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานบรูณาการ



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน

จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

(คน)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                -                  -                                   -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม
-                                

-                                

7. สรุปค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

งบประมาณการฝึกอบรมและสมัมนาฯ ทัง้สิน้ -                   บาท   เสนอปรับลด -                บาท     คงเหลอื -                บาท
    - งบด าเนินงาน -                    บาท -                 บาท -                 บาท
    - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                 บาท -                 บาท
    - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                 บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

ประเภทกลุม่เป้าหมาย จ านวน (คน)
วธิีการวดัผลโครงการ

รวมทัง้สิน้

7. สรุปค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

7.1 แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม

กลุม่เป้าหมาย
รวมงบประมาณ

รวมจ านวน

โครงการ/หลกัสตูร
ผลลพัธ์ทีค่าดวา่จะไดร้ับ



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช
 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมทัง้สิ้น

ยทุธศาสตร์...

แผนงานพ้ืนฐานดา้น...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจา่ย...

1. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ... (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

2. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์

   ตา่งประเทศ (ประเทศ...) กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าอาหาร ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าเคร่ืองแต่งตัว

 - ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ... (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

หมายเหตุ 1. ค่ายานพาหนะ  ให้ระบุรายการค่าใช้จา่ยให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซ่ี เป็นต้น

2. ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ  โปรดระบุรายละเอยีดค่าใช้จา่ย

3. รายละเอยีดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

7. ค่าใชจ้า่ยการฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
7.1 แผนงานบรูณาการวจิยัและนวตักรรม

เล่มที่ หน้าที่
บุคคล

ภายนอก
รวม จ านวน หน่วยนับ อัตราจดัสรร

เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

ประเภท

ก

ประเภท

ข

เอกสาร

งบประมาณ ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจา่ย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2560

จดัสรร จา่ยจรงิ

งบประมาณปี 2561
รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)
ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (คน)
ระบุจ านวน (เช่น ชั่วโมง, 

วัน เป็นตน้) / หน่วยนับ
อัตราทีต่ัง้

รวมเงิน เสนอปรบัลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )
หน่วยนับ



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                 -                                   -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม

                                 -   

-                                

8. สรุปค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



งบประมาณการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ ทัง้สิน้  -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท      คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วธิีการวดัผลโครงการ

8.1 แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม

8. สรุปค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

รวมทัง้สิน้

ผลลพัธ์ทีค่าดวา่จะไดร้ับกลุม่เป้าหมาย



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
 หนว่ย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์...
แผนงานพ้ืนฐานด้าน...
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจ่าย...
1. รายการ... วตัถุประสงค์
   1.1 สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

  - โทรทศัน ์(สถานรีาชการ)
  - โทรทศัน ์(ระบสุถาน.ี..)

   1.2 สถานีวิทยุ
  - วทิยุ (สถานรีาชการ)
  - วทิยุ (ระบสุถาน.ี..)

   1.3 หนังสือพิมพ์
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์6 x 10 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์6 x 10 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 10 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 10 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 20 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 20 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมนข์นาด..... สี/ขาวด า (ระบ)ุ)

   1.4 สือ่อ่ืนๆ
  - CD-ROM / DVD5
  - โปสเตอร์
  - แผ่นพับ
  - ปา้ยโฆษณาไวนลิ
  - อืน่ ๆ (ระบ)ุ...

หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

ชว่งเวลา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าชีแ้จง

(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
จัดสรร

8. ค่าใชจ้า่ยการโฆษณาและประชาสมัพันธ์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

8.1 แผนงานบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ
อัตราที่ตั้ง รวมเงิน เสนอปรับลด

งบประมาณ

คงเหลือ
จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

จ านวน

(นาที/

คอลัมน์/...)

ต่อครั้ง

ครั้ง



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                 -                                   -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม

                                 -   

-                                

9. สรุปค่าใชจ้่ายในการจ้างทีป่รึกษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



งบประมาณการจา้งทีป่รึกษา ทัง้สิน้ -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนนิงาน -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบเงินอดุหนนุ -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบรายจ่ายอืน่ -                     บาท -                    บาท -                  บาท

หนว่ย : บาท

 รวมจ านวนโครงการ  รวมงบประมาณ  วิธีการวัดผลโครงการ

หมายเหต ุ  *ประเภทที่ปรึกษา ได้แก่
                      - ที่ปรึกษาในประเทศ ใหร้ะบวุ่าเปน็ บริษทัที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาอสิระ / มหาวิทยาลัยของรัฐ / อืน่ๆ (ใหร้ะบุ)
                      - ที่ปรึกษาต่างประเทศ

9.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

9. ค่าใชจ้่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ ประเภททีป่รึกษา*

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

รวมทัง้สิน้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

รวมทัง้สิน้

ยทุธศาสตร์...

แผนงานพ้ืนฐานดา้น…

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจา่ย...

1. ทีป่รกึษาไทย วตัถปุระสงค์

   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บคุลากรหลัก

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวจิัย/นักวเิคราะห์)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

(1.2) บคุลากรสนับสนุน

         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน

         - เลขานุการโครงการ

         - พนักงานพมิพดี์ด/เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล

(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน

        - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เสนอปรบัลด
ระยะเวลา

(เดอืน)

เบกิจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

งบประมาณป ี2561

ประสบการณ์

(ป)ี

จ านวน

ทีป่รกึษา

(คน)

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)กลุม่วชิาชีพ อัตราทีต่ัง้
งบประมาณ

คงเหลือ
จดัสรร

งบประมาณป ี2560

ระดบัการศึกษา

(ใส่เครือ่งหมาย  ) รวมเงนิจา่ยจรงิจดัสรร



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เสนอปรบัลด
ระยะเวลา

(เดอืน)

เบกิจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

งบประมาณป ี2561

ประสบการณ์

(ป)ี

จ านวน

ทีป่รกึษา

(คน)

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)กลุม่วชิาชีพ อัตราทีต่ัง้
งบประมาณ

คงเหลือ
จดัสรร

งบประมาณป ี2560

ระดบัการศึกษา

(ใส่เครือ่งหมาย  ) รวมเงนิจา่ยจรงิจดัสรร

2. ทีป่รกึษาตา่งประเทศ วตัถปุระสงค์

   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บคุลากรหลัก

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวจิัย/นักวเิคราะห์)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

(1.2) บคุลากรสนับสนุน

         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน

         - เลขานุการโครงการ

         - พนักงานพมิพดี์ด/เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล

(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน

         - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

หมายเหตุ 1. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ใหแ้สดงรายชือ่โครงการและรายชือ่ที่ปรึกษาที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 และที่จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถ้ามี)

2. รายละเอยีดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน

จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

(คน)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น               -                 -                                   -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม
-                                

-                                

10. สรุปค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราวและค่าใชจ้่ายในการเจรจาและประชมุนานาชาต ิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



-                   บาท  เสนอปรบัลด -                  บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                     บาท -                    บาท -                  บาท

หน่วย : บาท

 ประเภทกลุม่เปา้หมาย  จ านวน (คน)

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาราช

รวมทัง้สิน้

10. สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

 กลุม่เปา้หมาย

 งบประมาณค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการตา่งประเทศฯ ทัง้สิน้

10.1 แผนงานบรูณาการวจิัยและนวตักรรม

 รวมจ านวน

โครงการ
 ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั  วธิกีารวดัผลโครงการ รวมงบประมาณ



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ มี ไมม่ี ประเทศ
กลุ่มประเทศ

(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..

แผนงานพ้ืนฐานดา้น…

ผลผลิต/โครงการ ...

กิจกรรม ...

งบรายจ่าย ...

1. รายการ... วตัถุประสงค์

    - ค่าเบีย้เล้ียง (ระบตุ าแหนง่...) กลุ่มเปา้หมาย

    - ค่าทีพ่กั (ระบตุ าแหนง่...) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    - ค่าพาหนะ 

           - ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ (ระบตุ าแหนง่...)

           - ค่าธรรมเนยีม

           - ค่าแทก็ซ่ี

           - อื่นๆ (ระบ)ุ...

    - ค่าเคร่ืองแต่งตัว (ระบตุ าแหนง่...)

    - อื่น ๆ … (โปรดระบรุายละเอียด)

...

                       

หมายเหตุ *1. ประเภทการประชุม ใหร้ะบปุระเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธรุกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบญัชี เปน็ต้น

2. พนัธกรณีข้อตกลง ใหร้ะบวุา่เปน็กรณีทีม่ีพนัธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหวา่งประเทศ หรือกรณีทีไ่ม่มีพนัธกรณีข้อตกลง โดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่องมี หรือ ไม่มี

3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ใหร้ะบชุื่อประเทศ และกลุ่มประเทศวา่เปน็ประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553

4. รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

10.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ
ประเทศ / กลุ่มประเทศ

(ระบ)ุ
ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จ านวน

คน

จ านวน

วัน
อัตราที่ตัง้

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

รวมเงินครัง้/รุน่จัดสรรจัดสรร
เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จ่ายจริง
*ประเภทการประชมุ

(โปรดระบ)ุ

(ใส่เครือ่งหมาย )
เสนอปรับลด

พันธกรณีขอ้ตกลง

งบประมาณ

คงเหลือ



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                 -                        6,216,500                                 -                        6,216,500

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  1 ชดุโครงการ

(3 โครงการ

ย่อย)

6,216,500                       6,216,500                       

-                                

11. สรุปค่าใชจ้่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



6,216,500.00      บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลือ 6,216,500.00   บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอุดหนุน 6,216,500.00       บาท -                   บาท 6,216,500.00    บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วิธกีารวัดผลโครงการ

งานวิจยัประยกุต์ 1 ชุดโครงการ 6,216,500.00        

6,216,500.00       

หมายเหตุ   *ประเภทงานวิจยั ได้แก ่งานวิจยัพื้นฐาน (Basic Research) และงานวิจยัประยกุต์ (Applied Research)

รวมทั้งสิ้น

ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาขดีความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์กรชุมชน และท้องถิน่เพิ่มมากขึน้

11. สรุปค่าใชจ้่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงานวิจัย*

 งบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสิ้น

11.1 แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

ผลงานวิจยัที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้

เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิ้น 7,428,300.00   4,913,136.00   3,591,900.00   2,035,249.00   6,216,500.00     

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การพฒันารูปแบบหอ้งเรียนเสมือนจริง

เพือ่ส่งเสริมทกัษะการปฏบิติัตามหลักทฤษฎพีหุ

ปญัญาส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษา

1 ปี 862,600.00     603,855.00     

2. โครงการปจัจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอเล็กทรอนกิส์ของสถาบนัอุดมศึกษา

จากมุมมองนโยบายสาธารณะ และการจัดการ

เชิงกลยุทธ์

1 ปี 440,500.00     440,500.00     

3. โครงการกลยุทธก์ารแข่งขันของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ไทยในการจัดการโครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ 

CLMV กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสหภาพเมียนมาร์

1 ปี 470,300.00     141,075.00     

4. โครงการขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่ :

 ศึกษากรณีของการปฏรูิปและการจัดการทีดิ่นใน

รูปแบบของโฉนดชุมชนในประเทศไทย

1 ปี 644,300.00     450,995.00     

5. โครงการ การพฒันารูปแบบการส่ือสารเพือ่การ

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรอย่างยัง่ยืน
1 ปี 428,500.00     128,535.00     

6. โครงการแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชิง

นเิวศ : กรณีการทอ่งเทีย่วชมหิง่หอ้ย อ.อัมพวา จ.

สมุทรสงคราม

1 ปี 756,800.00     529,746.00     

7. โครงการวาทกรรมการพฒันาทนุทางสังคม : 

ความยัง่ยืนของชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
1 ปี 1,025,800.00   718,060.00     

8. โครงการแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษาพืน้ที่

ลุ่มน้ านา่น

1 ปี 847,700.00     593,425.00     

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีผลงานวจิัยทีส่ามารถ

น าไปใช้ประโยชนใ์นการพฒันาขีด

ความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน

 องค์กรชุมชน และทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร
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 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่
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เบกิจ่าย
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จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

9. โครงการ การพฒันาโปรแกรมแทรกแซงการมี

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นโดยใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์

1 ปี 531,300.00     371,875.00     

10. โครงการบทบาทการค้าและการลงทนุระหวา่ง

ประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ

เหล่ือมล้ าของการกระจายผลประโยชน ์(ส้ินสุด

โครงการ)

1 ปี 409,300.00     409,300.00     

11. โครงการ การพฒันารูปแบบแหล่งเรียนรู้

ออนไลนแ์บบมีส่วนร่วมบนฐานส่ิงแวดล้อมชุมชน
1 ปี 693,500.00     208,070.00     

12. โครงการ การวเิคราะหป์ระสิทธิภ์าพและปจัจัย

ทีม่ีผลต่อประสิทธิภ์าพของสหกรณ์การเกษตรในเขต

พืน้ทีภ่าคกลางตอนบนของประเทศไทย (ส้ินสุด

โครงการ)

1 ปี 317,700.00     317,700.00     

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

1. โครงการการพฒันาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

ออนไลนใ์นระบบเปดิเพือ่พฒันาทกัษะชีวติส าหรับ

เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน

1 ปี 393,100.00      275,192.00      

2. โครงการการพฒันารูปแบบการใหค้วามรู้เพือ่

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในชนบทด้วย

การศึกษาทางไกล

1 ปี 516,800.00      361,749.00      

3. โครงการศึกษาความเปน็ไปได้ในการลงทนุผลิต

กระแสไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์เชิงพาณิชย์

ของสหกรณ์การเกษตรในพืน้ทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย

1 ปี 239,300.00      71,775.00        

4. โครงการการจัดการด้านอุปทานเพือ่เพิม่

ประสิทธภิาพการผลิตและมูลค่าเพิม่ของข้าวอินทรีย์
1 ปี 810,000.00      566,976.00      

เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีผลงานวจิัยทีส่ามารถ

น าไปใช้ประโยชนใ์นการพฒันาขีด

ความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน

 องค์กรชุมชน และทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้

เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีผลงานวจิัยทีส่ามารถ

น าไปใช้ประโยชนใ์นการพฒันาขีด

ความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน

 องค์กรชุมชน และทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

5. โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าพืน้ทีลุ่่มน้ าปงิ
1 ปี 674,300.00      472,031.00      

6. โครงการการพฒันาส่ือการเรียนการสอน

มัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพือ่

บ าบดัโรค

1 ปี 958,400.00      287,526.00      

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

10(1) 636 ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดา้นสังคมในประเดน็ส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุนทั่วไป

วตัถุประสงค์

    1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนกัวจิัย 1 คน 4 เดือน  15,000 บาท            60,000.00

    1.2 ค่าตอบแทนนกัวจิัย 10 คน 1 ปี  140,000 บาท          140,000.00

    1.3 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 1 คน 60 วนั  420 บาท            25,200.00

1. บทเรียน การจัดการเรียนรูเ้ก่ียวกับการจัดการ

ภยัพิบตัดิา้นน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าของชมุชน เพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริม

การพัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ปงิ วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้า

ชดุโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา  

บรรจงศิร)ิ

1 ปี 1,009,500.00     

1 เพือ่ศึกษาบทเรียนการจัดการภยัพบิติั

ด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ในระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม

 นา่น และเจ้าพระยาตอนบน

2 การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความตระหนกั

ในการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ า ปงิ 

วงั ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน

3 เพือ่พฒันาเครือข่ายการจัดการภยัพบิติั

ด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม 

นา่น และเจ้าพระยาตอนบน

เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีผลงานวจิัยทีส่ามารถ

น าไปใช้ประโยชนใ์นการพฒันาขีด

ความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน

 องค์กรชุมชน และทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้
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 หนว่ย : บาท
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รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

    1.4 ค่าพมิพร์ายงานการวจิัยและเคร่ืองมือวจิัย

เหมาจ่าย

 20,00 บาท            20,000.00

ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    1.5 กิจกรรมที ่1 ส ารวจพืน้ทีข่องคณะนกัวจิัย 1 คร้ัง 10 คน 10 วนั  120,000 บาท          120,000.00 1. ชุมชน และเครือข่าย

    1.6 กิจกรรมที ่2 การสัมมนาเปดิโครงการ

(ปฐมนเิทศ)

1 คร้ัง 40 คน 3 วนั  144,300 บาท          144,300.00 1.1 ได้แนวทางในการจัดการการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับชุมชน

    1.7 กิจกรรมที ่3 การสัมมนาปดิโครงการ คณะ

นกัวจิัย

1 คร้ัง 10 คน 3 วนั  400,000 บาท          400,000.00 1.2 ได้แนวทางในการจัดการภยัพบิติัด้าน

น้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

    1.8 กิจกรรมที ่4 การประชุมทมีนกัวจิัย 12 คร้ัง 10 คน 12 วนั  100,000 บาท          100,000.00 1.3 ลดความเสียหายในผลกระทบทีเ่กิด

จากภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

1.4 สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรน้ า

1.5 ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชนจ์าก

ทรัพยากรน้ า

1.6 สามารถน าไปพฒันาเปน็หลักสูตร

ทอ้งถิน่

2. หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

2.1 หนว่ยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องมีข้อมูล

สามารถน าไปก าหนดเปน็นโยบายหรือ

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการภยัพบิติั

ด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ของประเทศในระดับต่างๆ
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จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

วตัถุประสงค์

1. เพือ่ศึกษาบริบทของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน้ า

ปงิ วงั ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน

2. เพือ่ศึกษาการจัดการภยัพบิติัและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

    1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนกัวจิัย 1 คน 4 เดือน  15,000 บาท            60,000.00 3 เพือ่วเิคราะหป์จัจัยความส าเร็จในการ

การจัดการภยัพบิติัและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าของชุมชน

    1.2 ค่าตอบแทนนกัวจิัย 5 คน 1 ปี  200,000 บาท          200,000.00 4 เพือ่พฒันาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าของ

ชุมชน

1.1 บทเรียนการจัดการภยัพิบตัดิา้นน้ าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดบัพ้ืนที่ของ

ชมุชนในลุ่มน้ าปงิ วัง ยม น่านและเจ้าพระยา

ตอนบน (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ดร.   ปริชาต ิ ดษิฐกิจ)

1 ปี 1,409,500.00     

2.2 หนว่ยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องได้เรียนรู้

เกี่ยวกับชุมชน ปญัหา และความต้องการ

สามารถก าหนดบทบาทในการเข้าไปหนนุ

เสริมชุมชนในการจัดการภยัพบิติัด้านน้ า 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

2.3 สถาบนัการศึกษาสามารถน าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการ

จัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

    1.3 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 1 คน 60 วนั  420 บาท            25,200.00

ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    1.4 ค่าพมิพร์ายงานการวจิัยและเคร่ืองมือวจิัย

เหมาจ่าย

 10,00 บาท            10,000.00

    1.5 กิจกรรมที ่1 การศึกษาบริบทของชุมชน 15 

ชุมชน (เดินทาง 2 คร้ังๆละ 7-8 ชุมชนต่อคร้ัง)

2 คร้ัง 35 คน 10 วนั  200,000 บาท          200,000.00

    1.6 กิจกรรมที ่2 จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์ 15 ชุมชน (เดินทาง 2 คร้ังๆละ 7-8 

ชุมชนต่อคร้ัง)

2 คร้ัง 35 คน 10 วนั  339,000 บาท          339,000.00

    1.7 กิจกรรมที ่3 การศึกษาปจัจัยความส าเร็จ

ด้วยการสนทนากลุ่ม 15 ชุมชน (เดินทาง 2 คร้ังๆละ

 7-8 ชุมชตต่อคร้ัง)

2 คร้ัง 35 คน 10 วนั  250,000 บาท          250,000.00

    1.8 กิจกรรมที ่4 ตรวจสอบข้อมูลและค้นข้อมูล 

15 ชุมชน (เดินทาง 2 คร้ังๆละ 7-8 ชุมชนต่อคร้ัง)

2 คร้ัง 35 คน 10 วนั  250,000 บาท          250,000.00

    1.9 ค่าบริหารโครงการ (ค่าโทรศัพท ์ไปรษณีย์)  15,000 บาท            15,000.00

    1.10 ค่าวสัดุส านกังาน  10,000 บาท            10,000.00

    1.11 ค่าแปลบทคัดย่อ  800 บาท                800.00

    1.12 ค่าส าเนาเอกสาร  5,000 บาท             5,000.00

    1.13 ค่าท าเล่มรายงานฉบบัร่าง 3 คร้ัง 20 เล่ม 200 บาท            12,000.00

    1.14 ค่าท าเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์ 50 เล่ม 250 บาท            12,500.00

    1.15 ค่าวเิคราะหผ์ลข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท            20,000.00

2 ชุมชนน าฐานข้อมูลของชุมชนมาใช้ใน

การจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชน

ในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น และเจ้าพระยาบน

ใหม้ีประสิทธภิาพและยัง่ยืน

3 หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนน าบทเรียน

การจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชน

ในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น และเจ้าพระยาบน

 ไปใช้เปน็แนวทางในการน าไปพฒันาชุมชน

ลุ่มน้ าต่างๆ

1 ชุมชนน าบทเรียนการจัดการภยัพบิติัด้าน

น้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน

ระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม 

นา่น และเจ้าพระยาบนไปพฒันาเปน็ส่ือการ

เรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

...

1.2 การจัดการเรียนรูเ้พ่ือสร้างความตระหนักใน

การจัดการภยัพิบตัดิา้นน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของลุ่มน้ า ปงิ วัง ยม น่าน และ

เจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : 

รองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ    เขยีวหวาน)

1 ปี 2,427,800.00     

วตัถุประสงค์

    1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนกัวจิัย 1 คน 4 เดือน  15,000 บาท            60,000.00 1 พฒันาหลักสูตรการจัดการภยัพบิติัด้าน

น้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

    1.2 ค่าตอบแทนนกัวจิัย 5 คน 1 ปี  250,000 บาท          250,000.00 2 จัดท าส่ือการเรียนรู้เร่ืองการจัดการภยั

พบิติัด้านน้ า และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

    1.3 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 1 คน 60 วนั  420 บาท            25,200.00 3 จัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มทีเ่กี่ยวข้อง

กับการจัดการภยัพบิติัด้านน้ า และการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

    1.4 ค่าพมิพร์ายงานการวจิัยและเคร่ืองมือวจิัย

เหมาจ่าย

 10,00 บาท            10,000.00

ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    1.5 กิจกรรมที ่1 การพฒันาหลักสูตร 15 ชุมชน 

(เดินทาง 2 คร้ังๆละ 7-8 ชุมชนต่อคร้ัง)

2 คร้ัง 35 คน 10 วนั  200,000 บาท          200,000.00

1 ได้ชุดการเรียนรู้หลักสูตร

    1.6 กิจกรรมที ่2 การผลิตส่ือและจัดท าชุดฝึก

อบรม

120 ชุด  500,000 บาท          500,000.00

2 ได้รูปแบบเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับชุมชน

    1.7 กิจกรรมที ่3 การปฐมนเิทศและศึกษาดูงาน 

2 วนั

1 คร้ัง 35 คน 4 วนั  200,000 บาท          200,000.00

3 ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้

    1.8 กิจกรรมที ่4 จัดการเรียนรู้  532,300 บาท          532,300.00

    1.9 กิจกรรมที ่4.1 ค่าจัดการเรียนรู้ 1 คร้ัง 15 ชุมชน  5,000 บาท            75,000.00

    1.10 กิจกรรมที ่4.2 ประเมินก่อนเรียนรู้ 2 คร้ัง 15 ชุมชน 10 วนั  100,000 บาท          100,000.00

    1.11 กิจกรรมที ่4.3 ติดตามผลการเรียนรู้ 2 คร้ัง 15 ชุมชน 10 วนั  100,000 บาท          100,000.00

4 ผู้เรียนเกิดความตระหนกัและให้

ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

    1.12 กิจกรรมที ่4.4 ประเมินหลังเรียนรู้ 2 คร้ัง 15 ชุมชน 10 วนั  100,000 บาท          100,000.00

    1.13 กิจกรรมที ่5 สรุปการจัดการเรียนรู้และ

มอบวฒิุบตัร

2 คร้ัง 35 คน 4 วนั  200,600 บาท          200,000.00

    1.14 ค่าบริหารโครงการ (ค่าโทรศัพท ์ไปรษณีย์)  15,000 บาท            15,000.00

    1.15 ค่าวสัดุส านกังาน  10,000 บาท            10,000.00

    1.16 ค่าแปลบทคัดย่อ  800 บาท                800.00

    1.17 ค่าส าเนาเอกสาร  5,000 บาท             5,000.00

    1.18 ค่าท าเล่มรายงานฉบบัร่าง 3 คร้ัง 20 เล่ม 200 บาท            12,000.00

    1.19 ค่าท าเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์ 50 เล่ม 250 บาท            12,500.00

    1.20 ค่าวเิคราะหผ์ลข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท            20,000.00

...

วตัถุประสงค์

    1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนกัวจิัย 1 คน 4 เดือน  15,000 บาท            60,000.00

    1.2 ค่าตอบแทนนกัวจิัย 5 คน 1 ปี  150,000 บาท          150,000.00

    1.3 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 1 คน 60 วนั  420 บาท            25,200.00

    1.4 ค่าพมิพร์ายงานการวจิัยและเคร่ืองมือวจิัย

เหมาจ่าย

 10,00 บาท            10,000.00

2 เพือ่พฒันากลไกและบทบาทหนา้ทีข่อง

ชุมชนในการจัดการภยัพบิติัและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า

3 เพือ่จัดท าแผนการจัดการภยัพบิติัและ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1.3 การพัฒนาเครือขา่ยการจัดการภยัพิบตัดิา้น

น้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรของชมุชนใน

ลุ่มน้ า ปงิ วัง ยม น่าน และจ้าพระยาตอนบน 

(หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รองศาสตราจารย์ ดร.

เบญจมาศ  อยู่ประเสริญ)

1 เพือ่ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่าย

โดยมีการขยายเครือข่ายการจัดการภยัพบิติั

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1 ปี        1,369,700.00

4 ผู้เรียนเกิดความตระหนกัและให้

ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รายละเอียดงบประมาณป ี2562

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
จัดสรร

จ านวน

คน
จ่ายจริง ระยะเวลา

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ จ านวน

ครัง้

ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
งบประมาณ

คงเหลือ
เสนอปรับลดอัตราที่ตัง้ รวมเงิน

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561

จัดสรร

    1.5 กิจกรรมที ่1 การสัมมนาจัดท าแผนชุมชน

และเครือข่าย

1 คร้ัง 35 คน 3 วนั  149,200 บาท          149,200.00

    1.6 กิจกรรมที ่2 ประชุมสัญจรเครือข่าย 5 คร้ัง 35 คน 3 วนั  455,000 บาท          450,000.00

    1.7 กิจกรรมที ่3 การปฐมนเิทศและศึกษาดูงาน 

2 วนั

1 คร้ัง 35 คน 4 วนั  450,000 บาท          450,000.00 5เพือ่วเิคราะหป์จัจัยความส าเร็จในการ

ขับเคล่ือนเครือข่ายในการจัดการภยัพบิติั

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า    1.8 ค่าบริหารโครงการ (ค่าโทรศัพท ์ไปรษณีย์)  15,000 บาท            15,000.00

    1.9 ค่าวสัดุส านกังาน  10,000 บาท            10,000.00

    1.10 ค่าแปลบทคัดย่อ  800 บาท                800.00

    1.11 ค่าส าเนาเอกสาร  5,000 บาท             5,000.00

    1.12 ค่าท าเล่มรายงานฉบบัร่าง 3 คร้ัง 20 เล่ม 200 บาท            12,000.00

    1.13 ค่าท าเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์ 50 เล่ม 250 บาท            12,500.00

    1.24 ค่าวเิคราะหผ์ลข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท            20,000.00

...

หมายเหตุ  รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

4 เพือ่ศึกษาแนวทางการขับเคล่ือน

เครือข่ายในการจัดการภยัพบิติัและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                 -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                                -                                

12. สรุปค่าใชจ้่ายค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)

 จ านวนอัตรา

(1)

 อัตราค่าจ้าง

(2)

 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด  งบประมาณคงหลือ

(1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่

(2) รักษาความปลอดภัย -                    

(3) ดูแลสวน

(4) ก าจดัปลวก

(5) บ ารุงรักษาลิฟท์

(6) พนักงานขับรถ

(7) อื่น ๆ (ระบ)ุ.........................................

รวมทั้งสิ้น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              -                   

หมายเหตุ  กรณีที่ก าหนดหน่วยนับที่ไม่ใช่จ านวนอัตราที่ระบุในตาราง ให้แสดงรายละเอียดที่มาของการค านวณค่าใช้จา่ย (ตัวคูณ) ประกอบการชี้แจง 

12. สรุปค่าจา้งเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561

 รายละเอียดและค าชี้แจงประเภท
งบประมาณปี 2562

12.1 แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                 -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                                

-                                

13. สรุปค่าเชา่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)

 ปริมาณ

(1)

 อัตราค่าเช่า

(2)

 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด  งบประมาณคงหลือ

(1) ค่าเช่าบ้าน (คน) 

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 

     2.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (พื้นที่ / แห่ง)

     2.2 ค่าเช่ายานพาหนะ (คัน)

     2.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (แผ่น / เคร่ือง/ เดือน)

     2.4 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ระบ.ุ.......................)

(3) รายการ............................(หน่วยนับ)

     ....

รวมทั้งสิ้น

13. สรุปค่าเชา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13.1 แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม

ประเภท
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดและค าชี้แจง



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                 -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม
-                                

-                                

14. สรุปขอ้มูลการจัดหารถยนตข์องส่วนราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

ประเภทรถ
จ านวน ซีซี.

หรอื จ านวนกิโลวัตต์

* ระยะเวลาเชา่

ปีงบประมาณ 25...  -  25...

( .... เดือน )

จ านวนรถทีเ่ชา่ (คัน) ค่าเชา่ต่อเดือน (บาท) งบประมาณปี 2562 (บาท) สัญญาการเชา่รถ

1.  ค่าเชา่รถยนต์ทีผู่กพันงบประมาณไว้เดิม
    1.1  รถยนต์นั่งส่วนบคุคล บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                     -                                          
     1.2  รถบรรทุก บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
รวม -                                     -                                          

     1.3  รถโดยสาร บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........

รวม -                                     -                                          
     1.4  รถจกัรยานยนต์ บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
รวม -                                     -                                          

     1.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................) บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........

รวมค่าเช่าที่ผูกพันไว้เดิม (ข้อ 1.1 - 1.5) -                                     -                                          
2.  ค่าเชา่รถยนต์ตั้งใหม่
    2.1  รถยนต์นั่งส่วนบคุคล
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                     -                                          
     2.2  รถบรรทุก

รวม -                                     -                                          
     2.3  รถโดยสาร

รวม -                                     -                                          
     2.4  รถจกัรยานยนต์

รวม -                                     -                                          
     2.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................)

รวมค่าเช่าที่ต้ังใหม่ (ข้อ 2.1 - 2.5) -                                     -                                          

รวมทัง้สิ้น (ขอ้ 1 + ขอ้ 2) -                                  -                                       

หมายเหตุ :  * ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ระยะเวลาเช่า ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (60 เดือน)

14. สรปุข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

14.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                 -                                   -                                   -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม
-                                -                                -                                

-                                

15. สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรบัลด

งบประมาณ

คงหลือ

1 ค่าไฟฟ้า

2 ค่าน้ าประปา

3 ค่าโทรศัพท์

4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

5 อืน่ ๆ (ระบ)ุ.........................................

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

15.1 แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ 2561

15. ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดและค าชี้แจงรายการ
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
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กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรบัลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทั้งสิน้                                -                                  -                                  -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                               -                               -                               

-                               

หมายเหต ุ   * เป็นงบด าเนินงานที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา
                 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) การวจิัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า
                 และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรรมาธกิารฯ อื่น

16. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น -                 -                 -                 -                 -                 -             -                

งบด าเนินงาน -                 -                 -                 -                 -                  -             -                

                   -                     -   

 . 

หมายเหต ุ   *1. เป็นงบด าเนินงานที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                      5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพจิารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
                  2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

16. รายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทั้งสิน้                                -                                  -                                  -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                                -                                -                                

-                                

หมายเหต ุ   * เปน็งบเงินอุดหนนุท่ีเหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา
                 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า
                 และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนกุรรมาธิการฯ อื่น

17. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น -              -              -              -                -                 -             -               

งบเงินอุดหนุน -               -               -               -                 -                  -              -                

                 -   

17. รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ที่เหลอืจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

17.1 แผนงานบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562 ค าชี้แจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ

                       5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
                 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

หมายเหตุ    1. * เป็นงบเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทั้งสิน้                                -                                  -                                     -   

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                                   

-                                   

หมายเหต ุ   * เปน็งบรายจ่ายอื่นที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา
                 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า
                 และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนกุรรมาธิการฯ อื่น

18. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอ่ืน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น

งบรายจ่ายอ่ืน

1. โครงการ/รายการ...
...

2. โครงการ/รายการ...
...

หมายเหต ุ   1. * เป็นงบรายจ่ายอื่นที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพจิารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
                 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

18. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอ่ืน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ



ป ี2562

งบประมาณ

ทีไ่ดร้ับ
**การเบกิจา่ย งบประมาณตาม

ร่าง พ.ร.บ.
จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 891.6222 568.1507 823.5219 -68.1003 -7.64

1. แผนงานบคุลากรภาครัฐ 645.7862 489.3952 646.0347 0.2485 0.04

2. งบประมาณตาม Function 239.1511 75.2816 171.2707 -67.8804 -28.38

   1) แผนงานพื้นฐาน 239.1511 75.2816 171.2707 -67.8804 -28.38

3. งบประมาณตามยทุธศาสตร์ 3.0930 1.4387 0.0000 -3.0930

   1)  แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3.0930 1.4387 -3.0930 -100.00

4. งบประมาณบรูณาการ 3.5919 2.0352 6.2165 2.6246 73.07

   4.1 งบประมาณตาม Agenda 3.5919 2.0352 6.2165 2.6246 73.07

        1) แผนงานบรูณาการส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนา
3.5919 2.0352 6.2165 2.6246 73.07

   4.2 งบประมาณตาม Area

5. แผนงานบริหารจดัการหน้ีภาครัฐ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00

หมายเหตุ * งบประมาณป ี2561 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (มสธ. ไมม่ี)

             ** ผลเบกิจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

19. งบประมาณภาพรวม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนว่ย : ล้านบาท

งบประมาณป ี2561 - 2562

*ป ี2561 เพ่ิม / ลด



กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่วนราชการ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เปา้หมายที่ 1 เปา้หมายที่ 2 เปา้หมายที่ 3 เปา้หมายที่ 4

รวมทั้งสิ้น 7,428,300   4,913,136   3,591,900   2,035,249   6,216,500    

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การพฒันารูปแบบหอ้งเรียนเสมือนจริง

เพือ่ส่งเสริมทกัษะการปฏบิติัตามหลักทฤษฎพีหุ

ปญัญาส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษา

 862,600       603,855      

2. โครงการปจัจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอเล็กทรอนกิส์ของสถาบนัอุดมศึกษา

จากมุมมองนโยบายสาธารณะ และการจัดการ

เชิงกลยุทธ์

 440,500       440,500      

3. โครงการกลยุทธก์ารแข่งขันของ

ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยในการจัดการโครงการ

ก่อสร้างในกลุ่มประเทศ 

CLMV กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสหภาพเมียนมาร์

 470,300       141,075      

4. โครงการขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่

 : ศึกษากรณีของการปฏรูิปและการจัดการทีดิ่นใน

รูปแบบของโฉนดชุมชนในประเทศไทย

 644,300       450,995      

5. โครงการ การพฒันารูปแบบการส่ือสารเพือ่การ

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรอย่างยัง่ยืน
 428,500       128,535      

6. โครงการแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชิง

นเิวศ : กรณีการทอ่งเทีย่วชมหิง่หอ้ย อ.อัมพวา จ.

สมุทรสงคราม

 756,800       529,746      

7. โครงการวาทกรรมการพฒันาทนุทางสังคม : 

ความยัง่ยืนของชุมชนทีเ่ข้มแข็ง
 1,025,800    718,060      

8. โครงการแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษา

พืน้ทีลุ่่มน้ านา่น

 847,700       593,425      

20. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

เปา้หมาย/แนวทาง

ตามแผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง(ใส่เครือ่งหมาย  ) จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ วันที่ 31

 พ.ค.61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีผลงานวจิัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการพฒันา

ขีดความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และทอ้งถิน่

เพิม่มากขึน้

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่วนราชการ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เปา้หมายที่ 1 เปา้หมายที่ 2 เปา้หมายที่ 3 เปา้หมายที่ 4

20. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

เปา้หมาย/แนวทาง

ตามแผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง(ใส่เครือ่งหมาย  ) จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ วันที่ 31

 พ.ค.61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

9. โครงการ การพฒันาโปรแกรมแทรกแซงการมี

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นโดยใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์

 531,300       371,875      

10. โครงการบทบาทการค้าและการลงทนุระหวา่ง

ประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ

เหล่ือมล้ าของการกระจายผลประโยชน ์(ส้ินสุด

โครงการ)

 409,300       409,300      

11. โครงการ การพฒันารูปแบบแหล่งเรียนรู้

ออนไลนแ์บบมีส่วนร่วมบนฐานส่ิงแวดล้อมชุมชน
 693,500       208,070      

12. โครงการ การวเิคราะหป์ระสิทธิภ์าพและ

ปจัจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภ์าพของสหกรณ์

การเกษตรในเขตพืน้ทีภ่าคกลางตอนบนของ

ประเทศไทย (ส้ินสุดโครงการ)

 317,700       317,700      

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

1. โครงการการพฒันาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

ออนไลนใ์นระบบเปดิเพือ่พฒันาทกัษะชีวติส าหรับ

เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน

  393,100       275,192      เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีผลงานวจิัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการพฒันา

ขีดความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และทอ้งถิน่

เพิม่มากขึน้

2. โครงการการพฒันารูปแบบการใหค้วามรู้เพือ่

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในชนบทด้วย

การศึกษาทางไกล

 516,800       361,749      

3. โครงการศึกษาความเปน็ไปได้ในการลงทนุผลิต

กระแสไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์เชิงพาณิชย์

ของสหกรณ์การเกษตรในพืน้ทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย

  239,300       71,775        

4. โครงการการจัดการด้านอุปทานเพือ่เพิม่

ประสิทธภิาพการผลิตและมูลค่าเพิม่ของข้าวอินทรีย์
 810,000             566,976

เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีผลงานวจิัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการพฒันา

ขีดความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และทอ้งถิน่

เพิม่มากขึน้

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่วนราชการ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เปา้หมายที่ 1 เปา้หมายที่ 2 เปา้หมายที่ 3 เปา้หมายที่ 4

20. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

เปา้หมาย/แนวทาง

ตามแผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง(ใส่เครือ่งหมาย  ) จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ วันที่ 31

 พ.ค.61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

5. โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าพืน้ทีลุ่่มน้ าปงิ
 674,300             472,031

6. โครงการการพฒันาส่ือการเรียนการสอน

มัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพือ่

บ าบดัโรค

 958,400             287,526

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,216,500    

แผนงานบรูณาการการวิจัยและนวัตกรรม

เปา้หมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.2 :  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดา้นสังคม ในประเดน็ส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6,216,500    

กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดา้นสังคมในประเดน็ส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุนทั่วไป

1. บทเรียน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ของชุมชน เพือ่สร้างความตระหนกัและส่งเสริม

การพฒันาเครือข่ายภาคประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน้ า 

ปงิ วงั ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน (หวัหนา้ชุด

โครงการวจิัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา  

บรรจงศิริ)

  12 885 1 ปี 1,009,500    วตัถุประสงค์

1 เพือ่ศึกษาบทเรียนการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น และ

เจ้าพระยาตอนบน

2 การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความตระหนกัในการจัดการภยัพบิติัด้านน้ า

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น และ

เจ้าพระยาตอนบน

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่วนราชการ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เปา้หมายที่ 1 เปา้หมายที่ 2 เปา้หมายที่ 3 เปา้หมายที่ 4

20. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

เปา้หมาย/แนวทาง

ตามแผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง(ใส่เครือ่งหมาย  ) จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ วันที่ 31

 พ.ค.61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

1.1 ค่าใช้จ่ายงบด าเนนิการ ประกอบด้วย

    1) ค่าตอบแทน 170,000        

    2) ค่าใช้สอย 800,000        ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ

    3) ค่าวสัดุ 39,500          1. ชุมชน และเครือข่าย

1.1 ได้แนวทางในการจัดการการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับชุมชน

1.2 ได้แนวทางในการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

1.3 ลดความเสียหายในผลกระทบทีเ่กิดจากภยัพบิติัด้านน้ าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1.4 สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรน้ า 

1.5 ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรน้ า

1.6 สามารถน าไปพฒันาเปน็หลักสูตรทอ้งถิน่

2. หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

2.2 หนว่ยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ปญัหา และ

ความต้องการสามารถก าหนดบทบาทในการเข้าไปหนนุเสริมชุมชนใน

การจัดการภยัพบิติัด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

3 เพือ่พฒันาเครือข่ายการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น และเจ้าพระยา

ตอนบน

2.1 หนว่ยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องมีข้อมูลสามารถน าไปก าหนดเปน็

นโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศในระดับต่างๆ

2.3 สถาบนัการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ า

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่วนราชการ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เปา้หมายที่ 1 เปา้หมายที่ 2 เปา้หมายที่ 3 เปา้หมายที่ 4

20. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

เปา้หมาย/แนวทาง

ตามแผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง(ใส่เครือ่งหมาย  ) จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ วันที่ 31

 พ.ค.61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

1.1 บทเรียนการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชน

ในลุ่มน้ าปงิ วงั ยม นา่นและเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้โครงการวจิัยย่อย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.   ปริชาติ  ดิษฐกิจ)

 5 270 1 ปี 1,409,500    วตัถุประสงค์  

1. เพือ่ศึกษาบริบทของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน้ าปงิ วงั ยม นา่น และเจ้าพระยา

ตอนบน

2. เพือ่ศึกษาการจัดการภยัพบิติัและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ

ชุมชน

2.1 ค่าใช้จ่ายงบด าเนนิการ ประกอบด้วย

    1) ค่าตอบแทน 270,000        

    2) ค่าใช้สอย 1,100,000     4 เพือ่พฒันาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าของชุมชน

    3) ค่าวสัดุ 39,500          

ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

3 เพือ่วเิคราะหป์จัจัยความส าเร็จในการการจัดการภยัพบิติัและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

1 ชุมชนน าบทเรียนการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น และ

เจ้าพระยาบนไปพฒันาเปน็ส่ือการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน

2 ชุมชนน าฐานข้อมูลของชุมชนมาใช้ในการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น

 และเจ้าพระยาบนใหม้ีประสิทธภิาพและยัง่ยืน

3 หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนน าบทเรียนการจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม 

นา่น และเจ้าพระยาบน ไปใช้เปน็แนวทางในการน าไปพฒันาชุมชนลุ่มน้ า

ต่างๆ

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่วนราชการ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เปา้หมายที่ 1 เปา้หมายที่ 2 เปา้หมายที่ 3 เปา้หมายที่ 4

20. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

เปา้หมาย/แนวทาง

ตามแผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง(ใส่เครือ่งหมาย  ) จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ วันที่ 31

 พ.ค.61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

1.2 การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความตระหนกัใน

การจัดการภยัพบิติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของลุ่มน้ า ปงิ วงั ยม นา่น และ

เจ้าพระยาตอนบน (หวัหนา้โครงการวจิัยย่อย : 

รองศาสตราจารย์บ าเพญ็    เขียวหวาน)

  3 435 1 ปี 2,427,800    วตัถุประสงค์

1 พฒันาหลักสูตรการจัดการภยัพบิติัด้านน้ า และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

2 จัดท าส่ือการเรียนรู้เร่ืองการจัดการภยัพบิติัด้านน้ า และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า

3.1 ค่าใช้จ่ายงบด าเนนิการ ประกอบด้วย

    1) ค่าตอบแทน 380,800        

    2) ค่าใช้สอย 2,000,000     

    3) ค่าวสัดุ 47,000          ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ

1 ได้ชุดการเรียนรู้หลักสูตร

2 ได้รูปแบบเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับชุมชน

3 ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้

1.3 การพฒันาเครือข่ายการจัดการภยัพบิติัด้านน้ า

และการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ า

 ปงิ วงั ยม นา่น และจ้าพระยาตอนบน (หวัหนา้

โครงการวจิัยย่อย : รองศาสตราจารย์ ดร.

เบญจมาศ  อยูป่ระเสริญ)

 4 180 1 ปี 1,369,700    วตัถุประสงค์  

1 เพือ่ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายโดยมีการขยายเครือข่ายการจัดการ

ภยัพบิติัและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

2 เพือ่พฒันากลไกและบทบาทหนา้ทีข่องชุมชนในการจัดการภยัพบิติัและ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

4.1 ค่าใช้จ่ายงบด าเนนิการ ประกอบด้วย 3 เพือ่จัดท าแผนการจัดการภยัพบิติัและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

    1) ค่าตอบแทน 200,000        

    2) ค่าใช้สอย 1,130,200     

    3) ค่าวสัดุ 39,500          

4 ผู้เรียนเกิดความตระหนกัและใหค้วามส าคัญในการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า

4 เพือ่ศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเครือข่ายในการจัดการภยัพบิติัและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

5เพือ่วเิคราะหป์จัจัยความส าเร็จในการขับเคล่ือนเครือข่ายในการจัดการภยั

พบิติัและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

3 จัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการภยัพบิติัด้านน้ า 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่วนราชการ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท

เปา้หมายที่ 1 เปา้หมายที่ 2 เปา้หมายที่ 3 เปา้หมายที่ 4

20. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

เปา้หมาย/แนวทาง

ตามแผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง(ใส่เครือ่งหมาย  ) จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ วันที่ 31

 พ.ค.61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

หมายเหตุ 1. เปา้หมาย/แนวทาง ตามแผนงานบรูณาการวจิัยและนวตักรรม ได้แก่ 

    1.1 เปา้หมายที ่1 : วจิัยและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศ

    1.2 เปา้หมายที ่2 : การวจิัยและนวตักรรมเพือ่แก้ปญัหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

    1.3 เปา้หมายที ่3 : วจิัยและพฒันาเพือ่สร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

    1.4 เปา้หมายที ่4 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และปจัจัยเอื้อทีส่นบัสนนุการวจิัยและนวตักรรม

2. รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

เกิดกระบวนการสร้างเครืข่าย โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม และน ากลไกจากการ

วจิัยน าแผนการบริหารจัดการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน 

และเปน็แนวทางในการขับเคล่ือนเครือข่ายต่อไป

แบบ ก. 8  


