
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2555 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกียรติ(จังหวดัขอนแก่น สุโขทัย นครราชสีมา และศรีสะเกษ) 
…………………………………………………… 

1. รหัสวชิา   EDA 6136 (EA 736) 
2. ช่ือกระบวนวชิา การบริหารทรัพยากรและการจดัการทางการศึกษา 

( Resource Management and Education Management ) 
3. ช่ือผู้สอน  รองศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร.ศิริพงษ ์ เศาภายน  

 และคณะ 
4. จุดมุ่งหมายกระบวนวชิา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การคลัง 
งบประมาณ การจดัการบริหารงบประมาณ การเงินในสถานศึกษา 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจท่ีไดรั้บ ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร
งบประมาณและการเงินในสถานศึกษาของตนใหถู้กตอ้งเหมาะสม ตามระเบียบวธีิท่ี
ทางราชการก าหนด 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรมในการบริหารการเงินในสถานศึกษา 
 

5. แนวสังเขปกระบวนวชิา 
ศึกษาหลกัการ วธีิการในการจดัท างบประมาณ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงิน

งบประมาณ การบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ระเบียบเก่ียวกบัการเงิน
และแนวปฏิบติัของราชการ การท าบญัชีการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ 

 
6. แนวทางการเรียน 

การศึกษาในกระบวนวชิาน้ี นกัศึกษาจะไดศึ้กษาความรู้จากอาจารยผ์ูส้อน และวทิยากร
ภายนอกท่ีรับเชิญมาบรรยายพิเศษ รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณ
และกการเงินโรงเรียน  แลว้น าแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวและปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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7. การประเมินผล 
1. ใหน้กัศึกษาท าขอ้สอบอตันยัตอนปลายภาค  30 % 
2. ใหน้กัศึกษาท าเอกสารรายงานเด่ียว 20 % 
3. การมีส่วนร่วมขณะเรียน โดยการท ารายงานกลุ่ม จ านวน 12 คร้ัง และการเขา้เรียน  20 % 
4. การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ และการสอบยอ่ย QUIZ  30% 

 
8. เนือ้หากระบวนวชิา 
บทท่ี 1    การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  

ความหมายและแนวคิดของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
บทท่ี 2  งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

การวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
บทท่ี 3   การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
 
บทท่ี 4   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารการคลงัและงบประมาณ 

4.1 ความหมายและความส าคญัของงบประมาณ 
4.2 รูปแบบและการจ าแนกงบประมาณ 
4.3 วงจรงบประมาณ 
4.4 รายรับและรายจ่าย ของรัฐบาล และรายไดรั้ฐบาล 
4.5 ประเภทการใชจ่้ายของรัฐบาล 
4.6 โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลไทย 

บทท่ี 5 กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการงบประมาณ 
 5.1 การบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 
 5.2 การก าหนดยทุธศาสตร์และการมุ่งเนน้การจดัการ 
 5.3 การพฒันาการจดัการงบประมาณสู่  e - Budgeting 
บทท่ี 6 การบริหารงบประมาณภายในสถานศึกษา 

6.1 โครงสร้างรายรับ – รายจ่ายของสถานศึกษา 
6.2  วธีิการจดัท างบประมาณสถานศึกษา  
6.3  ประเภทของการเงินสถานศึกษา 

บทท่ี 7 การค านวณตน้ทุนผลผลิต (Output Costing) 
 7.1 รายงานทางการเงิน 
 7.2 การรับรู้รายไดข้องสถานศึกษา 
 7.3 การบญัชีตามเกณฑเ์งินสดและเกณฑค์งคา้ง 
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บทท่ี 8  Balance Scorcard 
 8.1 ความหมายและความส าคญัของ Balance Scorcard 
 8.2 แนวคิดพื้นฐานของ Balance Scorcard 
 8.3 จุดอ่อนของระบบควบคุมทางการจดัการแบบเดิม 
 8.4 โมเดลของ Balance Scorcard 
 8.5 การพฒันากระบวนการในการสร้าง Balance Scorcard 
บทท่ี 9  การควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 9.1 ขั้นตอนการจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
 9.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2544 
 9.3 องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

บทท่ี 10   การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management) 
    แนวคิดการน า RBM สู่การปฏิบติั 
บทท่ี 11  การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School  Base Management) 
   หลกัการ แนวคิด ของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
บทท่ี 12  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (PBB) 

12.1 ผลลพัธ์และผลผลิต 
12.2 มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 
12.3 การจดัท าแผนกลยทุธ์  การจดัท ากรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง

และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินในสถานศึกษา 
 
9. เอกสารต าราอ่านเพิม่เติม 

 - Mikel Harry & Richard Schroeder.(2000). Six Sigma. . New york . USA. 
- ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ (2544). มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการ

จัดท างบประมาณระบบใหม่.  บริษทัธีระฟิลมแ์ละไซเทก็ซ์ จ  ากดั. กรุงเทพฯ. 
- ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทร (2547). การใช้ระบบ Balance Score Card. ธรรกมลการพิมพ.์ 

กรุงเทพฯ 
- วฒิุพงษ ์ ยศถาสุโรดม (2547) การเทียบเคียง Benchmarking. ธรรกมลการพิมพ.์ 

กรุงเทพฯ 
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ตารางการบรรยาย EDA 6136 
       กระบวนวชิา การบริหารทรัพยากรและการจดัการทางการศึกษา 

                               ( Resource Management and Education Management ) 

วนัท่ีบรรยาย กิจกรรม จงัหวดั - ผูบ้รรยาย 
29 ม.ค.56 17.00 – 18.30 น.  – ช้ีแจงรายละเอียดการเรียน 

- บรรยาย บทท่ี 1  
18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 –  21.00 น. – อาจารยบ์รรยายต่อ 

 
ขอนแก่น 

รศ.พ.ต.ท.ดร. 
ศิริพงษ ์เศาภายน 

30 ม.ค.56 17.00 – 18.30 น.  – บรรยายบทท่ี 2 
18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 21.00 น. – บรรยายบทท่ี 3 

 

ขอนแก่น 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
31 ม.ค.56 17.00 – 18.30 น. -  บรรยาย บทท่ี 4  

18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 21.00 น. – บรรยาย บทท่ี 5 

 

ขอนแก่น 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
5 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น. -  บรรยาย บทท่ี 6 

18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 20.30 น. – ตวัแทนจังหวดัขอนแก่น น าเสนอกิจกรรมท่ี 1 
20.30 – 21.00 น. – อาจารยส์รุป 

 

สุโขทยั 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
วทิยากร 

6 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น.  - บรรยาย บทท่ี 7 
18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 21.00 น. –  Quiz 

สุโขทยั 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
วทิยากร 

7 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น.  - บรรยาย บทท่ี 8 
18.30 – 19.00 น.  – พกั  
19.00 – 20.00 น. – ตวัแทน จ.ขอนแก่น  เสนอกิจกรรมท่ี 2 
19.30 –21.00 น. – อาจารยส์รุปผลการน าเสนอ 
 

สุโขทยั 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
วทิยากร 
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วนัท่ีบรรยาย กิจกรรม จงัหวดั - ผูบ้รรยาย 
12 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น. -  บรรยาย บทท่ี 9 

18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 20.30 น. – ตวัแทน จ.สุโขทัย น าเสนอ กิจกรรมท่ี 3   
20.30 – 21.00 น. – อาจารยส์รุปผลการน าเสนอ 

นครราชสีมา 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
วทิยากร 

13 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น. -  บรรยาย บทท่ี 10 
18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 20.30 น. – ตวัแทน จ.สุโขทัย น าเสนอ  กิจกรรมท่ี 4 
20.30 – 21.00 น. – อาจารยส์รุปผลการน าเสนอ 

นครราชสีมา 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
วทิยากร 

 
14 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น. -  บรรยาย บทท่ี 11 

18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 20.15 น. – ตวัแทน จ.ศรีสะเกษ น าเสนอกิจกรรมท่ี5 
20.15 – 21.00 น. – อาจารยส์รุปผลการน าเสนอ  

นครราชสีมา 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
วทิยากร 

 
19 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น.  - บรรยาย บทท่ี 12 

18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 20.30 น. – ตวัแทน จ.ศรีสะเกษ น าเสนอกิจกรรมท่ี6 
20.30 – 21.00 น. – อาจารยส์รุปผลการน าเสนอ 

ศรีสะเกษ 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 

วทิยากร 
 

20 ก.พ.56 17.00 – 18.30 น.  – ตวัแทน จ.นครราชสีมา น าเสนอ 
                                กิจกรรมท่ี 7 
18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 19.30 น. – อภิปรายกลุ่ม วเิคราะห์ เพื่อน าเสนอ 
19.30 – 21.00 น. –  Quiz  

ศรีสะเกษ 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 

วทิยากร 
 

21 ก.พ.56 17.00 – 17.30 น.  - อาจารยบ์รรยาย 
17.30 – 18.30 น. – ตวัแทน จ.นครราชสีมา  น าเสนอ 
                                กิจกรรมท่ี 8 
18.30 – 19.00 น.  – พกั 
19.00 – 21.00 น. –อาจารยส์รุป ปิดคอร์ส 

ศรีสะเกษ 
รศ.พ.ต.ท.ดร. 

ศิริพงษ ์เศาภายน 
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การติดต่อกบัอาจารย์ผู้บรรยาย 
1. ท่ีท าการคณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา อาคาร NCB ชั้น 4             

โทร 02- 3108327  
2. รองศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร.ศิริพงษ ์ เศาภายน  081 - 7332245 

 
……………………………………………….. 
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ใบกจิกรรมที ่1 
ความหมายแนวคิดและการวางแผนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาน าเสนอความหมายแนวคิดและการวางแผนการบริหารทรัพยากรทาง 
              การศึกษาการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
กจิกรรม 

1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ในแต่ละสาขาวทิยบริการฯ กลุ่มละ 8 – 10  คน ดงัน้ี 
- จงัหวดัสุโขทยั                  เป็น  8  กลุ่ม    น าเสนอ กิจกรรมท่ี 1 และ 2 

 - จงัหวดัขอนแก่น               เป็น 13  กลุ่ม   น าเสนอ กิจกรรมท่ี 3 และ 4 
 - จงัหวดันครราชสีมา         เป็น  13  กลุ่ม   น าเสนอ กิจกรรมท่ี 5 และ 6 

- จงัหวดัศรีสะเกษ          เป็น  9  กลุ่ม     น าเสนอ กิจกรรมท่ี 7 และ 8 
2. เลือกประธาน เลขานุการของกลุ่ม 

2.1 แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย ตามหวัขอ้ท่ีปรากฏในเคา้โครงเน้ือหา โดยศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมจากท่ีอาจารยบ์รรยาย 

2.2 เสนอแนวทางเก่ียวกบัความรู้ตามหวัขอ้ท่ีปรากฏในเคา้โครงเน้ือหา 
3. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ  

อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา 
4. รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม 

…………………………………………………………………….. 
 

ใบกจิกรรมที่ 2 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารการคลงัและงบประมาณ ความหมายและความส าคญังบประมาณ 

รูปแบบและการจ าแนกงบประมาณ วงจรงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล 
โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลไทย 

จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายแลว้สรุปเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารการ
คลงัและงบประมาณ ความหมายและความส าคญังบประมาณรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณ 
วงจรงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของรัฐบาลโครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลไทย 
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กจิกรรม 

1. ใหก้ลุ่มเดิม แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารการ
คลงัและงบประมาณ ความหมายและความส าคญังบประมาณรูปแบบและการจ าแนก
งบประมาณ วงจรงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของรัฐบาลโครงสร้างรายจ่ายของ
รัฐบาลไทย  

2. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ
อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา 

3. รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม 
……………………………………………… 

 

ใบกจิกรรมที ่3 
กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการงบประมาณ การบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ การก าหนด
ยทุธศาสตร์และการมุ่งเนน้การจดัการ การพฒันาการจดัการงบประมาณสู่  e - Budgeting  

จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาร่วมอภิปรายและศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบั กระบวนทศัน์ใหม่ในการ
จดัการงบประมาณ การบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ การก าหนดยทุธศาสตร์และการมุ่งเนน้การ
จดัการ การพฒันาการจดัการงบประมาณสู่  e – Budgeting  
กจิกรรม 

1. ใหก้ลุ่มเดิม แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบักระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการ
งบประมาณ การบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ การก าหนดยทุธศาสตร์และการ
มุ่งเนน้การจดัการ การพฒันาการจดัการงบประมาณสู่  e - Budgeting 

2. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ 
     อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา 
3.  รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม 

………………………………………….. 

 

ใบกจิกรรมที ่4 
การบริหารงบประมาณภายในสถานศึกษาและการค านวณตน้ทุนผลผลิต (Output Costing) 

จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาร่วมอภิปรายและศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ 
      ภายในสถานศึกษาและการค านวณตน้ทุนผลผลิต (Output Costing) 
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 กจิกรรม 
1. ใหก้ลุ่มเดิม แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณภายใน 
     สถานศึกษาและการค านวณตน้ทุนผลผลิต (Output Costing) 
2. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ 
     อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา 
2. รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม 

…………………………………………………………. 
ใบกจิกรรมที ่5 

ความหมายและความส าคญัและแนวคิดพื้นฐานของ Balance Scorcard 
จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาร่วมอภิปรายและศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบั ความหมายและความส าคญั
และแนวคิดพื้นฐานของ Balance Scorcard 
กจิกรรม 

1. ใหก้ลุ่มเดิม แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบั ความหมายและความส าคญัและแนวคิด 
     พื้นฐานของ Balance Scorcard 
2. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ 
  อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา 
3. รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม    

…………………………………………………. 

 

ใบกจิกรรมที ่6 
การควบคุมและตรวจสอบภายใน 

จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
กจิกรรม 

1. ใหก้ลุ่มเดิม แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
2. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ 
     อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา  
3.  รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม 

........................................................................................................ 
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ใบกจิกรรมที ่7 
การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management) 

และการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School  Base Management) 
จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการบริหารโดยใช ้

             โรงเรียนเป็นฐาน 

กจิกรรม 

1. ใหก้ลุ่มเดิม แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

2. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ 
     อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา 
3.  รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม 

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

ใบกจิกรรมที ่8 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (PBB) 

จุดประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (PBB) 
 กจิกรรม 

1. ใหก้ลุ่มเดิม แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ 

     ผลงาน  
2. ใหต้วัแทนกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละวทิยบริการฯตามก าหนด  น าเสนอผลการ 
     อภิปรายในระหวา่งชัว่โมงเรียน ตามตารางเวลา 
3.  รวบรวมผลจากท่ีกลุ่มอ่ืนๆอภิปรายมาจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม 

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


