
        
โครงการบริการวิชาการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฎิบัติ 

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หน่วยงาน : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 
แผนงาน : …………………………………………….. 
ผลผลิต : ................................................ 
กิจกรรมหลัก : ............................................. 
1.ชื่อโครงการ บริการวิชาการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฎิบัติ โดยประยุกต์ใช้ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวอมราลักษณ์  ศิริทองสุข 
ต าแหน่ง   :   อาจารย์ประจ าคณะบัญชี 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี : 098 158 9898 
E-mail : amaralak.su@spu.ac.th 
 
2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./ภารกิจงาน 

2.1   สภาพปัญหาและความต้องการ 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง 

ท่ีผ่านมามีการด าเนินการในหลายมาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท้ังทางด้านการ
ลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต และการใช้
แนวคิด "ประชารัฐ "มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท า ให้ รั ฐบ าลมี
นโยบายลดความเหล่ือมล้ า สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมท้ังประเทศโดยให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 รับทราบการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver 7 คณะ และกลุ่ม Enable Driven 5 คณะ 
เพื่อขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการท้ัง 12 คณะ มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  
   (1)  ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   (2)  เน้นกิจกรรมท่ีเป็น Action Based 
   (3)  ครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ และการมีส่วนร่วมในความมั่งค่ัง  
   (4)  ภาคเอกชนน า โดยภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุน 

จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้สภาวะสังคมปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
จนท าให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินท่ีไม่มีวัน จบส้ิน 
อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะด ารงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งท่ีประชาชน
ไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้ กับตัวเอง รู้จักความ



พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต  

การท าบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการด ารงชีวิตของตัวเอง และภายใน
ครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งช้ีอดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของ
ตัวเอง สามารถน าข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลท่ีได้ ท่ีบันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว  

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความส าคัญกับชุมชน โดยคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งท่ีจะให้ความรู้กับชุมชนในเขตจังหวัดกาฬสินธิ์  จึงเลือกหมู่บ้านเสียว   
ต าบลหัวงัว  อ าเภอยางตลาด   จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีมีประชากรจ านวนมาก ดังนั้น คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน หมู่บ้าน
บ้านเสียวโดยไปให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถ  พึ่งตนเอง รู้จัก
ความพอประมาณ และไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม .  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ 

          เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
          ตัวชีว้ัด       : ………………………………………………………………………………. 
         กลยุทธ์       : ………………………………………………………………………………. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมเข้มแข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลง  

          เป้าประสงค์ : ………………………………………………………………………………. 
          ตัวชี้วัด       : ………………………………………………………………………………. 
          กลยุทธ์       : ………………………………………………………………………………. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม  

          เป้าประสงค์ : ………………………………………………………………………………. 
          ตัวชี้วัด       : ………………………………………………………………………………. 
          กลยุทธ์       : ………………………………………………………………………………. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม  

          เป้าประสงค์ : ………………………………………………………………………………. 
 ตัวชีว้ัด       : ………………………………………………………………………………. 
          กลยุทธ์       : ………………………………………………………………………………. 
 
4.  สถานภาพโครงการ : โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 

5.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
จากสภาวะสังคมปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนท าให้คนไทยหลง

เดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินท่ีไม่มีวัน จบส้ิน อย่างไรก็ตามคนไทยยัง
มีทางออก ซึ่งการจะด ารงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งท่ีประชาชนไทยควรยึดถือคือการ
พึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวท่ีทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ 
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ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการ
ใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต  

การท าบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการด ารงชีวิตของตัวเอง และภายใน
ครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งช้ีอดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของ
ตัวเอง สามารถน าข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลท่ีได้ ท่ีบันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว  

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความส าคัญกับชุมชน โดยคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งท่ีจะให้ความรู้กับชุมชนในเขตจังหวัดกาฬสินธิ์  จึงเลือกหมู่บ้านเสียว   
ต าบลหัวงัว  อ าเภอยางตลาด   จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีมีประชากรจ านวนมาก ดังนั้น คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน หมู่บ้าน
บ้านเสียวโดยไปให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถ  พึ่งตนเอง รู้จัก
ความพอประมาณ และไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  

 6.  วัตถุประสงค:์  
1. เพื่อบริการวิชาการของคณะบัญชีเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชี

ต้นทุนแก่ชุมชน  
2. เพื่อส่งเสริมชุมชนในการพึ่งพาตนเอง การรู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาคณะบัญชีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจการ

จัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนแก่ชุมชน 
 

7.ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปี  2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 

          

ขั้นด าเนินงาน (D) 
1 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

          

ขั้นประเมิน (C) 
1. ประชุมสรุปงาน 
2. สรุปผลการประเมินโครงการ 

          

ขั้นพัฒนา ปรับปรุง (A) 
1. ป ร ะ ชุ ม ส รุป ก ารน าผ ล ไป
ปรับปรุง 
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8.งบประมาณด าเนินการ 
 ข้อมูลงบประมาณ : งบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้      
 

ท่ี รายการ ผ่านจัดซ้ือ มูลค่างาน เบิกจ่าย รวม (บาท) หมายเหตุ 

     1   ค่าอาหาร  (2,000 x  1 วัน ) x 80 บาท   160,000 160,000  
     2   ป้ายไวนิลโครงการ    3,000           3,000  
     3   เกียรติบัตรใส่กรอบ 1 แผ่น (มอบให้

ประธานศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน) 
  1,000 1,000  

     4    ค่าเอกสารและค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 
-กระดาษปรุ๊ฟ ส าหรับท าการน าเสนอ
ตัวอย่างการ จัดท าบัญ ชีครัว เรือน ให้
ชาวบ้าน ( 30 แผ่น x แผ่นละ 4 บาท) 
- กระดาษแข็งส าหรับท าแบบฟอร์มบัญชี
ครัวเรือนสอนให้ชาวบ้านฝึกท าการปฏิบัติ
จริง และเป็นแบบฟอร์มไว้ใช้ในครัวเรือน
ต่อไป  (50 แผ่น x แผ่นละ 5 บาท) 
-ดินสอจ านวน 2,000 แท่ง แท่งละ 5 บาท 
-กบเหล่าดินสอ 200 อัน อันละ  5 บาท 
-ยางลบ 2,000 อัน อันละ  5 บาท 
-ปากกาเมจิกสีด า น้ าเงิน แดงไว้เขียนการ
น าเสนอ 200 แท่ง แท่งละ 10 บาท 
-ค่าปริ้นเอกสารแบบประเมินหลังบริการ
วิชาการ เสร็จ 2,000 แผ่น แผ่นละ 0.50 
สตางค์ 
-ค่าสมุดบัญชีครัวเรือน(2,000 เล่มx เล่ม
ละ80 บาท) 
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     5 ค่าเดินทางไป-กลับ จากมหาลัยไปบ้าน
เสียว มีดังนี้ 
- ลงพื้นท่ีครั้งท่ี 1 แนะน าตัวกับชาวบ้าน 
ส ารวจส ารวจพื้ น ท่ีและ เส้นทางการ
เดินทาง  (ระยะทาง70 ก.ม.x2เท่ียว)  
- ลงพื้นท่ีครั้งท่ี 2 เก็บข้อมูลกับชาวบ้าน
เพื่อจัดท าการน าเสนอข้อมูลและจัดท า
แบบฟอร์มบัญชีครัวเรือน (ระยะทาง 70 
ก.ม. x2เท่ียว)  
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-ไปบริการวิชาการชุมชน  ใน วัน ท่ี  7 
พฤษภาคม 2563 (รถบัส 2 คัน ) 

28,000 
 
 

28,000 

     6   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
  

  5,000 5,000 
 
 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด   393,000 393,000  

 
9. เป้าหมายของโครงการ 
     เป้าหมายการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
          1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ    จ านวน   2,000 คน ประกอบด้วย  
   1.1  ชาวบ้าน    จ านวน   1,900 คน 
              1.2  คณาจารย์คณะบัญชี  จ านวน        5  คน 
              1.3  นักศึกษาคณะบัญชี   จ านวน      95  คน 
         
     เป้าหมายการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ 
2. ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักศึกษาคณะบัญชีได้แสดงถึงจิตอาสาการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจการจัดท า

บัญชีครัวเรือนแก่ชุมชน  และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
  

10. พื้นที่ด าเนินการ   หมู่บ้านเสียว   ต าบลหัวงัว  อ าเภอยางตลาด   จ.กาฬสินธุ์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ท าให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจบัญชีครัวเรือและบัญชีต้นทุนสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนและ

บัญชีต้นทุนได้ในชีวิตประจ าวัน 
2. ท าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ท าให้นักศึกษาคณะบัญชีมีจิตอาสาในการมีส่วนร่วมให้ความรู้ความเข้าใจการจัดท าบัญชีครัวเรือน

และบัญชีต้นทุนแก่ชุมชน  และสามารถท างานเป็นทีมได้ 

12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
1. ชาวบ้านสามารถน าความรู้ท่ีได้อบรมบัญชีครัวเรือนมาจัดท าบัญชีครัวเรือนในชีวิตประจ าวันได้  โดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักศึกษาคณะบัญชีสามารถให้ความรู้บัญชีแก่ชุมชน และสามารถท างานเป็นทีมได้ 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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14. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  393,000บาท 
15. การประเมินผล :  
 การประเมินผลโครงการ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. การประเมินผล  

1.1 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

1.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ     
 
 

................................................ 
(นางสาวอมราลักษณ์  ศิริทองสุข) 

อาจารย์ประจ าคณะบัญชี 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

.................................................   .................................................. 
                       (นางสาวสุพัตรา  หารัญดา)                    (นางเดือนฉาย  ซ่อนกลาง) 
                        อาจารย์ประจ าคณะบัญชี                      อาจารย์ประจ าคณะบัญชี   
                           ผู้เห็นชอบโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

.................................................. 
(นายพลากร  เวียงใต้) 
หัวหน้าสาขาการบัญชี 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 


