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คํานํา 
  

 กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีบริการนักศึกษาครอบคลุมพันธกิจหลายดาน ไดแก การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูไดอยางมีความสุขจนสําเร็จ

การศึกษาไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ปลูกฝงอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางความสัมพันธอันดีระหวาง

นักศึกษา ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ตลอดจนสงเสริมความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสนับสนุนในการสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยตอไป 

 แผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินโครงการของกองพัฒนานักศึกษาใหดําเนิน   

ไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ อยางมีเปาหมายและมีทิศทาง แผนปฏิบัติการนี้เปนแผน

ระยะสั้น 1 ป  ท่ีถายทอดแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยลงสูการปฏิบัติจริง ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม รวมท้ัง

ระบุผูรับผิดชอบหลัก หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดงบประมาณ ตลอดจนจําแนกประเภทงบประมาณในหมวดตาง ๆ และแผนการ

ดําเนินโครงการตามไตรมาสอยางชัดเจน ซ่ึงสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความเปนมา 

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเปนฝายกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอมาไดมีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู พ.ศ. 2518  ฝายกิจการนักศึกษาจึงไดยกฐานะ เปนสํานักกิจการนักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูกํากับดูแล  

 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ   

เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กองพัฒนานักศึกษาก็ยังมีฐานะเปนสํานักกิจการนักศึกษา 

 จนกระท่ังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช โดยมหาวิทยาลัยไดมีประกาศเรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย            

สํานักกิจการนักศึกษา ไดถูกปรับฐานะเปน “กองพัฒนานักศึกษา” เปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีผูชวยอธิการบดีเปนผูกํากับดูแล จนถึงปจจุบัน โดยในป 

พ.ศ. 2560 ไดผนวกงานของสํานักศิลปวัฒนธรรมมาเปนสวนหนึ่งของกองพัฒนานักศึกษาอีกดวย 

 ปจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยูท่ีอาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 13180 หมายเลขโทรศัพท 0 2529 0674-7 ตอ 128, 239 หมายเลขโทรศัพทภายนอกและโทรสาร 0 2909 1428 ประกอบไปดวย 4 หนวยงาน คือ  

 1. งานบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีในดานการบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ จัดทําแผนปฏิบัติงาน เบิกจายงบประมาณและติดตามการใชงบประมาณ งานพัสดุ      

การรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา การเช็คระบบเขารวมกิจกรรมนักศึกษาและฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา และงานประกันคุณภาพ 

 2. งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มีหนาท่ีในดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององคการ

นักศึกษาและชมรม งานแนะแนวและใหคําปรึกษา ทุนการศึกษา  

 3. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหนาท่ีในดานการใหบริการและการจัดสวัสดิการแกนักศึกษา และงานบริการนักศึกษา ไดแก งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 

งานทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ., กรอ.) งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา, งานเรียนศึกษาวิชาทหาร, งานผอนผันการตรวจเลือกทหารกองประจําการ, งานบริการพัสดุ

และไปรษณีย งานประสานงานหอพัก 

 4. งานศิลปวัฒนธรรม มีหนาท่ีในการสงเสริมการจัดการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมสืบสานประเพณี รวมถึง

กิจกรรมหารายได 
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ปรัชญา (Philosophy) : 

 คุณภาพนักศึกษา คือหนาท่ีของเรา 

 

วิสัยทัศน (Vision) :   

สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูอยางมีความสุข เสริมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 เอกลักษณ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย และความภูมิใจในความเปนไทย 

เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จออกไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

 

พันธกิจ (Mission) : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูอยางมีความสุข เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

2. เสริมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดวยกิจกรรม 

3. สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

4. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสรางรายไดจากงานศิลปวัฒธรรม 

5. สงเสริม สนับสนุนนักศึกษาหรือศิษยเกาใหไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

คานิยมองคกร  

Triple A 

A – Activeness: ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค 

A – Adaptive: ปรับตัวไดดี พรอมนําความเปลี่ยนแปลง 

A – Acceptance and Friendliness: เปนท่ียอมรับและเปนกัลยาณมิตร 
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 Objectives and Key Results (OKR) กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input 

นักศึกษา 

Output 

1. นักศึกษาเรียนรูอยางมี

ความสุข  

2. มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

เอกลักษณ อัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย และภูมิใจ

ในศิลปวฒันธรรม ดวย

การเขารวมกิจกรรม 

3. เสริมสรางทักษะการ

ทํางานรวมกัน 

ความสัมพันธอันดี

ระหวางศิษยเกา และ

ศิษยปจจุบัน ผานการทํา

กิจกรรม 

4. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

และการสรางรายไดจาก

ศิลปวัฒนธรรม 

Outcome 

1. นักศึกษามีความสุขกายสบาย

ใ จ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด ต า ม

ระยะเวลา 

2. นักศึกษามีความสัมพันธอันดี 

ระหวางเพ่ือนนักศึกษา รุนพ่ี 

รุนนอง ครูอาจารย 

3. สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย  

4. มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการ

จัดกิจกรรม 

Process 

กระบวนการ

สนับสนุน 

1. งานธุรการ

ติดตอสื่อสารและ

ประสานงาน 

2. งานบริการขอมูล

และฐานขอมลู 

3. งานประชาสัมพันธ 

4. งานจัดซื้อจัดจาง 

5. จัดประชุม 

6. ประกันคณุภาพ 

7. การจัดการความรู 

8. การบริหารความ

เสี่ยง 

ระหวางเรียน 

1. สนับสนุนการเรียน 

2. การแนะแนวและ

ใหคําปรึกษา 

4. บริการนักศึกษา 

3. สวัสดิการนักศึกษา 

ทุนการศึกษา/ 

สนับสนุนการนําเสนอผลงาน/ 

เตรียมความพรอมนักศึกษาที่

มีความบกพรอง 

งานใหคําปรึกษา/            

ใหคําปรึกษาทางการเรียน/ 

ที่ปรึกษารายไดระหวางเรียน 

กยศ./กรอ./ผอนผันทหาร 

บริการอื่น ๆ 

หอพัก/ประกันอุบัติเหตุ 

สภาพแวดลอม/วินยันักศึกษา 

5. กิจกรรมนักศึกษา องคการนักศึกษา 

สภานักศึกษาชมรม/ 

จิตอาสา/กีฬา 

6. ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมศิลปะฯ 

หารายได 

กระบวนการหลัก 

หลังจบการศึกษา 
7. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

8. ศิษยเกาสัมพันธ 

ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการ 

สงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

- หารายไดระหวาง

เรียน 

- จัดหาทุนการศึกษา 

- ภาพลักษณองคกร 
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โครงสรางงานกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารท่ัวไป 
งานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา 
งานศิลปวัฒนธรรม 

- งานสงเสริมและจัดการเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

- งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

- งานสรางเครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

- งานกิจกรรมวันสําคัญของไทย 

- งานพัฒนาแหงเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

- งานสรางสรรคผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

- งานสงเสริมสืบสานประเพณี 

- งานบริการยืม-คืนอปุกรณดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

- งานบริการชุมชนดานศิลปวัฒนธรรม 

- งานกิจกรรมจัดหารายได 

- งานอํานวยการ 

- งานธุรการ 

- งานบุคลากร 

- งานแผนและงบประมาณ 

- งานพัสดุ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานพัฒนาเว็บไซต 

- งานอาคารและภูมิทัศน 

- งานควบคุมภายใน 

- งานบริหารความเส่ียง 

- งานจัดการความรู 

 

 

งานกิจการนักศึกษา 

และศิษยเกาสัมพันธ 

- งานใหคําปรึกษาดานวิชาการและการใชชีวิต 

- งานใหบริการขอมูลแหลงทุนการศึกษา 

- งานจัดหางาน 

- งานเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมือ่สําเร็จ

การศึกษา 

- งานบริการนักศึกษาที่มีความบกพรอง 

- งานสรรหาผูสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

- งานจัดกิจกรรม/โครงการ 

- งานทรานสคริปกิจกรรม 

- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

- งานออกหนังสือรับรองความประพฤตินกัศึกษา 

- งานจัดหาทุนการศึกษา 

- งานเครือขายนักศึกษา 

- งานจิตอาสา 

- งานศิษยเกาสัมพันธ 

- งานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

- งานประสานงานหอพกันักศึกษา 

- งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 

- งานบริการพัสดุและไปรษณีย 

- งานนักศึกษาวิชาทหาร 

- งานผอนผันการเกณฑทหาร 

- งานบริการยืม-คืน เคร่ืองหมาย
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บุคลากรกองฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

น.ส.วราภรณ ไชยสุริยานันท 

ผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

งานบริหารงานท่ัวไป งานกิจการนักศึกษา 

และศิษยเกาสัมพันธ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

 
งานศิลปวัฒนธรรม 

1. น.ส.มาส ดอกสรอย 

   (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) 

2. นายมาโนช เงาภูทอง 

(พนักงานการศึกษา 3 ส) 

3. น.ส.เพียงใจ เสือเอก 

 (เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป) 

4. นายอานนท มีสมบัติ

(นักวิชาการศึกษา) 

5. นางน้ําเพชร เชี่ยวชาญ   

(แมบาน) 

 

 

1. น.ส.กัลยา นันทสําเภา 

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) 

2. น.ส.ศิรินันท จันทรโฉม 

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) 

3. นายนุวัต มูฮะหมัด 

    (นักวิชาการศึกษา) 

1. น.ส.บัวทิพย บุญประเสริฐ 

(นักวิชาการศึกษา) 

2. น.ส.มลิวรรณ พันธภักด์ิ 

  (นักวิชาการศึกษา) 

3. นางเพ็ญพนา เครือเมฆเมฆ 

(นักวิชาการศึกษา) 

 4. น.ส. สุนิสา คงทอง 

(นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี) 

 5 .น.ส.ธัญญาภรณ บุญเพิ่ม 

(นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี) 

 

 

1. นางเบญจภัคค ธนแพรวพันธ 

      (นกัวิชาการศึกษา) 

2.   น.ส.ปรีญา สุขประเสริฐ 

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

ผูชวยอธิการบดี 

อาจารยปยะ สงวนสิน 

รองอธิการบดี 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

2563 
ผูรับผิดชอบ 

บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห 

และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศ 

1. ผลงานท่ีไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

2. ผลงานท่ีไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย 

3. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรอื 

นานาชาติ   

4. จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการยกยอง ระดับชาติ/

นานาชาติ 

5. รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาทุกระดับท่ีมผีลงานเชิงประจักษท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

45 ผลงาน 

26 ผลงาน 

300 ผลงาน 

 

8 คน 

 

รอยละ 40 

งานกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสมัพันธ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรม 

งานบริหารท่ัวไป 

 

บัณฑิตและผูมสีวนไดสวนเสียมคีณุธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดตีอสังคมโดยรวมรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1. จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสรมิ สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2. จํานวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการบริหารจดัการศลิปวัฒนธรรมท่ี

นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

15 ผลงาน 

 

 

10 ลานบาท 

งานศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัมีคณุภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมา    

ภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนท่ี

ยอมรับตอประชาชน 

1. รอยละการเบิกจายของงบประมาณตามแผนท่ีกําหนด 

2. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

รอยละ 90 

รอยละ 100 

งานบริหารท่ัวไป 
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ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ป พ.ศ. 2562-2564 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ป งบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

นโยบายขอ 1 เรงสรางผลงานการพัฒนาทองถ่ินในเชิงประจักษ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตาม

รูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค 

นโยบายขอ 1 เรงสรางผลงานการพัฒนาทองถ่ินในเชิงประจักษ ท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตามจุดเนนของยุทธศาสตรประเทศ 

โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ (University Engagement) ท้ังใน

สวนของการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ รณรงค สราง

จิตสํานึก    ทางวัฒนธรรม การเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ

ฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  

 

 

อนุรักษ สืบสาน สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม   

ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม สงเสริมอัตลักษณและสราง

คานิยมความเปนไทย มีเครือขายความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรม นําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางคุณคาทาง

สังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

นโยบายขอท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเปน

องคกรแหงความสุข 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการท่ีเปนเลิศมี   

ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 

 

 

การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ 
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แผนปฏิบัติการงานศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบตัิการประจําป พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

วัตถุประสงคของแผน 

1. เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล 

3. เพ่ือสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางเพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 

ตัวช้ีวัดตามความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑท่ีกําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

2. จํานวนเครือขายพันธมิตรท่ีมีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ จํานวนไมนอยกวา 1 เครือขาย 

3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 

4. รอยละของโครงการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนท่ีดําเนินการตามแผน ตอโครงการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการ 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนท่ีบรรจุในแผน ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

โครงการ กิจกรรม 
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โครงการกองพัฒนานักศึกษาภายใตแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

 

โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. มอบทุนการศึกษา 1. เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาแกผูท่ีมี

ความประพฤตดิี มผีลการเรยีนดี 

จิตอาสา แตยากจนไดมโีอกาส

ศึกษาตอ 

2. เพ่ือมอบทุนการศึกษาใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของผูมอบทุน 

รอยละเบิกจาย รอยละ 100 15,000 ก.ค.63 ธัญญาภรณ 

2 ทุนเฉลิมราชกุมาร ี

 

1. เพ่ือเบิกจายเงินทุนการศึกษา

ตามเง่ือนไข 

2. เพ่ือรายงานความกาวหนาของ

การดําเนินงานแกผูใหทุน 

รอยละเบิกจาย รอยละ 100 งบ สป.กว. ต.ค.62-ก.ย.63 สุนิสา 

3 ทุนอุดมศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

1. เพ่ือเบิกจายเงินทุนการศึกษา

ตามเง่ือนไข 

2. เพ่ือรายงานความกาวหนาของ

การดําเนินงานแกผูใหทุน 

รอยละเบิกจาย รอยละ 100 งบ สป.กว. ต.ค.62-ก.ย.63 สุนิสา 

4 ทุนสนับสนุนมลูนิธิ

โสภณพนิช 

1. เพ่ือเบิกจายเงินทุนการศึกษา

ตามเง่ือนไข 

รอยละ 100 รอยละ 100 งบ สป.กว. ต.ค.62-ก.ย.63 สุนิสา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 2. เพ่ือรายงานความกาวหนาของ

การดําเนินงานแกผูใหทุน 

5 ทุนนักศึกษาพิการใน

สถาบันอุดมศึกษา 

1. เพ่ือเบิกจายเงินทุนการศึกษา

ตามเง่ือนไข 

2. เพ่ือรายงานความกาวหนาของ

การดําเนินงานแกผูใหทุน 

รอยละ 100 รอยละ 100 งบ สป.กว. ต.ค.62-ก.ย.63 สุนิสา 

รวมงบประมาณโครงการ 15,000   

 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 พิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

1. เพ่ือสนับสนุนใหพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรเปนไปดวยความ

เรียบรอย ถูกตอง ตามท่ีสํานัก

พระราชวังกําหนด  

2. เพ่ือใหการเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของบัณฑิตมคีวาม

รวดเร็ว เรียบรอย และถูกตอง

สมบูรณ สมศักดิ์ศรีแหงปรญิญาท่ี 

บัณฑิตจะไดรับ 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม  

2. รอยละความพึง

พอใจของนักศึกษา

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

3. ผลคะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ

กลาง 

ไมนอยกวารอย

ละ 85 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

อันดับ 1 ใน 5 

3,200,000 ส.ค.-ก.ย.63 กัลยา, มาส 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3. เพ่ือใหบัณฑิตเขารับ

พระราชทานอยางสมเกียรติ มี

ความประทับใจ ภาคภูมิใจใน

มหาวิทยาลยั 

4. เพ่ือรวมแสดงความยินดีกับ

บัณฑิตท่ีเขารวมพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร และสราง

ความสัมพันธอันดรีะหวางบัณฑิต

และนักศึกษาปจจุบัน 

2 เปดโลกชมรม 1. เพ่ือใหแตละชมรมมีโอกาส

นําเสนอผลงานกิจกรรมชมรม หรอื

แสดงนโยบายการจดัตั้งชมรม 

2. เพ่ือใหแตละชมรมเปดรับสมาชิก

ในวันดําเนินกิจกรรม 

3. เพ่ือใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ไดมี

ขอมูลของแตละชมรม เพ่ือนําไป

ตัดสินใจในการตอบรับเปนสมาชิก

ชมรม 

1. จํานวนชมรมท่ี

เขารวมกิจกรรม 

  

2. จํานวนนักศึกษา

เขารวมกิจกรรม  

ไมนอยกวา

จํานวน 20 

ชมรม 

ไมนอยกวา 

1,000 คน 

30,000 ก.ค.63 มลิวรรณ 

3 พิธีอัญเชิญตราพระราช

ลัญจกร 

1. เพ่ือใหนักศึกษานอมรําลึกในพระ

มหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรง

พระกรณุาโปรดเกลาฯ 

1. จํานวนนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 เขารวม

กิจกรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

 

136,000 พ.ย.-ธ.ค.62 มลิวรรณ 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

พระราชทานตราพระลัญจกรสวน

พระองคแกมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว

ประเทศ  

2.เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมพิธี

อัญเชิญตราพระราชลญัจกร 

2. จํานวนรอยละ

ความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอย

ละ 3.51 

4 รับนองใหมตามหลัก

จริยธรรมและการ

รณรงคปลอดเหลาใน

สถานศึกษา 

1. เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางรุนพ่ี และรุนนอง  

2. เพ่ือปฏิบัติตามแนวทางท่ี

หนวยงานตนสังกัดกําหนดเรื่องการ

จัดกิจกรรมรับนอง และ

ควบคุมดูแลการจดักิจกรรมให

เปนไปตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยั

และคณะกําหนด 

3. เพ่ือใหรุนพ่ีจัดกิจกรรมท่ี

สรางสรรคโดยไมยุงเก่ียวกับสรุา

หรือยาเสพติด 

1. จํานวนรอยละ

ความพึงพอใจของ

นักศึกษารุนพ่ี และ

รุนนอง มี

ความสัมพันธท่ีดี

ตอกัน 

2. จํานวนรอยละ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

3. จํานวนการ

ตรวจพบสารเสพ

ติด 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3.51 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3.51 

 

 

0 คน 

20,000 เม.ย. – ก.ย.63 มาโนช 

มลิวรรณ 

5 ชมรมนักศึกษา 1. เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมของ

นักศึกษาในทางสรางสรรค  

2. เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดใช

เวลาวางทํากิจกรรมท่ีมีประโยชนใน

ดานตาง ๆ เชน ดานวิชาการ ดาน

1. จํานวนรอยละ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

 

 

30,950  ต.ค.62 - ก.ย.63 มลิวรรณ 

เพ็ญพนา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

สังคม ดานกีฬา ดานการพัฒนา 

เปนตน 

3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมเปน

สมาชิกของชมรมท่ีนักศึกษามีความ

ถนัด และมีความสนใจ  

4. เพ่ือใหนักศึกษาดําเนินตาม

วัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรม 

และดําเนินกิจกรรมตามท่ีชมรม

กําหนด 

 

2. จํานวนนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 ท่ีเขารวม

กิจกรรมจาํนวน 

3.จํานวนรอยละ

ของนักศึกษาท่ีได

พัฒนาทักษะตาง ๆ 

ผานการเขารวม

ชมรม 

4. รอยละ

ความสําเร็จของ

การจัดตั้งชม  

รอยละ 80 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

6 เลือกตั้งนายกองคการ

นักศึกษา 

1.เพ่ือดําเนินการจดัการเลือกตั้ง

เพ่ือใหไดนายกองคการนักศึกษา 

2. เพ่ือสงเสรมิการดาํเนินงานตาม

แบบประชาธิปไตย 

 

 

1. จํานวนนักศึกษา

มาใชสิทธ์ิในการ

เลือกตั้ง  

 

 

2. ไดนายกองคการ

นักศึกษา  

3. มีคณะกรรมการ

องคการนักศึกษา 

ไมนอยกวา รอย

ละ 80 ของ

นักศึกษา

ทั้งหมด 

 

1 คน 

 

จํานวน 1 คณะ 

5,000 ก.พ.63 มลิวรรณ 

เพ็ญพนา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

7 เขารวมพิธีวางพวงมาลา 1. เพ่ือใหนักศึกษานอมรําลึกในพระ

มหากรณุาธิคณุในสมเด็จพระราช

ปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรม

หลวงเพชรบุรรีาชสิรินธร 

2. เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในการ

เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1. จํานวนตัวแทน

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม  

2. ระดับความ    

พึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม  

70 คน 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

5,000 ก.พ.63 มลิวรรณ 

8 พิธีไหวคร ู 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความ

เคารพนอบนอม และความกตัญู

เวทิตาตอครู-อาจารย 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวม

กิจกรรมพิธีไหวคร ู

1. จํานวน 

ผูเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

2. ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษา

ท่ีเขารวมกิจกรรม  

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 ของ

นักศึกษาช้ันปท่ี 

1 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

13,750 ก.ค.63 มลิวรรณ 

9 คายอาสา 6 ราชภฏั 1. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษาไดทํา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

2. เพ่ือชวยสงเสริมใหนักศึกษาเปน

ผูมีความรับผดิชอบ และสริมสราง

ใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปนหมู

คณะ 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม 

2. ระดับความ    

พึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม  

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

ไมนอยกวา 

3.51 

30,000 เม.ย.-พ.ค.63 เพ็ญพนา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

10 สุมตรวจสารเสพติด 1. เพ่ือสุมตรวจนักศึกษา และให

มหาวิทยาลยัเปนสถานศึกษาท่ี

ปลอดสารเสพติด 

2. เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

สารเสพตดิในสถานศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษา

สุมตรวจสารเสพ

ติด  

2. จํานวนผูเสพ

สารเสพตดิใน

สถานศึกษา  

จํานวน 1,500 

คน 

 

0 คน 

15,000 ก.ค.-ส.ค.63 มาโนช 

มลิวรรณ 

11 กิจกรรมองคการ

นักศึกษาและสภา

นักศึกษา 

1. เพ่ือใหองคการบริหารนักศึกษา 

และสภานักศึกษา ดําเนินโครงการ

กิจกรรมตามบทบาทและหนาท่ี 

2. สนับสนุนใหองคการบรหิาร

นักศึกษา และสภานักศึกษาเขารวม

กิจกรรมกับหนวยงานภายนอก ใน

ฐานะตัวแทนผูนํานักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

1. จํานวนกิจกรรม

ภายใน และ

ภายนอกท่ีเขารวม 

2. รอยละความ    

พึงพอใจ  

ไมนอยกวา 10 

กิจกรรม 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

150,000 1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย.63 

เพ็ญพนา 

มลิวรรณ 

12 คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือ

เขารับรางวัล

พระราชทาน 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑรับคัดเลือกเปน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา จาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 9 

2. ตัวแทนมหาวิทยาลัย เขารับการ

คัดเลือกในระดับอุดมศึกษา 

จํานวนตัวแทน

นักศึกษาเขารวม

การคัดเลือกเปน

นักศึกษารางวัล

พระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา  

1 คน 11,000 มี.ค. 63 

 

ธัญญาภรณ 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3. เพ่ือจัดทําเอกสาร เลมผลงาน 

ตามกระบวนการของการคดัเลือก

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

4. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลยั โดยการสงนักศึกษา

เขารวมการประกวด 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ

ศิษยเกา 

1. เพ่ือใหศิษยเกา และผูท่ีสนใจมี

การพัฒนาความรูและประสบการณ

ทางวิชาชีพ 

2.  เพ่ือใหศิษยเกาไดรบัขอมูล 

ขาวสาร ของมหาวิทยาลัยอยาง

สม่ําเสมอ 

3. เพ่ือใหศิษยเกามีกิจกรรมรวมกับ

มหาวิทยาลยั 

1. จํานวนศิษยเกา

เขารวมกิจกรรม  

2. ระดับความพึง

พอใจของผูเขารวม

กิจกรรมและการ

ไดรับขอมลูขาวสาร

อยางสม่ําเสมอ  

3. ผูเขารวมการ

อบรมสามารถนํา

ความรูไปตอยอด

ในชีวิตประจําวัน

หรือสรางอาชีพ 

100 คน 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

 

 

ไมนอยกวารอย

ละ 10 

13,500 ต.ค.62 - ก.ย.63 ธัญญาภรณ 

14 แนะแนวใหคําปรึกษา 1. เพ่ือสํารวจปญหาความตองการ

และเขาใจตนเองของนักศึกษา และ

สรางแรงจูงใจในการแกปญหา 

1. รอยละความ   

พึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

ไมนอยกวา 

3.51 

 

10,000 1 ต.ค.62 -  

30 ก.ย.63 

สุนิสา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและ

ทักษะในการแกปญหาและตดัสินใจ

ไดดวยตนเองอยางเหมาะสม 

3.  เพ่ือใหนักศึกษาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในทิศทางท่ีเหมาะสม 

2. จํานวนนักศึกษา

ท่ีขอรับการปรึกษา  

3.จํานวนรอยละ

ของนักศึกษา

สามารถ

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรม 

ไมนอยกวา

จํานวน 10 คน 

ไมนอยกวา 

3.51 

15 ปจฉิมนิเทศเตรียม

บัณฑิตสูสังคมและ

กาวหนาสูอาชีพ 

1. เพ่ือใหนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเรจ็

การศึกษา มีแนวทางในการเลือก

อาชีพไดอยางเหมาะสม  

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความพรอม

ในการกาวสูวิชาชีพ 

3. เพ่ือสรางโอกาสและทางเลือกใน

การสมคัรงานกับสถานประกอบการ

ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษา

ท่ีกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาเขารวม 

2. จํานวนสถาน

ประกอบการท่ี

เปดรับนักศึกษา  

3. ระดับระดับ

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

โครงการ  

ไมนอยกวา 

400 คน 

 

ไมนอยกวา 10 

สถาน

ประกอบการ 

ไมนอยกวา 

3.51 

10,000 มี.ค.63 

 

สุนิสา 

16 Psychological 

screening ในนักศึกษา

แรกเขาประจําป

การศึกษา 2563 

1. เพ่ือสํารวจขอมูลดานจติวิทยา

ของนักศึกษา 

2. เพ่ือจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักศึกษาดานจิตวิทยาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1. รอยละของ

นักศึกษาเขาใหม 

เขารวมการทดสอบ 

2. มีระบบดูแล

ความชวยเหลือ

รอยละ 90 

 

 

1 ระบบ 

15,000 มิ.ย.63 สุนิสา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

นักศึกษาดาน

จิตวิทยา  

17 ปจฉิมนักศึกษา กยศ. 1. เพ่ือใหนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. ท่ี

กําลังจะสาํเร็จการศึกษา มีความรู

ความเขาใจวิธีการชําระหน้ีคืน

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2.เพ่ือใหนักศึกษากูยืมเงินกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีกําลังจะ

สําเรจ็การศึกษา ตระหนักถึงหนาท่ี

ท่ีจะตองปฏิบัตเิก่ียวกับกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เมื่อสําเร็จ

การศึกษาไปแลว 

1. จํานวนนักศึกษา

กูยืมเงินกยศ. ท่ี

กําลังจะสาํเร็จ

การศึกษา เขารวม

กิจกรรม 

2. ระดับความ    

พึงพอใจของการ

เขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา  

รอยละ 85 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

10,500 ม.ีค.63 นุวัต 

18 อบรมการใชระบบ e- 

student loan 

1. เพ่ือใหนักศึกษาท่ีกูยืมเงิน กยศ.

สามารถใชงานระบบ e-student 

loan ในการกูยืมเงินเรียนไดอยาง

ถูกตอง 

2. นักศึกษาท่ีกูยืมเงิน กยศ. 

สามารถปฏิบัตตินไดอยางถูกตอง 

และสงขอมลูในระบบตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. นักศึกษากูยืม

เงิน กยศ. บุคลากร 

เขารวมกิจกรรม  

2. นักศึกษากูยืม

เงิน กยศ. สามารถ

ใชงานระบบ e-

student loan ได

อยางถูกตอง  

จํานวน 500 

คน 

 

รอยละ 95 

 

 

 

 

 

20,000 ม.ิย.63 กัลยา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3. ระดับความ    

พึงพอใจของการ

เขารวมกิจกรรม  

ไมนอยกวา 

3.51 

19 อบรมเรื่องการขอผอน

ผันการตรวจเลือกเปน

ทหารกองประจําการ 

1.เพ่ือใหนักศึกษาท่ียื่นเรื่องขอผอน

ผันการตรวจเลือกเปนทหารกอง

ประจําการ ไดรับความรูเก่ียวกับ

การไดรับสิทธ์ิการผอนผันฯ 

2.เพ่ือใหนักศึกษาท่ียื่นเรื่องขอผอน

ผันฯทราบกําหนดการ เดินทางไป

รับสิทธ์ิการผอนผันฯ ตามวันท่ี และ

สถานท่ีท่ีกําหนดไวในหมายเรียก 

1. จํานวนนักศึกษา

ท่ียื่นเรื่องขอผอน

ผันทหารฯ เขารวม

กิจกรรม  

2.รอยละของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม ไดรบัการ

ผอนผันการเกณฑ

ทหาร  

รอยละ 85 

 

 

 

รอยละ 100 

5,000 ม.ค.63 นุวัต 

20 ประชุมผูปกครอง

นักศึกษากูยืมเงิน กยศ. 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจแก

ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. 

เรื่องวิธีการปฏิบัติ และรูข้ันตอน

การกูยืมเงินกองทุนฯ ไดอยาง

ถูกตอง 

2. เพ่ือใหผูปกครองนักศึกษากูยืม

เงิน กยศ. สามารถจัดเตรียม และ

สงเอกสาร และปฏิบัติตนในการ

เปนผูค้ําประกัน ไดอยางถูกตอง 

1. ผูปกครองของ

นักศึกษากูยืมเงิน 

กยศ. 

2. จํานวนสัญญา

กูยืมท่ีผูปกครอง 

ลงนามในสัญญา 

ไดอยางถูกตอง  

3. ระดับความ    

พึงพอใจของการ

เขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา

จํานวน 400 

คน 

รอยละ 100 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

20,000 ก.ค.63 ศิรินันท 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

21 เยี่ยมบานนักศึกษากูยืม

เงินกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา 

1. เพ่ือสํารวจ ตรวจสอบสภาพ

ความเปนอยู การใชชีวิตของ

นักศึกษา 

2. เพ่ือสรางสัมพันธอันดรีะหวาง

มหาวิทยาลยัและผูปกครอง

นักศึกษา 

3. เพ่ือหาขอมูล ขอเท็จจริง เก็บ

รวบรวม และหาชองทางการ

ชวยเหลือเพ่ิมเติม 

1.จํานวนครอบครัว

นักศึกษากูยืมเงิน    

กยศ. 

2. ระดับความ    

พึงพอใจของการ

เขารวมกิจกรรม 

3. จํานวนรอยละ

ของการเก็บขอมูล

แบบสอบถาม 

50 ครัวเรือน 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

 

114,220 ธ.ค. 62 - มี.ค.63 กัลยา 

22 เขารวมการแขงขันกีฬา

เช่ือมความสมัพันธ 6 

สถาบัน  

 (นักศึกษาป 1-2) 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมสีวนรวมใน

กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน

มหาวิทยาลยั 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีเครือขาย

ระหวางคณะ/วิทยาลัย 

3. เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมดานสุขภาพ

แกนักศึกษา 

1. จํานวนชนิดกีฬา

ท่ีสงเขารวมการ

แขงขัน  

2. ระดับความพึง

พอใจ 

ไมนอยกวา 4 

ชนิดกีฬา 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

144,165 ก.ค.63 บัวทิพย 

23 “วไลยอลงกรณสัมพันธ" 

ครั้งท่ี 15 (นักศึกษา

เสาร-อาทิตย) 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมสีวนรวมใน

กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน

มหาวิทยาลยั 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีเครือขาย

ระหวางคณะ/วิทยาลัย 

1. จํานวนนักศึกษา

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

2. จํานวนชนิดกีฬา

ท่ีจัดการแขงขัน  

3. ระดับความพึง

พอใจ  

ครบทุกคณะ/

วิทยาลัย/ศูนย

ไมนอยกวา 2 

ชนิด 

ไมนอยกวา 

3.51 

160,000 มิ.ย.-ก.ค.63 เพ็ญพนา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3. เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมดานสุขภาพ

แกนักศึกษา 

24 จัดการแขงขันกีฬา

ภายในมหาวิทยาลัย 

"เจาฟาเกมส" ครั้งท่ี 16 

1. เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมดานสุขภาพ 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีกิจกรรม

รวมกันระหวางคณะ/วิทยาลัย 

1. จํานวนนักศึกษา

ท่ีเขารวมกิจกรรม  

2. จํานวนชนิดกีฬา

ท่ีจัดการแขงขัน  

3. ระดับความพึง

พอใจ  

ครบทุกคณะ/

วิทยาลัย/ศูนย

ไมนอยกวา 3 

ชนิด 

ไมนอยกวา 

3.51 

229,620 3-7 ก.พ.63 เพ็ญพนา 

25 เขารวมการแขงขันกีฬา

เขตภูมิศาสตรภาคกลาง 

(มรภ.พระนคร) 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมใน

กิจกรรม 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ไมนอย

กวา 3.51 

1. จํานวนชนิดกีฬา

ท่ีสงเขารวมการ

แขงขัน  

2. ระดับความพึง

พอใจ 

ไมนอยกวา 4 

ชนิดกีฬา 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

506,496 30 มี.ค.-3 เม.ย.

63 

บัวทิพย 

26 เขารวมการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลยัแหง

ประเทศไทยรอบ

คัดเลือก (จ.เพชรบุรี ) 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมใน

กิจกรรม 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ไมนอย

กวา 3.51 

1. จํานวนชนิดกีฬา

ท่ีสงเขารวมการ

แขงขัน  

2. ระดับความพึง

พอใจ 

ไมนอยกวา 3 

ชนิดกีฬา 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

476,120 พ.ย.62 บัวทิพย 

27 เขารวมการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลยัแหง

ประเทศไทยรอบ

มหกรรม  (จ.ปทุมธานี) 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมใน

กิจกรรม 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ไมนอย

กวา 3.51 

1. จํานวนชนิดกีฬา

ท่ีสงเขารวมการ

แขงขัน  

ไมนอยกวา 2 

ชนิดกีฬา 

 

249,660 9-21 ม.ค.63 บัวทิพย 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2. ระดับความพึง

พอใจ 

ไมนอยกวา 

3.51 

28 พัฒนาสูความเปนเลิศ 1. เพ่ือใหการสนับสนุนนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถดานกีฬา ดาน

นาฏศิลป ดานศิลปกรรม และดาน

อ่ืน ๆ ใหเขารวมการแขงขันในเวที

ตาง ๆ  

2. เพ่ือสงนักศึกษาท่ีมีความสามารถ

เขารวมการประกวดแขงขันตาม

ความสามารถท่ีนักศึกษามีอยู 

3. เพ่ือสงเสรมิใหนักศึกษามีการ

พัฒนาความสามารถของตนเองท่ีมี

อยู หรือสรางข้ึนใหม 

นักศึกษาไดรบั

รางวัลใน

ระดับประเทศ  

ไมนอยกวา 

2 รางวัล 

59,100 ต.ค.62 -ก.ย.63 บัวทิพย 

29 อบรมเรื่องประกัน

คุณภาพการศึกษา 

PDCA 

1. เพ่ือใหนักศึกษาองคการบริหาร

นักศึกษา สภานักศึกษา ประธาน

ชมรม มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถนําความรูท่ีไดไปใชใน

การดําเนินการขององคการ

นักศึกษา และสภานักศึกษาได 

1.จํานวนนักศึกษา

ท่ีเปนสมาชิก

องคการนักศึกษา 

สภานักศึกษา เขา

รวมกิจกรรม และ

ชมรม 

2. ระดับความ    

พึงพอใจและการ

นําความรูไปใช 

ไมนอยกวารอย

ละ 85 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

13,460 ก.ค.63 บัวทิพย 



24 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

30 พัฒนาสูเอกลักษณ อัต

ลักษณวไลยอลงกรณ 

ประจําปการศึกษา 

2563 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ี

เปนประโยชน 

2. เพ่ือสรางจิตสาธารณะใหเกิดแก

นักศึกษา 

3. เพ่ือชวยสงเสริมใหนักศึกษาเปน

ผูมีความรับผดิชอบ เสรมิสรางใหรู

รักสามคัคีในหมูคณะ 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม ของ

ผูสมคัรเขารวม

โครงการ 

2. รอยละของการ

เกิดจิตสาธารณะ 

3. ระดับความ   

พึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม  

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

 

ไมนอยกวา  

รอยละ 80 

ไมนอยกวา 

3.51 

4,500 8 มิ.ย.63 บัวทิพย 

31 สถานศึกษาปลอดภัย 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมสีวนรวมใน

กิจกรรม 

2เพ่ือสรางความตระหนักรูเรื่อง

ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม ของ

ผูสมคัรเขารวม

โครงการ 

2. ผูบริหาร/

คณาจารย/บุคลาร  

3. ลดอุบัติเหตุ

ภายใน

มหาวิทยาลยั ลงได  

4. นักศึกษามีความ

พึงพอใจ 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

 

 

จํานวน 20 คน 

 

รอยละ 10 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

20,000 ก.ค. - ก.ย.63 เพ็ญพนา 



25 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

32 คายอาสา 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ี

เปนประโยชน 

2. เพ่ือสรางจิตสาธารณะใหเกิดแก

นักศึกษา 

3. เสริมสรางอัตลักษณบัณฑติจิต

อาสา 

4. เสริมสรางความรัก สามัคคี 

ใหแกนักศึกษา 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม ของ

ผูสมคัรเขารวม

โครงการดวยความ

สมัครใจ 

2. ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษา

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

3. รอยละของ

นักศึกษาท่ีเกิดจิต

สาธารณะ 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

งบภายนอก  บัวทิพย 

33 ทําความ ดี ดวยหัวใจ 1. เพ่ือดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนตามพระราชดําริของ

รัชกาลท่ี 10 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอสังคม 

3. เพ่ือสรางจิตสาธารณะตาม     

อัตลักษณใหเกิดแกนักศึกษา 

4. เพ่ือชวยสงเสริมใหนักศึกษาเปน

ผูมีความรับผดิชอบ เสรมสรางใหรู

รักสามคัคีในหมูคณะ 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม  

 

 

2. ระดับความ    

พึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม  

3. จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม  

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 ของ

ผูสมคัรเขารวม

กิจกรรม 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

 

ไมนอยกวา 5 

ครั้ง 

30,000 ต.ค.62 – ก.ย.63 บัวทิพย 



26 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

34 ปฐมนิเทศนักศึกษา    

เขาใหม 

1. เพ่ือใหนักศึกษาใหมเขารวม

กิจกรรมและรับฟงขอมูลของ

มหาวิทยาลยั 

2. นักศึกษาใหมช้ันปท่ี 1 มีความรู

ความเขาใจในกฎ  ระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

3. นักศึกษาใหม ไดเขารวมกิจกรรม

ท่ีกิจกรรมในการปฐมนิเทศท่ีจัดข้ึน 

1. นักศึกษาช้ันปท่ี 

1เขารวมกิจกรรม  

2. รอยละความ   

พึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม 

 

ไมนอยกวารอย

ละ 85 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

15,000 มิ.ย.- ก.ค.63 ธัญญาภรณ 

35 พิธีสักการะบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิภายใน

มหาวิทยาลยั 

1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักสถานท่ี และ

ประวัติของสิ่งศักดิส์ิทธ์ิประจํา

มหาวิทยาลยั 

2. เพ่ือใหนักศึกษาแสดงความ

เคารพตอพระอนุสาวรียสมเดจ็  

พระราชปตุจฉา เจาฟาวไลย -

อลงกรณ 

1. จํานวนนักศึกษา

ท่ีเขารวมกิจกรรม  

2. รอยละความ   

พึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม 

 

ไมนอยกวา 

1,000 คน 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

21,300 มิ.ย.- ก.ค.63 ธัญญาภรณ 

36 ราชพฤกษชอใหม 1. เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงการ

ใหบริการของหนวยงานตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือสรางความประทับใจในการ

ตอนรับนักศึกษาใหม 

1. รอยละความ    

พึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรมท้ังดาน

ความพรอม ความ

ประทับใจ 

ความรูสึกท่ีดี

ไมนอยกวา 

3.51 

 

 

 

 

 

20,000 มิ.ย.- ก.ค.63 มลิวรรณ 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

4. สรางความสัมพันธอันดีระหวาง

รุนและรุนนอง 

ระหวางรุนพ่ี รุน

นอง 

 

 

 

37 เดินนับกาวเพ่ือสุขภาพ 

วไลยอลงกรณ 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร 

ประชาชนในชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลยัสนใจการออกกําลัง

กาย เสรมิสรางคุณภาพชีวิต และ

สุขภาพท่ีแข็งแรง 

นักศึกษา บุคลากร 

และประชาชนใน

ชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลยั 

100 คน 10,900 1 พ.ย. 2562-30 

ก.ย.2563 

บัวทิพย 

38 เงินรางวัลนักศึกษาสราง

ช่ือเสียง 

1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยจดัสรรเงิน

รางวัลใหแกนักศึกษาท่ีมีผลงานการ

ประกวดดเีดนและสรางช่ือเสยีง

ใหแกมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ รางวัล

สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค 

รางวัลจากการแขงขัน/ประกวด 

ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี      

ท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

3. เพ่ือมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

พรอมเงินรางวัลใหแกนักศึกษาท่ี

จํานวนนักศึกษา

หรือศิษยเกาท่ี

ไดรับการยกยองใน

ระดับชาตหิรือ

นานาชาติ  

8 คน 300,000 1 ต.ค.2562-30

ก.ย.2563 

เพียงใจ 



28 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 

ระดับชาต ิและระดับเขต/ภาค 

39 ชมรมนาฏศลิปรวมสมัย 1. เพ่ือใหความรูเก่ียวกับนาฏศิลป

ไทยแกเยาวชนรุนใหม  

2. เพ่ือสาธิตและฝกปฏิบัตินาฏศิลป

ไทยใหแกเยาวชนรุนใหม 

3. เพ่ือเผยแพรศลิปวัฒนธรรม อัน

เปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยใหแกเยาวชนรุนใหม 

1. การมีสวนรวม

ในการดําเนิน

กิจกรรม 

2. ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรม 

รอยละ 80 ของ 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

14,000 พ.ค.2563 มลิวรรณ 

40 ชมรมเกษตรอาสา

พัฒนา 

1. สรางหองสมุดหรือปรับสถานท่ี

ใหเปนแหลงเรียนรูสําหรบันักศึกษา 

2. ฟนฟูแปลงเกษตร อบรมการ

ปลูกผักรูปแบบตาง ๆ และการผลติ

ตนออนทานตะวัน เพ่ือเปนวัตถุดบิ

อาหารกลางวัน                                         

3. อบรมเพ่ิมความรูทางการเกษตร

และวิทยาศาตรพ้ืนฐานดวยสื่อการ

สอนอยางงายแกนักเรียนและคร ู

1. นักศึกษาชมรม

เกษตรอาสาเขา

รวมโครงการ 

2.หองสมุดหรือ

แหลงเรียนรูท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

3.นักศึกษามี

ความรูในการปลูก

ผักและการผลิตตน

ออนทานตะวัน  

3. นักเรียน 

นักศึกษามีความ  

คิดเปนรอยละ 

100 

 

1 แหลง 

 

 

รอยละ 90 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

13,000 ม.ค.2563 มลิวรรณ 



29 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

พึงพอใจในการจัด

กิจกรรม 

41 ชมรม ship and share 1. เพ่ือสรางสื่อการเรียนการสอนไป

พัฒนานักเรียนโรงเรียนบานโคก

สะอาด 

2. เพ่ือใหนักศึกษาชมรม Ship and 

Share ไดใชศักยภาพของศาสตรท่ี

เรียนทํากิจกรรมจติอาสาเพ่ือเปน

ประโยชน แกสังคม   

1. จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

 2. จํานวนสื่อการ

เรียนการสอน 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

5 ช้ิน 

 

7,000 2 ม.ค.63 -  

28 ก.พ.63 

มลิวรรณ 

42 ชมรมวัฒนธรรมไทยใน

ใจคร ู

1. เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหแก

นักเรียน นักศึกษา 

2. เพ่ือรักษาและสืบสานวัฒนธรรม

อันดีงาม ซึ่งเปนเอกลักษณประจํา

ชาติใหคงอยูสืบไป 

3. เพ่ือใหนักศึกษาคณะครศุาสตร

ไดฝกประสบการณในการทํางาน 

4. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให

เกิดจิตสาธารณะและมี

ประสบการณในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน   

1. นักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมไดรับ

การพัฒนาทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21  

2. จํานวนนักเรียน

โรงเรียนวัดพะยอม 

ช้ันประถมศึกษา ป

ท่ี 3-6  

รอยละ 80 

 

 

 

 

รอยละ 90 

 

 

 

7,000 1 ต.ค. - 30 ธ.ค.

62 

มลิวรรณ 



30 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

43 ชมรมพุทธศาสน 1. เพ่ือจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร

ประจําเดือน หรือในวันสําคญัทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือใหนักศึกษา 

อาจารย และบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัไดรวมกิจกรรมทําบุญ

ตักบาตร 

2. เพ่ือใหสมาชิกชมรมพุทธศาสน

รูจักบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคม

และความเสยีสละเพ่ือสวนรวม 

3. เพ่ือฝกประสบการณในการ

ทํางานและสรางความสามัคคีในหมู

คณะ 

4. เพ่ือเปนการรักษาประเพณีและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

1. นักศึกษาชมรม

พุทธศาสนไดเขา

รวมโครงการ  

2. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

  

รอยละ 80 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

7,000 ก.ย.63 มลิวรรณ 

44 ชมรมศิลปะการแสดง

พ้ืนบาน 

1.เพ่ือสืบทอดและธํารง

ศิลปวัฒนธรรมไทยใหเยาวชนคนรุน

หลังสืบไป 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกชมรม

ชมรมศิลปะการแสดงพ้ืนบานได

แสดงวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

1. จํานวนนักศึกษา

เขารวมกิจกรรม 

2. นักศึกษามีความ

พึงพอใจของการ

จัดกิจกรรม  

รอยละ 100 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

 

14,000 ก.พ. 63 มลิวรรณ 



31 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3. เพ่ือใหสมาชิกในชมรมเห็น

ความสําคญัและความเปนมาของ

ศิลปะการแสดงพ้ืนบาน 

45 ชมรมวิทยาศาสตรเพ่ือ

มวลชน 

1. เพ่ือใหความรูวิทยาศาสตร

เบ้ืองตนแกนักเรียน 

2. เพ่ือรูจักการวางแผนทํางานอยาง

เปนระบบข้ันตอนทําใหรูจักวิธีการ

แกปญหา 

3. เพ่ือสงเสรมิการแสดงออกซึ่ง

ความคิดรเิริม่สรางสรรค  

4. เพ่ือใหนักศึกษามีความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1.  นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรมไดรับ

การพัฒนาทักษะท

จําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 

2. ความพึงพอใจ

ในการเขารวม

กิจกรรม 

รอยละ 80 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

13,000 27 พ.ย.62 มลิวรรณ 

46 ชมรม VRU Board 

Game 

1. เพ่ือเสริมสรางทักษะการสื่อสาร

และความคิด ใหแกนักศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาการเขาสังคมและอยู

รวมกันในสังคม 

1. นักศึกษาใน

ชมรม Board 

Game VRU เขา

รวมโครงการ  

2. ผูเขารวม

โครงการมีทักษะ

การสื่อสารและ

ความคิดเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 100 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

4,800 12-19 ก.พ.63 

 

มลิวรรณ 



32 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3. ผูเขารวม

โครงการมคีวาม  

พึงพอใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

47 ชมรมสาสุขจิตอาสา 1. เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถ

ออกกําลังกายดวยการเตนบาสโลป

ท่ีถูกตองและมีสุขภาพรางกายและ

จิตใจท่ีดี  

2. เพ่ือใหเปนกิจกรรมท่ีจะสราง

ความสัมพันธของนักศึกษา

บุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ  ในพระบรม -

ราชูปถัมภ  

3. เพ่ือสงเสรมิใหกลุมเปาหมายได

ตระหนักและเห็นความสําคญัของ

การออกกําลังกาย 

1. ผูเขารวม

กิจกรรมออกกําลัง

กายสรางเสรมิ

สุขภาพแบบ

บาสโลบ (นักศึกษา

และบุคลากร ใน

มหาวิทยาลยั 

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมคีวามพึง

พอใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

3. ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถ

เตนออกกําลังกาย

ทาบาสโลบไดและ

สามารถนําไป

เผยแพรตอผูอ่ืนได 

200 คน 

 

 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

รอยละ 80 

4,750 พ.ย.62 - มี.ค.63 มลิวรรณ 



33 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

48 ชมรมกลาด ี 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม

รวมกันในพระพุทธศาสนา 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกหลัก

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท้ังภายใน 

และนอกมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือใหนักศึกษาฝกกระบวนการ

จัดกิจกรรม เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง 

4. เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรม และ

ศีลธรรมอันดีงามใหคงอยูในสังคม 

1.นักศึกษาไดมี

สวนรวมในการ

รักษาศีลธรรม 

ประเพณีของไทย

อันดีงามใหคงอยู

ควบคูกับการ 

พัฒนาตนเองจาก

กิจกรรมท่ีได

รวมกันจัดข้ึน  

2. นักศึกษารูจัก

การใชกระบวนการ

ความคิดสรางสรรค

กิจกรรมให 

เหมาะสมกับตนเอง

และผูอ่ืน 

3. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ   

พึงพอใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

14,000 ต.ค. 62-ก.พ.63 มลิวรรณ 

49 ชมรมครูวิทยจิตอาสา 1. เพ่ือใหความรูและฝกทักษะการ

แกปญหาดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

1. นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรมไดรับ

การพัฒนาทักษะท่ี

รอยละ 80 

 

 

12,500 28  พ.ย. 62 มลิวรรณ 



34 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2. เพ่ือพัฒนาใหเยาวชนเกิดทักษะ

กระบวนการคดิทางดาน

วิทยาศาสตรอยางมีระบบ 

3. เพ่ือสรางเสริมการมีจติสาธารณะ

ตอสังคม  

4. เพ่ือใหนักศึกษามีความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

จําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21  

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

  

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

 

 

50 ชมรม TO BE NUMBER 

ONE 

1. เพ่ือสรางกระแสคานิยมและ

เสรมิสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใน

กลุมนักศึกษาไมใหยุงเก่ียวกับ 

ยาเสพตดิ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคณุภาพ

นักศึกษาใหเปนคนรุนใหมท่ีเช่ือมัน่

และภาคภูมิใจในตนเอง 

3. เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาและ

ชุมชนใหจัดกิจกรรมสรางสรรคโดย

การสนับสนุนของสังคม 

4. เพ่ือสรางความเขาใจและยอมรบั

ผูมีปญหายาเสพตดิ โดยใหโอกาส

กลับมาเปนคนดีของสังคม 

1. นักศึกษาท่ี    

เขารวมกิจกรรม

ไดรับการพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 และ

มีภูมิคุมกันเก่ียวกับ

ยาเสพตดิ 

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ   

พึงพอใจ ในการเขา

รวมกิจกรรม 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

13,000 ธ.ค. 62 - ก.พ. 

63 

มลิวรรณ 



35 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

5. เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ

ในกลุมนักศึกษา 

51 ชมรม ENG ACT ART 1. เพ่ือฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ

ท้ัง 4 ดาน ใหแกนักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดง

ศักยภาพและทักษะทาง

ภาษาอังกฤษท่ีมีอยูท้ัง 4 ดาน

ออกมาใชในรูปแบบของการแสดง

ละครเวทีภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือใหนักศึกษาใชทักษะ

กระบวนการความคิดสรางสรรค 

และการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม (ท้ัง

นักศึกษา 

คณาจารย 

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 

รวมท้ังประชาชน

ท่ัวไปท่ีสนใจ  

2. นักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรมไดรับ

การพัฒนาทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 

3. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ  

พึงพอใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

7,000 2 ธ.ค. 62 - 6 

มี.ค. 63 

มลิวรรณ 



36 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

52 ชมรมโลกแหง

กระบวนการศึกษา 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนและ

นักศึกษาไดทําความเขาใจเก่ียวกับ

สะเต็มศึกษาใหมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีความ

พรอมมีความกลาคิด กลาแสดงออก 

และสรางความรูดวยตนเองใน

กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

1. ผูเขารวม

กิจกรรม (นักเรียน 

ป.1-6)  

2. ผูดําเนิน

กิจกรรม 

(นักศึกษา) 

3. นักศึกษาท่ี   

เขารวมกิจกรรม

ไดรับการพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนใน

ศวรรษท่ี 21 

4. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในการเขา

รวมกิจกรรม  

550 คน 

 

 

 

150 คน 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

5,000 12  ก.พ. 63 มลิวรรณ 

53 ชมรมดรุิยางคศิลป 1. เพ่ือทําใหนักศึกษาใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

2. เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษามจีติ

อาสา 

3. เพ่ือทําใหนักศึกษาจากตางสาขา

ในชมรมมีความสัมพันธท่ีดตีอกัน 

1. มีผูเขารวมชม

การแสดง 

 

 

2. นักศึกษาท่ี   

เขารวมกิจกรรม

ไดรับการพัฒนา

ไมต่ํากวารอย

ละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย 

3.51 ข้ึนไป 

รอยละ 80 

 

 

5,000 ก.ย. 62 - ก.พ. 

63 

มลิวรรณ 



37 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะและเขาใจใน

การปฏิบัตเิครื่องดนตร ี

5. เพ่ือสงเสรมิความสามารถในการ

กลาแสดงออกทางดนตรีตอ

สาธารณะชนของนักศึกษา 

ทักษะท่ีจําเปนใน

ศวรรษท่ี 21 

3. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

 

 

ไมนอกวา 3.51 

54 ชมรมหุนยนต VRU 1. เพ่ือเขารวมรายการแขงขัน

หุนยนตในเวทีระดับชาต ิ

2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมี

ศักยภาพดานการประกอบหุนยนต 

3. เพ่ือจัดใหนักศึกษาไปปเผยแพร

สิ่งประดิษฐเวทีระดับชาต ิ

4. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะ การ

ทํางานเปนทีมการแกปญหาเฉพาะ

หนาในเวทีการแขงขัน 

5. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

1. นักศึกษาได

สมัครเขารวม

กิจกรรมการ

แขงขันในเวทีตางๆ 

2. นักศึกษาไดเขา

รวมการแขงขันได

เพ่ิมพูน

ประสบการณและ

ทักษะเชิงบูรณา

การเพ่ือนําความรู

มาถายทอด

นักศึกษาในรุน

ตอไป 

3. สาขาวิศวกรรม

เมคคาทรอนิกส

และหุนยนตเปนท่ี

รอยละ 80 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

14,000 1 ต.ค.62 - 30 

ก.ค.63 

มลิวรรณ 



38 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

รูจักในฐานะการ

พัฒนาทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

วิศวกรรมในเวที

ระดับมหาวิทยาลัย 

55 ชมรมศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน

รวมในการ ฟนฟู สืบสาน และ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย รวมกับ

มหาวิทยาลยัฯ 

2. เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุนให

นักศึกษาไดมีความสนุกสนาน

เพลิดเพลินจากกิจกรรมตาง ๆ ไดมี

ปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษา 

คณาจารย และสถาบันการศึกษา 

3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมเปน

สมาชิกของชมรม และรวมทํา

กิจกรรมอันเปนประโยชนตอตนเอง

และผูอ่ืน 

1. นักศึกษาภาค

ปกติทุกช้ันป ไดมี

สวนเขารวมในการ

อนุรักษฟนฟูสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม

ไทย  มีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย มี

สถานท่ีและเวทีใน

การแสดงออกผาน

กิจกรรม   

2. นักศึกษารูจัก

การใชกระบวนการ

คิดสรางสรรค

กิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับตนเอง

และผูอ่ืน 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

14,000 1 พ.ย.62 -  

15 ส.ค.63 

มลิวรรณ 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ 

พึงพอใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

รวมงบประมาณโครงการ  6,096,795   

 

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 

 

ชุมชนสัมพันธ 1. เพ่ือจัดกิจกรรมสราง

ความสัมพันธอันดรีะหวาง

มหาวิทยาลยักับชุมชน 

2. เพ่ือสงเสรมิการจดักิจกรม

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและ

ชุมชน 

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธการ

ดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให

ชุมชนทราบ 

1. จํานวนชุมชนท่ีมี

ความสัมพันธกับ

มหาวิทยาลยั 

2. จํานวนกิจกรรม

ท่ีมีรวมกับชุมชน 

3. ระดับความ    

พึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 2 

ชุมชน 

 

อยางนอย 

2 ครั้ง 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

10,000 ก.ค.-ส.ค.63 มลิวรรณ 

รวมงบประมาณโครงการ 10,000   
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แผนงานท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

โครงการบริหารจัดการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 

1. เพ่ือนอมถวายเปนพระราชกุศล

แดสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร 

2เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร 

นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน

สาธิต ไดมสีวนรวมในกิจกรรม 

1. คะแนนความพึง

พอใจของผูเขารวม

กิจกรรม  

2 จํานวนผูบริหาร 

คณาจารย 

บุคลากรนักศึกษา 

และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต 

ไมต่ํากวา 3.51 

 

 

ไมนอยกวา200 

คน 

50,000 1 พ.ย.-ธ.ค.62 ปรีญา 

2 เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 

1. เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร 

นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน

สาธิต ไดมสีวนรวมในกิจกรรม 

2. เพ่ือเปนการแสดงความ

จงรักภักดี และรวมนอมสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิรา       

ลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

1. จํานวนผูบริหาร 

คณาจารย 

บุคลากรนักศึกษา 

และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต  

2. คะแนนความพึง

พอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 

ไมนอยกวา 

200 คน 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

130,000 1-31 ก.ค.63 ปรีญา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3 เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี 

1. เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต ไดมสีวนรวมใน

กิจกรรม 

2. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และ

รวมนอมสาํนึกในพระมหา-

กรุณาธิคณุในสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ        

พระบรมราชินี 

1 จํานวนผูบริหาร 

คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา 

และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต 

2. คะแนนความพึง

พอใจของผูเขารวม

กิจกรรม  

ไมนอยกวา 

200 คน 

 

 

 

ไมต่ํากวา 3.51 

50,000 15 พ.ค.-15 มิ.ย.

63 

ปรีญา 

4 วารสารวัฒนธรรมและ

รายงานประจําป 2562 

1.เพ่ือเปนท่ีศึกษารวบรวมแหลง

ความรูดานวัฒนธรรมทองถ่ิน   

2. เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

1. จัดทําวารสาร

วัฒนธรรมและ

รายงานประจําป 

2562  

2. ความพึงพอใจ

ของผูไดรับ

สารสนเทศ 

ไมนอยกวา  

1 เลม  

 

 

ไมต่ํากวา 3.51 

70,000 2 ม.ค. - 30 มิ.ย.

63 

เบญจภคัค 

ปรีญา 

5 ประกวดพานดอกไม 

ไหวคร ู

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดง

ความสามารถในการจดัทําพาน

ดอกไมประเภทสวยงาม ความคิด

สรางสรรค และสงประกวด 

1. จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม  

2. ระดับความ    

พึงพอใจ 

รอยละ 80 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

22,000 ก.ค.63 เบญจภคัค 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความ

เคารพนอบนอม และแสดงความ

กตัญูเวทิตาตอครู-อาจารย 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของไทย 

6 ประเพณีวันลอยกระทง

ประจําป 2562  

1.เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ 

ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม 

2.เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษามสีวนรวมใน

การจัดกิจกรรมทํานุบำรุงศลิปะ 

และวัฒนธรรมในวันลอยกระทง 

1. จํานวนผูบริหาร 

คณาจารย 

บุคลากรนักศึกษา 

และประชาชน

ท่ัวไป 

2. คะแนนความ  

พึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวา 

500 คน 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

 

135,000 15 ต.ค. – 30

พ.ย.62 

เบญจภคัค 

7 ประเพณีสงกรานต

ประจําป 2563 (งบ

แผนดิน) 

1 เพ่ือสงเสริมกิจกรรมดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ 

ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม 

2. เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา มสีวนรวม

ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมในวันสงกรานต 

1.จํานวนผูบริหาร 

คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา 

และประชาชน

ท่ัวไป  

2.คะแนนความพึง

พอใจของผูเขารวม

โครงการ 

ไมนอยกวา 

100 คน 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

65,000 1 มี.ค. - 30 เม.ย.

2563 

เบญจภคัค 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

8 สืบสานงาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

1.เพ่ือเผยแพรศลิปวัฒนธรรมใหคง

อยูคูกับคนไทยตลอดไป 

2. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน

สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ  

3. เพ่ือเผยแพรช่ือเสยีงของ

มหาวิทยาลยั 

1. จํานวนผูบริหาร 

คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา 

และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตรวม

ทุกกิจกรรม  

2. ระดับความพึง

พอใจ  

ไมนอยกวา 

200 คน 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

3.51 

62,000 1 เม.ย.- 15 ส.ค.

63 

เบญจภคัค 

9 นอมรําลึกในหลวง ร.9 1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร 

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมนอมรําลึกใน   

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2. เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ ไดนอมถวายความ

จงรักภักดี รวมปกปอง และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยใหธํารงอยู

เปนศูนยรวมจิตใจ นํามาซึ่งความรัก

และสามัคคีของคนในชาติในสืบไป 

ผูบริหาร 

คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา 

และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตรวม

เขารวมกิจกรรม  

จํานวน 

 200 คน 

40,000 1-31 ต.ค.2562 ปรีญา 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

10 สงเสริมคณุธรรมตัง้จิต

สวดมนต 

1. เพ่ือสงเสรมิใหเปนผูมีคณุธรรม 

จริยธรรม มีจติใจเบิกบาน อารมณ

แจมใส มีความพึงพอใจในชีวิต 

2. เพ่ือสงเสรมิใหอาจารย 

เจาหนาท่ี และนักศึกษา รวม

กิจกรรมสวดมนตทุกวันพุธตนเดือน 

1. ผูจํานวนบริหาร 

คณาจารย  

บุคลากร นักศึกษา  

เขารวมกิจกรรม 

 

จํานวน 8 ครั้ง  

ครั้งละ 50 คน 

 

 

 

4,000 ต.ค.62-พ.ค.63 เบญจภคัค 

รวมงบประมาณโครงการ  628,000   

 

โครงการสรางเครือขาย จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 มหกรรมวัฒนธรรม

ทองถ่ินรวมสมัย  

1.เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมมหกรรม

วัฒนธรรมทองถ่ิน และสราง

เครือขายและกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม 

2. เพ่ือใหอาจารย บุคลากร 

นักศึกษา ไดมสีวนรวมในกิจกรรม

เผยแพร แลกเปลี่ยนองคความรู

ดานศิลปวัฒนธรรม และไดรับ

ประสบการณตรงสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวนได   

1. จํานวนผลงาน

อนุรักษ สงเสรมิ 

สืบสาน และ

เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมใน

ชุมชน ทองถ่ิน  

2. จํานวนเครือขาย

พันธมิตร 

3. รายงานผลการ

ดําเนินงาน

ไมนอยกวา 1 

เครือขาย 

 

 

 

 

1 เครือขาย 

 

1 เลมผลงาน 

 

75,000 20 ม.ค.-31 ม.ีค. 

63 

เบญจภคัค 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการมหกรรม

วัฒนธรรมทองถ่ิน

รวมสมัย 

2 เผยแพรแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมไทย  

1. เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร

และกลยุทธของมหาวิทยาลัยดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือเผยแพรแลกเปลี่ยนองค

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมสู

นานาชาติ 

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ใหไดรับประสบการณตรงการศึกษา

ดูงานแหลงเรยีนรู 

1. จํานวนผลการ

อนุรักษ สงเสรมิ 

สืบสาน และ

เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. จํานวนเครือขาย

พันธมิตร  

1 ผลงาน 

 

 

 

 

1 เครือขาย 

166,000 ก.ค. -กย. 63 เบญจภคัค 

3 เรียนรูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมภูมิ-

ปญญาทองถ่ิน 

1. เพ่ือใหอาจารย บุคลากร 

นักศึกษาเรียนรูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมภูมปิญญาทองถ่ิน 

2.เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมใน

กิจกรรมพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ จาก

คณะ/วิทยาลยั 

และชุมชน   

2.คะแนนความพึง

พอใจของผูเขารวม

โครงการ 

ไมนอยกวา  

50 คน 

 

 

ไมต่ํากวา 3.51 

60,000 ม.ค.-พ.ค. 63 เบญจภัคค 

รวมงบประมาณโครงการ  301,000   

โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาเครือขายและ

กิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมใน

ประเทศ และ

ตางประเทศ (งบกองทุน

พัฒนานักศึกษา) 

- งานประกวดมารยาท 

- งานแขงขันประกวด

รองเพลง 

- งานประกวดประดิษฐ

กระทง 

- งานเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม 

- งานกาชาด จังหวัด

ปทุมธานี 

-งานรวมกิจกรรมชุมชน

ทองถ่ิน 

1.เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการ

พัฒนาเครือขายและกิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรม  

2.เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ

ตางประเทศ 

จํานวนเครือขาย

พันธมิตรท่ีมีความ

รวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ดําเนินกิจกรรม

รวมกันท้ังใน

ประเทศหรือ

ตางประเทศ 

ไมนอยกวา 

 1 เครือขาย 

150,000 28 ม.ค.-30 ก.ค. 

63 

เบญจภคัค 

2. สรางสรรคผลงาน

ศิลปวัฒนธรรม 

1.เพ่ือเผยแพรขอมลูแนวคิด

ทางดานวัฒนธรรม 

2.เพ่ือเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน

ใหกับผูท่ีสนใจ 

จํานวนผลงาน

อนุรักษสงเสริม สืบ

สานและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมท่ี

ไดรับการเผยแพร

อยางนอย 1 

ผลงาน 

50,000 มี.ค.63 เบญจภคัค 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3.เพ่ือสรางสรรคผลงานดาน

วัฒนธรรมไทย 

ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ  

3 สงเสริมวัฒนธรรม

ทองถ่ินไทย สรางสายใย

ชุมชน ประจําป

งบประมาณ 2563 

1. เพ่ือใหอาจารย บุคลากร 

นักศึกษาพัฒนาและสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวม

กิจกรรมในการอนุรักษ ฟนฟูและ

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ินกับคนในชุมชน 

จํานวนผลงาน

อนุรักษสงเสริม สืบ

สานและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมใน

ชุมชนทองถ่ิน  

อยางนอย 1 

ผลงาน 

40,000 มี.ค.63 เบญจภคัค 

รวมงบประมาณโครงการ  240,000   

 

 

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสํานักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 บริหารงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1. เพ่ือสนับสนุนดําเนินงานตาม

พันธกิจการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือเสริมสราง สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีใหกับบุคลากร

รอยละของการ

เบิกจาย

งบประมาณ 

 

รอยละ 80 156,000 1 ต.ค.62 - 30 

ก.ย.63 

เบญจภคัค 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษา และ

บุคคลท่ัวไป 

2 บริหารสํานักงาน      

กองพัฒนานักศึกษา 

1. เพ่ือสนับสนุนดําเนินงานตาม

ภารกิจกองพัฒนานักศึกษา 

2. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน และการ

บริการใหพัฒนายิ่งข้ึน 

รอยละของการ

เบิกจาย

งบประมาณ 

 

รอยละ 80 903,505 1 ต.ค.62 - 30 

ก.ย.63 

มาส 

3 ทบทวนและจัดทํา

แผนปฏิบัติการ       

กองพัฒนานักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 

2564 

1. เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการกอง

พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือทบทวนและปรับปรุง พรอม

จัดทํา 

 2.1 แผนกลยุทธ ระยะ 4 ป  

(พ.ศ.2560-2564) 

 2.2 แผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ 2564 

3. เพ่ือใชในการกําหนดงบประมาณ

คาใชจาย ประจําป  2564 

รอยละของการ

เบิกจาย

งบประมาณ 

 

รอยละ 80 80,000 มิ.ย.63 มาส 

4 ประกันอุบัติเหตุของ

นักศึกษา 

1. เพ่ือคุมครองสุขภาพพลานามัย

นักศึกษา  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สญูเสยี

อวัยวะ หรือสญูเสยีชีวิต 

1. จํานวนนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

ท่ีลงทะเบียนตาม

กําหนดไดรับความ

คุมครอง  

รอยละ 100 

 

 

 

 

1,212,500 1 ต.ค.62 - 30 

ก.ย.63 

กัลยา 



49 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2. เพ่ือคุมครองสุขภาพพลานามัย

นักศึกษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สูญเสีย

อวัยวะ หรือสญูเสยีชีวิต 

3.เพ่ือชวยเหลือคารักษาพยาบาล

และสรางขวัญกําลังใหนักศึกษาเมือ่

เกิดอุบัติเหต ุ

2. นักศึกษาไดรับ

คาสินไหมทดแทน

กรณไีดรับอุบัติเหตุ 

และเสียชีวิต  

เต็มจํานวน

ความคุมครอง

ทุกคน 

5 เผยแพรสารสนเทศ 1. เผยแพรกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา หลากหลายรูปแบบ ท้ัง

แบบวารสาร และแบบออนไลน 

2. บริการขาวสารท่ีเปนประโยชน

ตอนักศึกษา ศิษยเกา หนวยงานท่ี

เก่ียวของ และบุคคลท่ัวไป 

3. เพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสาร

ระหวางกองพัฒนานักศึกษาและ

ผูรับบริการ 

รอยละของความ

พึงพอใจของ

ผูใชบริการ  

ไมนอยกวา 

3.51 

ไมใช

งบประมาณ 

1 ต.ค.62 - 30 

ก.ย.63 

กัลยา 

รวมงบประมาณโครงการ  2,196,005   
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โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั 

1. เพ่ือจัดการประชุมให

คณะกรรมการ ไดดําเนินการตาม

หนาท่ีท่ีกําหนดไวใน พรบ.

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2. เพ่ือใหเกิดการพบปะแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางกรรมการ ผูบริหาร 

นักศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ 

3. เพ่ือไดรับทราบนโยบายเพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติบัตติามเปาหมาย

ท่ีกําหนดในการดําเนินงาน 

1. จํานวนครั้งใน

การจดัประชุม/ 

ปงบประมาณ  

2. รอยละของการ

เบิกจาย

งบประมาณ  

6 ครั้ง 

 

 

รอยละ 90 

296,400 1 ต.ค.62 - 30 

ก.ย.63 

(ประชุม 2 เดือน/

ครั้ง) 

เพียงใจ 

2 ประชุมคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนานักศึกษา 

1. เพ่ือจัดประชุมใหคณะกรรมการ 

ไดดําเนินการตามพันธกิจของ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2. เพ่ือไดรับทราบนโยบายเพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติบัตติามเปาหมาย

ท่ีกําหนดในการดําเนินงาน 

1. จํานวนครั้งใน

การจัดประชุม/ 

ปงบประมาณ  

2. รอยละของการ

เบิกจาย

งบประมาณ  

2 ครั้ง 

 

 

รอยละ 80 

42,100 1 ต.ค.62 - 30 

ก.ย.63 

เพียงใจ 

3 ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

1. เพ่ือจัดประชุมใหคณะกรรมการ 

ไดดําเนินการตามพันธกิจของกอง

พัฒนานักศึกษา 

1. จํานวนครั้งใน

การจัดประชุม/ 

ปงบประมาณ   

10 ครั้ง 

 

 

 

40,000 1 ต.ค.62 - 30 

ก.ย.63 

มาส 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดกิจกรรม คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2. เพ่ือใหไดขอตกลงรวมกัน เพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติบัตติามเปาหมาย

ท่ีกําหนดในการดําเนินงาน 

2. รอยละของการ

เบิกจาย

งบประมาณ  

รอยละ 80 

รวมงบประมาณโครงการ  378,500   
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สวนท่ี 3 

งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ 
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สรุปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร กองทุนพัฒนานักศึกษา แผนดิน รายได รวม 

กองพัฒนานักศึกษา 8,876,300.00   8,876,300.00 

งานศิลปวัฒนธรรม  995,000.00 150,000.00 1,145,000.00 

รวม 8,876,300.00 995,000.00 150,000.00 10,021,300.00 

 

 

สรุปแผนการใชจายงบประมาณจําแนกตามแผนงาน 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร กองทุนพัฒนานักศึกษา แผนดิน รายได รวม 

แผนงาน 1 6,121,795.00 - - 6,121,795.00 

แผนงาน 4 180,000.00 839,000.00 150,000.00 1,169,000.00 

แผนงาน 5 2,574,505.00 156,000.00 - 2,730,505.00 

รวม 8,876,300.00 995,000.00 150,000,.00 10,021,300.00 
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สรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ 

โครงการ กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

แผนดิน รายได รวม 

โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 15,000.00 - - 150,000.00 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 6,096,795.00 - - 6,096,795.00 

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน 10,000.00 - - 10,000.00 

โครงการบริหารจัดการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 30,000.00 598,000.00 - 628,000.00 

โครงการสรางเครือขาย จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน - 151,000.00 150,000.00 301,000.00 

โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 150,000.00 90,000.00 - 240,000.00 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสํานักงาน 2,196,005.00 156,000.00 - 2,352,005.00 

โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน 378,500.00 - - 378,500.00 

รวม 8,876,300.00 995,000.00 150,000,.00 10,021,300.00 
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สรุปงบประมาณจําแนกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม   

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

 งบประมาณ 

กองทุน 

พัฒนานักศึกษา 
แผนดิน รายได รวมท้ังสิ้น 

ยุทธศาสตร 1การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)     

แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)     

โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)     

กิจกรรม 1 มอบทุนการศึกษา 15,000.00 - - 15,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 15,000.00 - - 15,000.00 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21     

กิจกรรม 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3,200,000.00 - - 3,200,000.00 

กิจกรรม 2 เปดโลกชมรม 30,000.00 - - 30,000.00 

กิจกรรม 3 อัญเชิญตราพระราชลญัจกร  136,000.00 - - 136,000.00 

กิจกรรม 4 รับนองใหมตามหลักจริยธรรมและการรณรงคปลอดเหลาในสถานศึกษา 20,000.00 - - 20,000.00 

กิจกรรม 5 ชมรมนักศึกษา 30,950.00 - - 30,950.00 

กิจกรรม 6 เลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา 5,000.00 - - 5,000.00 

กิจกรรม 7 เขารวมพิธีวางพวงมาลา 5,000.00 - - 5,000.00 

กิจกรรม 8 พิธีไหวคร ู 13,750.00 - - 13,750.00 

กิจกรรม 9 คายอาสาราชภฏั 30,000.00 - - 30,000.00 

กิจกรรม 10 สุมตรวจสารเสพตดิ 15,000.00 - - 15,000.00 

กิจกรรม 11 กิจกรรมองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา 150,000.00 - - 150,000.00 

กิจกรรม 12 คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขารับรางวัลพระราชทาน 11,000.00 - - 11,000.00 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

 งบประมาณ 

กองทุน 

พัฒนานักศึกษา 
แผนดิน รายได รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรม 13 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและประสบการณวิชาชีพศิษยเกา 13,500.00 - - 13,500.00 

กิจกรรม 14 แนะแนวใหคําปรึกษา 10,000.00 - - 10,000.00 

กิจกรรม 15 ปจฉิมนิเทศเตรยีมบัณฑิตสูสังคมและกาวหนาสูอาชีพ 10,000.00 - - 10,000.00 

กิจกรรม 16 Psychological screening ในนักศึกษาแรกเขา ประจําปการศึกษา 2563 15,000.00 - - 15,000.00 

กิจกรรม 17 ปจฉิมนักศึกษา กยศ. 10,500.00 - - 10,500.00 

กิจกรรม 18 อบรมการใชระบบ e-student loan 20,000.00 - - 20,000.00 

กิจกรรม 19 อบรมเรื่องการขอผอนผันการตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ 5,000.00 - - 50,000.00 

กิจกรรม 20 ประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. 20,000.00 - - 20,000.00 

กิจกรรม 21 เยี่ยมบานนักศึกษากูยืมเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 114,220.00 - - 114,220.00 

กิจกรรม 22 เขารวมการแขงขันกีฬาเช่ือมความสมัพันธ 6 สถาบัน (นักศึกษาป 1-2) 144,165.00 - - 144,165.00 

กิจกรรม 23 วไลยอลงกรณสมัพันธ ครั้งท่ี 15 (นักศึกษาเสาร-อาทิตย) 160,000.00 - - 160,000.00 

กิจกรรม 24 จัดการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลยั “เจาฟาเกมส” ครั้งท่ี 16  229,620.00 - - 229,620.00 

กิจกรรม 25 เขารวมการแขงขันกีฬาเขตภูมศิาสตรภาคกลาง (มรภ.พระนคร) 506,496.00 - - 506,496.00 

กิจกรรม 26 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก (จ.เพชรบุรี) 278,624.00 - - 278,624.00 

กิจกรรม 27 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย รอบมหกรรม (จ.ปทุมธานี) 249,660.00 - - 249,660.00 

กิจกรรม 28 พัฒนาสูความเปนเลศิ 59,100.00 - - 59,100.00 

กิจกรรม 29 อบรมเรื่องประกันคณุภาพการศึกษา PDCA 13,460.00 - - 13,460.00 

กิจกรรม 30 พัฒนาสูเอกลักษณ อัตลักษณ วไลยอลงกรณ ประจาํปการศึกษา 2563 4,500.00 - - 4,500.00 

กิจกรรม 31 สถานศึกษาปลอดภยั 20,000.00 - - 20,000.00 

กิจกรรม 32 คายอาสา - - - - 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

 งบประมาณ 

กองทุน 

พัฒนานักศึกษา 
แผนดิน รายได รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรม 33 ทําความ ดี ดวยหัวใจ 30,000.00 - - 30,000.00 

กิจกรรม 34 ปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหม 15,000.00 - - 15,000.00 

กิจกรรม 35 พิธีสักการะบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัย 21,300.00 - - 21,300.00 

กิจกรรม 36 ราชพฤกษชอใหม 20,000.00 - - 20,000.00 

กิจกรรม 37 เดินนับกาวเพ่ือสุขภาพวไลยอลงกรณ 10,900.00 - - 10,900.00 

กิจกรรม 38 เงินรางวัลนักศึกษาสรางช่ือเสียง 300,000.00 - - 300,000.00 

กิจกรรม 39 ชมรมนาฏศิลปรวมสมัย 14,000.00 - - 14,000.00 

กิจกรรม 40 ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา 13,000.00 - - 13,000.00 

กิจกรรม 41 ชมรม ship and share 7,000.00 - - 7,000.00 

กิจกรรม 42 ชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู 7,000.00 - - 7,000.00 

กิจกรรม 43 ชมรมพุทธศาสน 7,000.00 - - 7,000.00 

กิจกรรม 44 ชรมศลิปะการแสดงพ้ืนบาน 14,000.00 - - 14,000.00 

กิจกรรม 45 ชมรมวิทยาศาสตรเพ่ือมวลชน 13,000.00 - - 13,000.00 

กิจกรรม 46 ชมรม VRU Board Game  4,800.00 - - 4,800.00 

กิจกรรม 47 ชมรมสาสุขสิตอาสา 4,750.00 - - 4,750.00 

กิจกรรม 48 ชมรมกลาด ี 14,000.00 - - 14,000.00 

กิจกรรม 49 ชมรมครูวิทยจิตอาสา 12,500.00 - - 12,500.00 

กิจกรรม 50 ขมรม TO BE NUMBER ONE  13,000.00 - - 13,000.00 

กิจกรรม 51 ชมรม ENG ACT ART 7,000.00 - - 7,000.00 

กิจกรรม 52 ชมรมโลกแหงกระบวนการศึกษา 5,000.00 - - 5,000.00 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

 งบประมาณ 

กองทุน 

พัฒนานักศึกษา 
แผนดิน รายได รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรม 53 ชมรมดุริอยางคศลิป 5,000.00 - - 5,000.00 

กิจกรรม 54 ชมรมหุนยนต VRU 14,000.00 - - 14,000.00 

กิจกรรม 55 ชมรมศลิปวัฒนธรรมไทย 14,000.00 - - 14,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 6,096,795.00 - - 6,096,795.00 

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน 

กิจกรรม 1 ชุมชนสัมพันธ 10,000.00 - - 10,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 - - 10,000.00 

รวมงบประมาณแผนงาน 6,121,795.00 - - 6,121,795.00 

แผนงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนาํไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค     

โครงการบริหารจัดการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถิ่น     

กิจกรรม 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 - 50,000.00 - 50,000.00 

กิจกรรม 2 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลท่ี 10 - 130,000.00 - 130,000.00 

กิจกรรม 3 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี - 50,000.00 - 50,000.00 

กิจกรรม 4 วารสารวัฒนธรรมและรายงานประจําป 2562 - 70,000.00 - 70,000.00 

กิจกรรม 5 ประกวดพานดอกไมไหวคร ู - 22,000.00 - 22,000.00 

กิจกรรม 6 ประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2562  15,000.00 120,000.00 - 135,000.00 

กิจกรรม 7 ประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2563 15,000.00 50,000.00 - 65,000.00 

กิจกรรม 8 สืบสานศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน - 62,000.00 - 62,000.00 

กิจกรรม 9 นอมรําลึกในหลวง ร.9 - 40,000.00 - 40,000.00 

กิจกรรม 10 สงเสริมคณุธรรม ตั้งจิตสวดมนต - 4,000.00 - 4,000.00 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

 งบประมาณ 

กองทุน 

พัฒนานักศึกษา 
แผนดิน รายได รวมท้ังสิ้น 

รวมงบประมาณโครงการ 30,000.00 598,000.00 - 628,000.00 

โครงการสรางเครือขาย จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรม 1 มหกรรมวัฒนธรรมทองถ่ินรวมสมัย - 75,000.00 - 75,000.00 

กิจกรรม 2 เผยแพรแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมไทย - 16,000.00 150,000.00 166,000.00 

กิจกรรม 3 เรยีนรูสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน - 60,000.00 - 60,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ - 151,000.00 150,000.00 301,000.00 

โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

กิจกรรม 1 พัฒนาเครือขายและกิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ 150,000.00 - - 150,000.00 

กิจกรรม 2 สรางสรรคผลงานศลิปวัฒนธรรม - 50,000.00 - 50,000.00 

กิจกรรม 3 สงเสรมิวัฒนธรรมทองถ่ินไทย สรางสายใยชุมชน ประจําปงบประมาณ 2563 - 40,000.00 - 40,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 150,000.00 90,000.00 - 240,000.00 

รวมงบประมาณแผนงาน 180,000.00 839,000.00 150,000.00 1,169,000.00 

โครงการพัฒนาประสิทธผิลการบริหารสํานกังาน     

กิจกรรม 1 บริหารงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม - 156,000.00 - 156,000.00 

กิจกรรม 2 บริหารสาํนักงานกองพัฒนานักศึกษา 903,505.00 - - 903,505.00 

กิจกรรม 3 ทบทวนและจดัทําแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564  80,000.00 - - 80,000.00 

กิจกรรม 4 ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 1,212,500.00 - - 1,212,500.00 

กิจกรรม 5 เผยแพรสารสนเทศ - - - - 

รวมงบประมาณโครงการ 2,196,005.00 156,000.00 - 2,352,005.00 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

 งบประมาณ 

กองทุน 

พัฒนานักศึกษา 
แผนดิน รายได รวมท้ังสิ้น 

โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 296,400.00 - - 296,400.00 

กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 42,100.00 - - 42,100.00 

กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 40,000.00 - - 40,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 378,500.00 - - 378,500.00 

รวมงบประมาณแผนงาน 2,574,505.00 156,000.00 - 2,730,,505.00 

รวมทุกแผนงาน 8,876,300.00 995,000.00 150,000.00 10,021,300.00 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค. – มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ  (Productive Learn) 

โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learn) 

1. มอบทุนการศึกษา 15,000.00    15,000.00 ธัญญาภรณ 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1. พิธีอัญพระราชทานปรญิญาบัตร 3,200,000.00    3,200,000.00 กัลยา/มาส 

2. เปดโลกชมรม 30,000.00    30,000.00 มลิวรรณ 

3. อัญเชิญตราพระราชลญัจกร 136,000.00 136,000.00    มลิวรรณ 

4. รับนองใหมตามหลักจรยิธรรมฯ 20,000.00   2,000.00 20,000.00 มาโนช/มลิวรรณ 

5. ชมรมนักศึกษา 30,950.00 10,830.00 20,120.00   มลิวรรณ/เพ็ญพนา 

6.เลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา 5,000.00  5,000.00   มลิวรรณ/เพ็ญพนา 

7.เขารวมพิธีวางพวงมาลา 5,000.00  5,000.00   มลิวรรณ 

8.พิธีไหวคร ู 13,750.00    13,750.00 มลิวรรณ 

9.คายอาสาราชภัฏ 30,000.00   30,000.00  เพ็ญพนา 

10.สุมตรวจสารเสพติด 15,000.00    15,000.00 มาโนช/มลิวรรณ 

11. กิจกรรมองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา 150,000.00  30,000.00 105,000.00 150,000.00 เพ็ญพนา/มลิวรรณ 

12. คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขารับรางวัลพระราชทาน 11,000.00  11,000.00   ธัญญาภรณ 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและประสบการณ

วิชาชีพศิษยเกา 
13,500.00 

   13,500.00 
ธัญญาภรณ 

14. แนะแนวใหคําปรึกษา 10,000.00 3,500.00 5,500.00 7,500.00 10,000.00 สุนิสา 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
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(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

15. ปจฉิมนิเทศเตรยีมบัณฑิตสูสังคมและกาวหนาสูอาชีพ 10,000.00  10,000.00   สุนิสา 

16.  Psychological Screening ใหนักศึกษาแรกเขา

ประจําปการศึกษา 2563 

15,000.00   15,000.00  สุนิสา 

17. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. 10,500.00  10,500.00   นุวัต 

18. อบรมการใชระบบ e-student loan 20,000.00   20,000.00  กัลยา 

19. อบรมเรื่องการขอผอนผันการตรวจเลือกปนทหารฯ 5,000.00  5,000.00   นุวัต 

20. ประชุมผูปกครองนักศึกษากูยมืเงิน กยศ. 20,000.00    20,000.00 ศิรินันท 

21. เยี่ยมบานนักศึกษากูยืมเงิน   กยศ. 114,220.00    114,220.00 กัลยา 

22. เขารวมการแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ 6 สถาบัน 144,165.00    144,165.00 บัวทิพย 

23. วไลยอลงกรณสมัพันธ ครั้งท่ี 15 (นศ.เสาร-อาทิตย) 160,000.00   60,000.00 160,000.00 เพ็ญพนา 

24. จัดการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจาฟาเกมส” 

ครั้งท่ี 16 

229,620.00  229,620.00   
เพ็ญพนา 

25. เขารวมการแขงขันกีฬาเขตภมูิศาสตรภาคกลาง 

 (มรภ.พระนคร) 

506,496.00   506,496.00  
บัวทิพย 

26. เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

 รอบคัดเลือก (จ.เพชรบุรี) 

278,624.00 278,624.00    
บัวทิพย 

27. เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

รอบมหกรรม (จ.ปทุมธานี) 
249,660.00 

 249,660.00   
บัวทิพย 

28. พัฒนาสูความเปนเลิศ 59,100.00 20,685.00 32,505.00 44,325.00 59,100.00 บัวทิพย 

29. อบรมเรื่องประกันคณุภาพการศึกษา PDCA 13,460.00    13,460.00 บัวทิพย 
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ดําเนินการ 

30. พัฒนาสูเอกลักษณ อัตลักษณ ไวลยอลงกรณ  ประจําป

การศึกษา 2563 

4,500.00    4,500.00 บัวทิพย 

31. สถานศึกษาปลอดภยั 20,000.00    20,000.00 เพ็ญพนา 

32. คายอาสา -     เพ็ญพนา 

33. ทําความดีดวยหัวใจ 30,000.00 5,000.00 150,000.00 30,000.00  บัวทิพย 

34. ปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหม 15,000.00    15,000.00 ธัญญาภรณ 

35. พิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธ์ิภายในมหาวิทยาลยั 21,300.00    21,300.00 ธัญญาภรณ 

36. ราชพฤกษชอใหม 20,000.00    20,000.00 มลิวรรณ 

37. เดินนับกาวเพ่ือสุขภาพวไลยอลงกรณ 10,900.00    10,900.00 บัวทิพย 

38. เงินรางวัลนักศึกษาสรางช่ือเสยีง 300,000.00 105,000.00 165,000.00 225,000.00 300,000.00 เพียงใจ 

39. ชมรมนาฏศิลปรวมสมัย 14,000.00   14,000.00  มลิวรรณ 

40. ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา 13,000.00  13,000.00   มลิวรรณ 

41. ชมรม ship and share 7,000.00  7,000.00   มลิวรรณ 

42. ชมรมวัฒนธรรมไทยในใจคร ู 7,000.00 7,000.00    มลิวรรณ 

43. ชมรมพุทธศาสน 7,000.00    7,000.00 มลิวรรณ 

44. ชมรมศิลปะการแสดงพ้ืนบาน 14,000.00  14,000.00   มลิวรรณ 

45. ชมรมวิทยาศาสตรเพ่ือมวลชน 13,000.00 13,000.00    มลิวรรณ 

46. ชมรม VRU Board Game  4,800.00  4,800.00   มลิวรรณ 

47. ชมรมสาสุขสิตอาสา 4,750.00  4,750.00   มลิวรรณ 

48. ชมรมกลาด ี 14,000.00 7,000.00 14,000.00   มลิวรรณ 

49. ชมรมครูวิทยจิตอาสา 12,500.00 12,500.00    มลิวรรณ 
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50. ขมรม TO BE NUMBER ONE  13,000.00 6,000.00 13,000.00   มลิวรรณ 

51. ชมรม ENG ACT ART 7,000.00 3,000.00 7,000.00   มลิวรรณ 

52. ชมรมโลกแหงกระบวนการศึกษา 5,000.00 2,000.00 5,000.00   มลิวรรณ 

53. ชมรมดุริยางคศลิป 5,000.00  5,000.00   มลิวรรณ 

54. ชมรมหุนยนต VRU 14,000.00 14,000.00 - - - มลิวรรณ 

55. ชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย 14,000.00 14,000.00 - - - มลิวรรณ 

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน 

1. ชุมชนสัมพันธ 10,000.00    10,000.00 มลิวรรณ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

โครงการบริหารจัดการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถิ่น 

1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 50,000.00 50,000.00 - - - ปรีญา 

2. เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 130,000.00 - - - 130,000.00 ปรีญา 

3. เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธา-

พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
50,000.00 

- - 50,000.00 - 
ปรีญา 

4. วารสารวัฒนธรรมและรายงานประจําป 2562 70,000.00   35,00.00 70,000.00 ปรีญา/เบญจภัคค 

5. ประกวดพานดอกไมไหวคร ู 22,000.00    22,000.00 เบญจภคัค 

6. ประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2562  135,000.00 135,000.00    เบญจภคัค 

7. ประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2563 65,000.00  65,000.00   เบญจภคัค 

8. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 62,000.00  62,000.00   เบญจภคัค 

9. นอมรําลึกในหลวง ร.9 40,000.00 40,000.00    ปรีญา 



65 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค. – มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

10. สงเสรมิคณุธรรม ตั้งจติสวดมนต 4,000.00 4,000.00    เบญจภคัค 

โครงการสรางเครือขายจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

1. มหกรรมวัฒนธรรมทองถ่ินรวมสมัย 75,000.00  45,000.00  75,000.00 เบญจภคัค 

2 เผยแพรแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมไทย 166,000.00  90,000.00 150,000.00 166,000.00 เบญจภคัค 

3. เรียนรูสืบสานศิลปวัฒนธรรมภมูิปญญาทองถ่ิน 60,000.00  30,000.00 30,000.00  เบญจภคัค 

โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

1.พัฒนาเครือขายและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใน

ประเทศและตางประเทศ 
150,000.00 

 90,000.00 150,000.00  เบญจภัคค 

2. สรางสรรคผลงานศลิปวัฒนธรรม 50,000.00  50,000.00   เบญจภัคค 

3. สงเสรมิวัฒนธรรมทองถ่ินไทย สรางสายใยชุมชน 

ประจําปงบประมาณ 2563 
40,000.00 

 30,000.00 40,000.00  เบญจภัคค 

โครงการพัฒนาประสิทธผิลการบริหารสํานกังาน 

1. บริหารงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 156,000.00 546,000.00 85,800.00 117,000.00 156,000.00 เบญจภคัค 

2. บริหารสาํนักงานกองพัฒนานักศึกษา 1,203,505.00 421,227.00 661,928.00 92,629.00 1,203,505.00 มาส 

3. ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2564  
80,000.00 

  80,000.00  
มาส 

4. ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 1,212,500.00    1,212,500.00 กัลยา 

5. เผยแพรสารสนเทศ - - - - - อานนท 

โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

1. ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 296,400.00 98,800.00 148,200.00 247,000.00 296,400.00 เพียงใจ 

2. ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 42,100.00  21,050.00  42,100.00 เพียงใจ 
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3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 40,000.00 14,000.00 22,000.00 30,000.00 40,000.00 มาส 
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ภาคผนวก 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 

การเบิกจายงบประมาณทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กนผ.01 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  งานศิลปวัฒนธรรม  ประจําปงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค โครงการ วันท่ี 

การดําเนินงานตามแผนงาน งบประมาณ ผลการดําเนินกจิกรรม 

ดําเนินการ

สําเร็จ 
รอยละ อนุมัติ ใชจริง รอยละ 

คะแนน 

(เต็ม 5) 
คาเฉลี่ย 

1.รอยละความสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีผลการดําเนินการ

บรรลุเปาหมายตามเกณฑท่ีกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 80 

2. จํ า น ว น เ ค รื อ ข า ย

พั น ธ มิ ต ร ท่ี มี ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น

ศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 

จํานวนไมนอยกวา 1 เครือขาย 

3. ร อยละการ เ บิ กจ า ย

งบประมาณของโครงการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอย

ละ 80 

4. รอยละของโครงการ

เผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนท่ี

ดําเนินการตามแผน ตอโครงการ

1.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบแผนดิน) 20-22 พ.ย.61  100 109,585 109,585 100.00 4.60 92.00 

2.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบรายได) 20-22 พ.ย.61  100 10,000 10,000 100.00 4.60 92.00 

3.โครงการประเพณีสงกรานต  10 เม.ย.62  100 20,000 20,000 100.00 4.73 94.60 

4.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา

อยู รัชกาลท่ี 9 (งบแผนดิน)                                                                                                                                                                                      

5 ธ.ค. 62  100 18,000 17,990 99.94 4.58 91.60 

5.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

26 ก.ค.62  100 50,000 50,000 100.00 4.75 95.00 

6.โครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณุ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

12 ต.ค. 62  100 18,000 17,999 99.99 4.59 91.80 

7.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจานาง 

สิริกิต พระบรมราชินีนารถฯ 

6 ส.ค. 62  100 18,000 18,000 100.00 4.80 96.00 

8..โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 3 เม.ย. 62  100 61,000 61,000 100.00 4.75 95.00 

9.โครงการประกวดพานดอกไมไหวครู 25 ก.ค. 62  100 12,000 12,000 100.00 4.60 92.00 

1 0 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย กิ จ ก ร ร มด า น

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ และตางประเทศ 

5-6 ก.ค. 60  100 29,997.12 29,997.12 100.00 4.67 93.50 

11.โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย 4-5 ก.ค. 60  100 140,000 138,910 99.22 4.77 95.50 

12.โครงการวารสารวัฒนธรรมทองถ่ิน 31 ก.ค. 60  100 7,000 7,000 100.00 4.80 96.00 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค โครงการ วันท่ี 

การดําเนินงานตามแผนงาน งบประมาณ ผลการดําเนินกจิกรรม 

ดําเนินการ

สําเร็จ 
รอยละ อนุมัติ ใชจริง รอยละ 

คะแนน 

(เต็ม 5) 
คาเฉลี่ย 

เผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนท่ี

บรรจุในแผน   

 

13.โครงการสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรม ก.ค.-ส.ค. 62  100 56,000 56,000 100.00 4.75 95.00 

14.โครงการงานบริหารสํานักงาน (งบรายได) ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

 100 145,417.88 145,417 0.88 5.00 99.99 

    695,000 693,898 99.84   
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การเบิกจายงบประมาณทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งเบิกงบประมาณแผนดิน  544,988 บาท (หาแสนส่ีหม่ืนส่ีพันเกา

รอยแปดสิบแปดบาทถวน) จากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 545,000 บาท (หาแสนส่ีหม่ืนหาพันบาทถวน) คิดเปนรอยละ 100.00 บรรลุเปาหมาย ตั้งเบิก

งบประมาณรายได 148,910 (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) จากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) คิดเปนรอยละ 99.27 

นอกจากนี้ ในการดําเนินงานระหวางปไดมีการนําผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมตางท่ีไดดําเนินการไปแลวมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการอ่ืน ๆ ให

สอดคลองและตรงกับสถานการณในปจจุบัน 

 

รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ จัดสรร ตั้งเบิก คงเหลือ รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 545,000.00 544,988.00 12.00 100.00 

งบประมาณรายได 150,000.00 148,910.00 1,090.00 99.27 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 695,000.00 693,898.00 1,102.00 99.84 

 

 

                 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนตามตัวบงช้ีของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2562 มีโครงการสําเร็จครบทุกโครงการ จํานวน 14  

โครงการมีการดําเนินการคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการตามแผน มีการเบิกจายงบประมาณทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  ใชจายงบประมาณ  695,000 บาท  คิดเปนรอยละ 99.84 จากงบประมาณท่ีตั้งไว 695,898 บาท 

 


