
 

ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร และบริหำรงำนของสถำบันซึ่งต้องมีกำร
ประสำนงำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ พนักงำน 
คนงำน และบุคลำกรภำยนอกที่มำติดต่อ  
 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดีฉบับนี้ได้ทบทวน และปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 – 2564 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยได้ก ำหนดแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม และตัวบ่งชี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีเกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลต่อไป 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีใคร่ขอขอบคุณหน่วยงำนภำยใน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลำให้
ควำมรู้ และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ มำ ณ โอกำสนี้ และหวังว่ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 
                       

     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

 1.1 ชื่อหน่วยงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี 
 1 . 2  ที่ ตั้ ง  มหำวิทยำลั ย รำชภัฏว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถั มภ์  เ ลขที่  1  หมู่  20  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 

 1.3 ประวัติควำมเป็นมำพอสังเขป 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร และกำรบริหำรงำนของสถำบันซึ่งต้องมี
กำรประสำนงำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ 
พนักงำน คนงำน และบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อ เดิมเรียกว่ำ “ฝ่ำยธุรกำร” ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำรเป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์”  “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์” และได้รับกำรสถำปนำเป็น
วิ ท ย ำ ลั ย ค รู เ พ ช ร บุ รี วิ ท ย ำ ล ง ก ร ณ์  เ มื่ อ วั น ที่  1  ตุ ล ำ ค ม  2 5 1 3  จึ ง ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ จ ำ ก  
“ฝ่ำยธุรกำร” เป็น “ส ำนักงำนอธิกำร” โดยแบ่งงำนและหน้ำที่ออกเป็น 10 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยเลขำนุกำร  
ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่  ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยพัสดุ ฝ่ำยยำนพำหนะ ฝ่ำยสวัสดิกำร ฝ่ำยอนำมัย  
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และฝ่ำยเอกสำรกำรพิมพ์ 

ในปี พ.ศ.2538 มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ได้รับกำรยก
ฐำนะเป็น สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี ส ำนักงำนอธิกำร จึงเปลี่ยนเป็น “ส ำนักงำนอธิกำรบดี” ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อจำก
สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เป็นสถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 
กันยำยน 2546 

ในปี พ.ศ.2547 มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.  2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
14 มิถุนำยน 2547 สถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็น มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้แบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2549 คือ  

กองกลำง 

 กองนโยบำยและแผน 

 กองพัฒนำนักศึกษำ 

 ถึงแม้ว่ำชื่อของส ำนักงำนอธิกำรบดี จะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมระบบโครงสร้ำงหน่วยงำน ส ำนักงำน
อธิกำรบดียังคงด ำเนินงำนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรท ำหน้ำที่บริกำร ประสำนงำน สนับสนุนงำนบริหำร และ
สนับสนุนงำนวิชำกำรในทุก ๆ ด้ำน ให้มีคุณภำพเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ ของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และนโยบำย 

 2.1 ปรัชญำ  
“มุ่งม่ันให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ 

เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ท้ังงาน ได้ทั้งคน” 

 2.2 วิสัยทัศน์  
  “ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำร ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ โดยน้อมน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน” 

 2.3 พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษำ บัณฑิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
  2. บริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  3. ปรับปรุง ยกระดับคุณภำพงำนและบุคลำกร พัฒนำกระบวนกำรกำรให้บริกำรและใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน 
  4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ภูมิสถำปัตย์ และระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงสมดุล 
  5. เพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำทรัพย์สินและสินทรัพย์ และเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำ 
 2.4 เป้ำประสงค์ 

1. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม และพัฒนำศักยภำพให้กับนักศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกองพัฒนำนักศึกษำ 

2. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  และกำรบริกำร
พ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย 

3. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะ
ของบุคลำกร 

4. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำรอนำมัย
สุขำภิบำลและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 

5. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 

6.เป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก    ในระดับ ด ี
 2.5 นโยบำย 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนกำรประกันคุณภำพให้บุคลำกรทุกท่ำน โดย
เร่งรัดให้มีกำรจัดกำรคุณภำพ ได้มีกำรวำงแผน น ำระบบประกันคุณภำพมำบริหำรจัดกำร ดังนั้ น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตรงควำมต้องกำรของสังคม ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงประกำศ
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ดังนี้ 
  1. สร้ำงเสริมควำมรู้และปลูกฝังให้นักศึกษำและบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ทุกระดับ
ตระหนักถึงคุณภำพ  
  2. ด ำเนินกำรให้ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  อย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้กำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

  3. สนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดีทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้    และมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน 
  4. สนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและจัดกำรฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ให้เป็น
ระบบที่ทันต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถตรวจสอบได้ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ 

3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 3.1 โครงสร้ำงองค์กร  
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กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานกัศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

รองอธิการบดี 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานวิเคราะห์นโยบายและ
ติดตามประเมินผล 
- งานวิเคราะห์และจัดท า
งบประมาณ 
- งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

- งานบริหารทั่วไป  
- งานการเงินและบัญชี 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานสื่อสารองค์กรและการตลาด 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานนิติการ 
- งานพัสดุ 
- งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานบริหารทรัพยส์ินและรายได ้
- งานวิเทศสัมพันธ ์
- งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ 
- งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
- งานบริหาร มรภ.วไลยอลงกรณฯ์ 
กรุงเทพฯ 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
- งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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4. จ ำนวนนักศึกษำ 

4.1 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
    หน่วย : คน 

                                             ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 
 

 

 

 

 

 

คณะ 
ปริญญำตรี ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

รวมทั้งหมด 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

คณะครุศำสตร์ 1,738 - - 195 - 77 - 73 2,063 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,430 1198 - - - - - - 1,628 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 1,213 773 - - - - - - 1,986 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 738 96 - - - 2 4 18 858 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 126  - - - 11 - - 137 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 407 324 - - - 27 - - 758 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 405 46 - - 9 11 - - 468 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 140  - - 30 34 37 13 254 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 62 117 - - - - - - 179 

รวม 6,259 1,551 0 195 39 162 41 84 
8,331 

รวมทั้งหมด 7,810 195 201 125 
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4.2 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี 
เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2559 – 2563 จ ำแนกตำมระดับคณะ/วิทยำลัย 

       หน่วย : คน 

คณะ/วิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ 

2559 เพิ่ม/ลด 2560 เพิ่ม/ลด 2561 เพิ่ม/ลด 2562 เพิ่ม/ลด 2563 เพิ่ม/ลด 
คณะครุศำสตร์ 379 -5.49 425 12.14 540 27.06 424 -21.48 387 -8.73 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 510 -28.67 609 19.41 413 -32.18 423 2.42 329 -22.22 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 647 -25.67 769 23.49 527 -31.47 499 -5.31 225 -54.91 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 366 -24.07 330 -9.84 177 -46.36 210 18.64 151 -28.10 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 189 6.78 253 33.86 209 -14.39 229 9.57 95 -58.52 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 64 -41.82 64 - 40 -37.50 19 -52.50 15 -21.05 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ - - 175 - 124 -29.14 118 -4.84 88 -25.42 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 21 -41.67 36 71.43 21 -41.67 52 147.62 39 -25 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 45 200.00 92 104.44 50 -45.65 56 12.00 9 -83.93 

รวม 2,221 -20.71 2,753 23.95 2,101 -23.58 2,030 -3.38 1,338 -34.09 

                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 
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4.3 แผนรับนักศึกษำ 
เปรียบเทียบแผนรับจ ำนวนนักศึกษำใหม่ และผลกำรด ำเนินงำน ระดับปริญญำตรีภำคปกติ ปีกำรศึกษำ  2559 - 2563  จ ำแนกตำมคณะ และสำขำวิชำ 

หน่วย : คน 

ที่มำ : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยำยน 2563 

 

คณะ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

คณะครุศำสตร์ 
450 

384 
450 

425 
450 

359 
540 

424 
540 

391 
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 85.33 94.44 79.78 20.00 72.41 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

790 
445 

720 
559 

690 
383 

630 
377 

525 
333 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 56.33 77.64 55.51 -8.70 63.43 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

450 
220 

490 
308 

455 
156 

500 
178 

370 
151 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 48.89 62.86 34.29 9.89 40.81 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

330 
86 

330 
73 

190 
31 

130 
19 

70 
15 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 26.061 22.12 16.32 -31.58 21.43 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

270 
131 

215 
164 

240 
105 

275 
119 

235 
95 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 48.52 76.28 43.75 14.58 40.43 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

740 
480 

765 
584 

705 
316 

645 
304 

535 
228 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 64.86 76.34 44.82 -8.51 42.62 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

110 
35 

90 
40 

90 
20 

190 
52 

160 
38 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 31.82 44.44 22.22 111.11 23.75 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 160 

 
127 

155 
153 

200 
117 

260 
104 

225 
88 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 79.38 98.71 58.5 30 39.11 
รวมมหำวิทยำลัย 

3,300 
1,908 

3,215 
2,306 

3,020 
1,487 

3,350 
1,604 

2660 
1339 

คิดเป็นร้อยละ (ของแผน) 57.82 71.73 49.24 10.93 50.34 
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5. จ ำนวนบุคลำกร 
5.1 จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2563 มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 252 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร - - 2 1 3 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 86 12 - 104 
พนักงำนรำชกำร - 16 1 - 17 
ลูกจ้ำงประจ ำ 5 6 2 - 13 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 2 - - 3 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 109 3 - - 112 
รวม 121 113 17 1 252 

ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยำยน 2563 
5.2 จ ำนวนบุคลำกร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร - - 1 - 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 71 8 - 85 
พนักงำนรำชกำร - 13 1 - 14 
ลูกจ้ำงประจ ำ 5 6 1 - 12 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 - - - 1 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 108 3 - - 111 

รวม 120 93 11 0 224 
 

ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยำยน 2563 



 
 

9 
 

 

5.3 จ ำนวนบุคลำกร กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร - - 1 - 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 6 - - 6 
พนักงำนรำชกำร - 2 - - 2 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - 0 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง - 2 - - 2 
ลูกจ้ำงชั่วครำว - - - - 0 

รวม 0 10 1 0 11 

                  ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยำยน 2563 

5.4 จ ำนวนบุคลำกร กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร - - - - 0 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 9 4 - 13 
พนักงำนรำชกำร - 1 - - 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - 1 - 1 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง - - - - 0 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 - - - 1 

รวม 1 10 5 0 16 
  ข้อมูลจำก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยำยน 2563 
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5.5 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2563 ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

รวมทั้งหมด ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 คณะครุศำสตร์ 1 6 1 5 - 3 - - 16 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 4 2 6 - 1 - - 15 
3 คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 6 4 6 -  - - 20 
4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 6 4 15 - 5 - - 34 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 5 4 4 - 1 - - 17 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 3 1 6 - 1 - - 12 
7 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ - 1 2 5 - - - - 8 
8 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร - - 1 4 - - - - 5 
9 บัณฑิตวิทยำลัย - - - 7 - 1 - - 8 
10 ส ำนักงำนอธิกำรบดี - - - - - - - 1 1 
11  - กองกลำง 58 4 21 34 4 5 - - 126 
12       - งำนวิเทศสัมพันธ์ - - 1 2 - - - - 3 
13       - งำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ - - 1 2 - - - - 3 
14       - งำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้ 17 36 8 25 - 1 - - 87 
15     - งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ - 1 4 - - 1 - - 5 
16       - มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กรุงเทพมหำนคร - 1 - 1 - - - - 4 
17 - กองพัฒนำนักศึกษำ - - 2 7 1 3 - - 14 

18 - งำนศิลปวัฒนธรรม - - - 1 - 1 - - 2 
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ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

รวมทั้งหมด ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

19 - กองนโยบำยและแผน - - 2 4 - 1 - - 7 

20  - งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ - - 1 3 - - - - 4 

21 หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - 2 - - - - 2 

22 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน - - 3 12 - 1 - - 16 

23   - ศูนย์ภำษำ - - 1 4 - - - - 5 

24   - งำนวิชำศึกษำทั่วไป - - - 3 - 1 - - 4 

25 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 1 1 2 2 1 2 - - 9 

26    - งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - - - 1 - 1 - - 2 

27 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 4 4 16 1 1 - - 27 

28 สถำบันวิจัยและพัฒนำ - - 2 4 - 2 - - 8 

29    - งำนบ่มเพำะธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่ (UBI) - - - 1 - - - - 1 

30 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย - 1 - 1 - 1 - - 3 

31 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ - 19 - 10 - - - - 64 

32 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 12 3 1 2 - 1 - - 38 
รวม 107 101 72 195 7 34 - 1 

517 
รวมทั้งหมด 208 267 41 1 
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             ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 

5.6 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมหน่วยงำน คุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ล ำดับ หน่วยงำน 
รวม 

ทั้งหมด 

คุณวุฒิ 
รวม 

ทั้งหมด 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ผศ. รศ. ศ. 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 คณะครุศำสตร์  107 - - 17 24 6 19 42 6 12 - 3 - - 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 139 - - 25 35 12 7 36 11 6 - 1 - - 
3 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 155 - - 17 44 8 25 66 10 20 1 2 - - 
4 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 33 - - 6 7 1 6 22 2 8 - 1 - - 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 70 - - 19 9 10 4 38 12 3 2 2 - - 
6 คณะวิทยำกำรจัดกำร 82 - - 11 23 3 11 42 10 10 1 - - - 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 41 - - 3 10 6 9 8 1 3 - - - - 
8 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 51 - - 7 15 4 3 12 3 2 - 1 - - 
9 ศูนย์ภำษำ 17 - - 2 5 1 2 8 - 3 - 1 - - 
10 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 38 - - 9 6 3 5 8 1 3 - - - - 
11 ศูนย์สระแก้ว 37 - - 10 7 1 2 2 - 1 - - - - 
12 โรงเรียนสำธิต 196 35 48 5 10 - - 0 - - - - - - 

รวม 
966 

35 48 131 195 55 93 
284 

56 71 4 11 0 0 
รวมทั้งหมด 83 326 148 127 15 0 

                     ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 

 

file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
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6 งบประมำณ 
6.1 งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

       หน่วย : บำท 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
งบประมำณแผ่นดิน 518,818,800 531,436,600 460,124,400 485,234,900 
งบประมำณรำยได้ 305,609,400 182,507,400 45,465,300 91,471,700 

รวม 824,428,200 713,944,000 505,589,700 576,706,600 

                                            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

518,818,800 531,436,600

460,124,400

48,523,900

305,609,400

182,507,400

45,465,300
91,471,700

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้
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6.2 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2563 จ ำแนกตำมเงินรำยจ่ำย 
       หน่วย : บำท 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
งบบุคลำกร 115,037,300 100,436,000 85,439,400 100,186,100 
งบด ำเนินงำน 315,007,700 185,756,500 45,910,850 58,281,012 
งบลงทุน 135,073,000 132,511,000 117,164,300 141,021,288 
งบเงินอุดหนุน 247,330,800 249,105,800 248,405,900 271,757,600 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 11,979,400 46,137,700 5,460,600 5,460,600 
รวมทั้งสิ้น 824,428,200 713,944,000   505,589,700 576,706,600 

               

115,037,300

315,007,700

135,073,000

247,330,800

11,979,400

100,436,000

185,756,500

132,511,000

249,105,800

46,137,700

85,439,400

45,910,850

117,164,300

248,405,900

5,460,600

100,186,100

58,281,012

141,021,288

271,757,600

5,460,600

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ

งบรายจ่ายอื่น

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2562

ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2561
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6.4 งบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย (งบประมำณรำยได้) ประจ ำปี พ.ศ. 2560 - 2563 
      หน่วย : บำท 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

จ ำนวนเงิน เพิ่ม/ลด จ ำนวนเงิน เพิ่ม/ลด จ ำนวนเงิน เพิ่ม/ลด จ ำนวนเงิน เพิ่ม/ลด 
กองทุนพัฒนำบุคลำกร 8,990,500 0.85 5,440,200 -39.49 5,475,200 0.64   
กองทุนพัฒนำงำนวิจัย 3,556,200 -0.27 3,626,800 1.99 3,650,100 0.64   
กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 3,556,200 -0.27 3,626,800 1.99 3,650,100 0.64   
รวมทั้งสิ้น 16,102,900 0.35 12,693,800 -21.17 12,775,400 0.64   

      ที่มำ : กองนโยบำยและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 
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ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย กับแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1. ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นโยบำยข้อที่ 1 
เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning)  

 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
1.2 พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
 
1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิต 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงสร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำนักศึกษำให้มีควำม
พร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 

กลยุทธ์ 
1.1 สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
กำรของกองพัฒนำนักศึกษำ 
1.2 สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ของนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
 
1.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ ง ในระดับประเทศและระดับ
นำนำชำติ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
 
กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงสร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำนักศึกษำให้มีควำม
พร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
 
กลยุทธ์  
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 
4.2 สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ
นำนำชำติ 
4 . 3  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

1.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ ง ในระดับประเทศและระดับ
นำนำชำติ 
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และ
จิตส ำนึก โดยน ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

นโยบำยข้อที่ 3 
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทั้งระดับชำติ และนำนำชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ เป็น เลิ ศมี          
ธรรมำภิบำล 
 
กลยุทธ์ 
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสมรรถนะให้
อำจำรย์ และบุคลำกรให้ เกิดกำรรู้ เ ชิ งผลิตภำพ 
(Productive Learning) 
 
 
5.2 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่ 
เป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และยกระดับศักยภำพ
บุคลำกร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 
กลยุทธ์ 
2.2 สนับสนุนกำรคัดเลือก จัดสรรอัตรำก ำลัง และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
2 .5  พัฒนำระบบกลไกกำรบริ หำรจั ดกำรด้ วย               
ธรรมำภิบำล สำมำรถตรวจสอบและน ำไปสู่องค์กำรที่
เป็นเลิศ 
 
2.2 สนับสนุนกำรคัดเลือก จัดสรรอัตรำก ำลัง และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
2.3 ส่งเสริมกำรปรับปรุง พัฒนำ ระเบียบ ข้อบังคับ 
โครงสร้ำง กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นโยบำยข้อที่ 4 
พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็น
องค์กรแห่งควำมสุข 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี        ธรร
มำภิบำล  
 
กลยุทธ์ 
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และยกระดับศักยภำพ
บุคลำกร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  
 
กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร 
2.4 พัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรและ
กำรสื่อสำรกำรตลำด 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี        ธรร
มำภิบำล  
 
กลยุทธ์ 
5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว 
5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและ
บริ กำรขั้ น พ้ืนฐำนเ พ่ือรองรับต่อกำร เป็น  Semi 
residential University 
 
5.7 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร 
3.1 ปรับปรุงสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเพ่ือ
น ำไปสู่ Semi residential University 
 
3.2 นโยบำยส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำ
สินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

S 
STRENGTHS 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
2. น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
3. บุคลำกรมีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย โดยมีกระบวนกำรที่เน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ทันสมัยและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน 
5. มีกำรกระจำยงบประมำณลงสู่หน่วยงำนย่อยท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ คล่องตัว ประหยัดและลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 
6. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ 

 

W  
WEAKNESSES 

จุดอ่อน 

1. กำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำบุคลำกรที่มี ให้คงอยู่ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
2. บุคลำกรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไม่เต็มศักยภำพที่มีอยู่ เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนสำยงำนโดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
บุคลำกร ตำมนโยบำยผู้บริหำร 
3. กำรเชื่อมโยงเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน 
4. กำรจัดสรรงบประมำณกับหน่วยงำนภำยใต้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ 
5. ระบบบัญชี 3 มิติ ยังขำดกำรปรับปรุงและพัฒนำให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
6. มหำวิทยำลัยยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภำยในมหำวิทยำลัย 

  



 
 

20 
 

O 
OPPORTUNTIES 

โอกำส 

1. ควำมเชื่อมั่นต่อกำรผลิตครูของมหำวิทยำลัย 
2. มหำวิทยำลัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรม 
3. เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งเดียวที่อยู่ “ในพระบรมรำชูปถัมภ์” 
4. มีกำรวำงแผนเพื่อทบทวนกรอบอัตรำก ำลังระยะยำวและประจ ำปี โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 
5. สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค อำคำรสถำนที่ 
6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ท ำให้บุคลำกรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ เช่น สวัสดิกำรยืดหยุ่นของพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกันกลุ่มของบุคลำกร เป็นต้น 
8. เป็นหน่วยงำนระดับประเทศมีกำรบริหำรจัดกำรแบบใหม่ ท ำให้มีโอกำสพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ  
9. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับหน่วยงำนภำยนอก 
10. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรพัฒนำมำตรฐำนมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 

T 
THREATS 
อุปสรรค์ 

1. จ ำนวนของสถำบันกำรศึกษำไม่สมดุลกับจ ำนวนนักศึกษำ ท ำให้นักศึกษำมีทำงเลือกด้ำนสถำนที่ศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้จ ำนวนนักศึกษำลด
น้อยลง 
2. ควำมไม่แน่นอนด้ำนสภำพเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้บุคลำกรมีควำมกังวลในสำยอำชีพ 
3. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร อีกท้ังกำรติดต่อประสำนควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชนโดยรอบ ยังไม่เป็นผลเท่ำที่ควร 
4. กำรจัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับมีสัดส่วนที่ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรได้ไม่สมดุลกับควำมจ ำเป็น 
5. สถำนกำรณ์โรคระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
6. สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงเร็วท ำให้มหำวิทยำลัยต้องปรับวิธีกำรด ำเนินงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
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วิสัยทัศน ์: มหาวิทยาลยัตน้แบบแหง่การผลติครู พฒันาศกัยภาพมนษุยโ์ดยยดึหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และสรา้งนวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินใหม้ั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน  

Strategy 

Map 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 

มิติประสิทธิภาพ 

มิติพัฒนาองคก์ร เพิ่มสมรรถนะบคุลากร 

ใหม้ีทกัษะมากขึน้ 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และระบบเครอืขา่ย 
พฒันาระบบกลไกการบรหิารจดัการ 

กระบวนการและระยะเวลาใน

การด าเนินงานลดลง 

ปรบัปรุงขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั โครงสรา้ง   

การบรหิารจดัการ ใหเ้หมาะสม 
บคุลากรมีทกัษะและศกัยภาพในการ

ปฏิบตัิงานในสายงานเพิม่ขึน้ 

การบรหิารจดัการโดยยดึหลกัคณุธรรม 

ความโปรง่ใส และหลกัธรรมาภิบาล 
กระบวนการปฏิบตัิงานของบคุลากรมีความถกูตอ้ง รวดเรว็ นา่เช่ือถือ 

ผูร้บับรกิารไดร้บัความสะดวก ถกูตอ้งขอ้มลู

ชดัเจน พงึพอใจ 
บคุลากรสามารถถา่ยทอด องค์

ความรูใ้หก้บัผูอ้ื่น 

องคก์รเป็นตน้แบบความโปรง่ใส เป็นธรรม  

และตรวจสอบได ้
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ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ประจ ำปี 2564 
ระดับ KPI หน่วยงำนด ำเนินกำร หน่วยงำนรำยงำน 

เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
1.3 จ ำนวน ผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.3.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

50 ผลงำน คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

1.3.2 ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 28 ผลงำน 
1.3.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ 
หรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด 

330 ผลงำน 

1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำที่ได้รับกำรยกย่องในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ 

40 คน 

1.5 ร้อยละของผุ้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ตอบ
โจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ร้อยละ 40  คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- บัณฑิตวิทยำลัย 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

15 ผลงำน คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 
- กองพัฒนำนักศึกษำ 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

4.2 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

10 ล้ำนบำท มหำวิทยำลัย - งำนบริหำรทรัพย์สินและ
รำยได้ 
- งำนศิลปวัฒนธรรม 
 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ประจ ำปี 2564 
ระดับ KPI หน่วยงำนด ำเนินกำร หน่วยงำนรำยงำน 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  ร้อยละ 40 คณะ/

มหำวิทยำลัย 
- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 
- งำนศูนย์ภำษำ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรอง
คุณวุฒิจำก ก.พ. 

ร้อยละ 15 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 
- งำนศูนย์ภำษำ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 70 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย  
- มรว.สระแก้ว 
- งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 
- งำนศูนย์ภำษำ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.4 จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพจำก 
สกอ. หรือสถำบันรับรองมำตรฐำนวิชำชีพ 

12 คน คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.5 ร้อยละของบุคลำกำรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้
ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละ 3 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- ทุกหน่วยงำน งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมด้ำน
บุคลำกร 

มำกกว่ำ 4.51 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีมำก 

ร้อยละ 5 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.8 ค่ำคะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

200 คะแนน มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร EdPEx งำนมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ 
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ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ประจ ำปี 2564 
ระดับ KPI หน่วยงำนด ำเนินกำร หน่วยงำนรำยงำน 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR (Thai 
Qualification Register)  

ร้อยละ 10 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- คณะ/วิทยำลัย งำนมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 มหำวิทยำลัย หน่วยงำนทั้งหมด งำนบริหำรงำนบุคคล 

5.12 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) น้อยกว่ำอันดับที่ 
185 

มหำวิทยำลัย - คณะ/วิทยำลัย 
- มรว.สระแก้ว 
- งำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

5.13 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร มำกกว่ำ 4.51 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

ทุกหน่วยงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

5.14 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหำวิทยำลัยในทุกมิติ 

มำกกว่ำ 4.00 คณะ/
มหำวิทยำลัย 

- งำนมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ 

งำนมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ 

5.17 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรำยได้ของมหำวิทยำลัยตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 2 มหำวิทยำลัย - กองกลำง กองกลำง 

5.18 อัตรำก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน (Operation Profit Margin) 30  มหำวิทยำลัย  - กองกลำง กองกลำง 
5.19 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) ของงำนบริหำร
ทรัพย์สินและรำยได้  

มำกกว่ำ 20 มหำวิทยำลัย - งำนบริหำรทรัพย์สินและ
รำยได้ 

งำนบริหำรทรัพย์สินและ
รำยได้ 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
กลยุทธ์  1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
  1.2 พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
  1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

เป้ำประสงค์ที่ 4  บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษำ
มรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
กลยุทธ์  4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบ
สำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
  4.2 สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและ
ระดับนำนำชำติ 
  4.3 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ 
และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์   5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มีสมรรถนะท่ีเป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำ 
        สมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร ให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
  5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
  5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
  5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
  5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว 
  5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

     และบริกำรขั้นพ้ืนฐำนเพื่อรองรับต่อกำรเป็น Semi residential University 
  5.7 กำรริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
  



26 
 

26 
 

แผนงำน/โครงกำร  
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

งบประมำณกำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมแผ่นดินและรำยได้ 

1. กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ  
(Productive Learning) 

15,974,850 51,882,236 67,857,086 7.12 

4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

704,576 704,626 1,409,202 0.15 

5. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 529,438,660 312,563,964 842,002,624 88.37 
รวม 546,118,086 365,150,826 911,268,912 95.64 

 
 งบประมำณประจ ำปี 2564 ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมกลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมแผ่นดินและรำยได้ 

1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

1.1 
พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

38,800 25,278,810 25,317,610 2.66 

1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 85,500 3,542,827 3,628,327 0.38 
4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

4.1 
บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทp 

404,576 704,626 1,109,202 0.12 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมแผ่นดินและรำยได้ 

4.2 
สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนำนำชำติ 

240,000 0 240,000 0.03 

4.3 
พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

60,000 0 60,000 0.01 

5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มีสมรรถยะที่เป็นเลิศพร้อมต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร ให้
เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

342,504,240 95,937,230 438,441,470 46.01 

5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 32,950 901,100 934,050 0.10 
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 576,660 1,038,360 1,615,020 0.17 
5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 24,009,644 50,551,408 74,561,052 7.82 
5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว 425,300 4,065,400 4,490,700 0.47 
5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี

สำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือรอ
รับต่อกำรเป็น Semi residential University 

161,889,866 25,713,114 187,602,980 19.69 

5.7 กำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย ์ 0 91,003,090 91,003,090 9.55 
รวม 530,267,536 298,735,965 829,003,501 87.01 
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งบประมำณประจ ำปี 2564 ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมโครงกำร 
 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมแผ่นดินและรำยได้ 

1. กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
1.1.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรด ำเนินงำนวิชำกำร   23,860,820 23,860,820 2.50 
1.2.2 โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 
513,070 16,454,547 16,967,617 1.78 

1.2.3 โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำน
กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 

128,550 268,222 396,772 0.04 

1.4.2 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมมือกับสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชนในต่ำงประเทศ 

0 3,008,100 3,008,100 0.32 

4. บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.1.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
404,576 704,626 1,109,202 0.12 

4.2.1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

240,000 0 240,000 0.03 

4.3.1 โครงกำรบริหำรัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

60,000 0 60,000 0.01 

5. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 342,504,240 95,937,230 438,441,470 46.01 
5.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
0 85,500 85,500 0.01 

5.2.2 โครงกำรพัฒนำและแก้กฎหมำย  800,000 800,000 0.08 
5.2.3 โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ 32,950 15,600 48,550 0.01 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมแผ่นดินและรำยได้ 

5.3.1 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ 

576,660 1,038,360 1,615,020 0.17 

5.4.1 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ 23,195,324 42,728,071 65,923,395 6.92 
5.4.2 โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร 

(IMC) 
331,320 1,304,205 1,635,525 0.17 

5.4.3 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน 

483,000 6,519,132 7,002,132 0.73 

5.5.1 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 425,300 4,065,400 4,490,700 0.47 
5.6.1 โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกร สนับสนุน

กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร 
158,846,626 11,248,089 170,094,715 17.85 

5.71 โครงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 0 91,003,090 91,003,090 9.55 
รวม 527,741,616 299,040,992 826,782,608 46.77 
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 กองกลำง 
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 

1.4 สร้ำง
เครือข่ำยใน
รูปแบบประชำรัฐ
เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิต 

1.4.2 โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยร่วมมือกับ
สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ภำครัฐ และเอกชนใน
ต่ำงประเทศ 
 

1.4.2.1 จ ำนวน
เครือข่ำยร่วมมือกับ
สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ภำครัฐ และเอกชนใน
ต่ำงประเทศ และมีกำร
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

5 
เครือข่ำย 

สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตร 
และแลกเปลี่ยน
นักศึกษำในต่ำงประเทศ 

 
 

 

3,008,100 
 
 

 

งำนวิเทศ
สัมพันธ์ 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 
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เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

5.1 บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ให้
มีสมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำสมรรถนะ ท่ี
เป็นเลิศ พร้อมต่อ 
กำรเปลีย่นแปลง 
และพัฒนำ
สมรรถนะให้
อำจำรย์และ
บุคลำกรใหเ้กิดกำร
เรียนรูเ้ชิงผลติภำพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสูค่วำมเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ  

ระดับ 5 1. เงินเดือนลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 
2. ประกันสังคม 
(เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง และลูกจ้ำง
ช่ัวครำว) 
3. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
(เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง และลูกจ้ำง
ช่ัวครำว) 
4. เงินอุดหนุนเข้ำกองทุน
สวัสดิกำร 
5. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำร  
6. ค่ำตอบแทนกำร
ด ำเนินงำน 
7. ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำย
แทนกำรจัดหำรถประจ ำ
ต ำแหน่ง 
8. เงินเดือนข้ำรำชกำร 
9. ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ต ำแหน่งวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,905,600 
 
 

  47,635,400 
3,772,800 

 

27,629,200  
 

1,329,700 
 
 
 

845,900 
 
 
 

500,000 
 

1,929,600 
 

  8,248,000 
 
 
 
 
 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
งำนกำรเงิน 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

10. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 
11. เงินเดือน
ลูกจ้ำงประจ ำ 
12. เงินเดือนลูกจ้ำง
ช่ัวครำว (ชำวต่ำงชำติ) 
13. เงินเดือนพนักงำน
รำชกำร 
14. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรที่มีวำระ
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
15. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรที่มีวำร
ข้ำรำชกำร 
16. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรไม่มีวำระ
ข้ำรำชกำร 
17. คำ่ตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผูบ้ริหำรไม่
มีวำระข้ำรำชกำร 
18. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผูบ้ริหำรที่
มีวำระพนักงำน
มหำวิทยำลยั 

4,734,000 
 

6,700,200 
 

1,403,100 
 

6,381,800 
 

2,406,000 
 
 

2,344,800 
 
 

 724,800 
 
 

724,800 
 
 

2,256,000 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

19. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผูบ้ริหำรที่
มีวำระข้ำรำชกำร 
20. ค่ำเช่ำบ้ำนลูกจ้ำง
ช่ัวครำว  
21. ค่ำเช่ำบ้ำน
ข้ำรำชกำร 
22. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 
23. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พนักงำน
รำชกำร 
24. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
25. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน  พนักงำน
รำชกำร 
26. เงินเดือนพนักงำน
มหำวิทยำลยั 
27. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ประเภทวิชำชีพเฉพำะ 
เชี่ยวชำญเฉพำะ 

1,941,600 
 
 

384,000 
 

72,000 
 

40,500 
 
 

211,500 
 
 

    1,400 
 

  11,300 
 
 
250,893,300 

 
  42,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
 
งำนกำรเงิน 
 
งำนกำรเงิน 
 
 

 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

28. เงินประจ ำต ำแหน่ง
วิชำกำร พนักงำน
มหำวิทยำลยั 
29. งำนอบรมโครงกำร
อนุรักษ์พลังงำน 
30. งำนอบรมเจ้ำหน้ำท่ี
รักษำควำมปลอดภัย 
31. งำนจัดหำเครื่องแบบ
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัย 
32. ประกวดบุคลำกร
ต้นแบบ ผู้น ำนวัตกรรม 
33. ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมสุข
มหำวิทยำลยั แล
กรรมกำรชมรม   (ไตร
มำส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/
ปี) 
34. ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
จัดกำรควำมสุข ประจ ำ
หน่วยงำน และกรรมกำร
ชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 
6 เดือนและ12 เดือน) 

7,345,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

50,000 
 

17,000 
 

     147,600 
 
 

    18,440 
 

37,000 
 
 
 
 
 
 

18,500 
 

 
 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 
นำยธรรมรัฐ สุกรีขันธ์ 
นำยปรำโมทย์บุญม ี

นำงสุดำพร 
หงอกสิมมำ 
นำยสุธน บุญพยำ 
 
 
นำยธนภณ ไชยำวรรณ 
 
 

นำยธนภณ ไชยำวรรณ 
 
 
 
 
 
 
นำยธนภณ ไชยำวรรณ 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ม.ค. – มี.ค.64 
 
ม.ค. – มี.ค.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
พ.ย.63 – ก.ค.64 

 
พ.ย.63 – ส.ค.64 
 
 
 
 

 
ก.พ. – ก.ค.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

35. บ ำบัดควำมเครยีด
ด้วยแบดมินตัน (ชมรม
แบดมินตัน)  
36. กำรแข่งขันเปตองว
ไลยโอเพ่น (ชมรมเปตอง) 
37. สร้ำงแรงบันดำล
เสรมิสร้ำงสุขในกำร
ท ำงำน (Happy Relax) 
38. อำหำร-เครื่องดื่ม 
เพื่อสุขภำพ(ชมรมอำหำร
เพื่อสุขภำพ) 
39. ค่ำยอำสำพัฒนำ
ท้องถิ่น 
40. New HR VRU. 
41.  งำนเกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 2564 
(อำจำรย์และข้ำรำชกำร) 
42. งำนเกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 2564 
(สโมสรเจ้ำหน้ำที่) 
 43. กำรแข่งขันกีฬำ
ประเพณีบุคลำกร
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเขต
ภูมิศำสตรภ์ำคกลำง ครั้ง
ที่ 30  

22,000 
 
 

22,000 
 

12,750 
 
 

12,600 
 
 

47,000 
 

65,000 
   200,000 
 
 
   135,000 
 
 

210,300 
 
 
 
 

อำจำรย์ ดร.ประ
วิทย์ ธงชัย 
 
อำจำรย์ อ ำพล  
เทศด ี
นำยเมธี ถูกแบบ 
ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู ้
นำงสำวเนตรสริ
นทร์ พิมพ์จันทร ์
 
นำงสำวกนิษฐำ ศรี
คุ้มวงษ ์
นำงสำวสุภทัรำ อภิชำต 
ผู้อ ำนวนกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี 
  
 

นำยกสโมสร
เจ้ำหน้ำท่ี 
 
นำยกสโมสร
เจ้ำหน้ำท่ี 
 
 
 

พ.ย.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ก.ค.63 - ก.ย.64 
 
ธ.ค.63 – ม.ค.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 

พ.ย. – ธ.ค.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
ส.ค. – ก.ย.64 
 
 
ส.ค. – ก.ย.64 
 
 
พ.ค. – มิ.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

44. VRU Family 
Happy New Year 
2021 
45.วไลยอลงกรณส์ืบสำน
ประเพณีวันสงกรำนต์  
46. งำนพิธีวำงพวงมำลำ 
สมเด็จพระรำชปิตุจฉำ
เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์กรม
หลวงเพชรบุรรีำชสิรินธร
ประจ ำปี 2564 
47. จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำ JD 
ระดับบุคคล และก ำหนด 
OKR ระดับบุคคล. 
48. กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกฎหมำย  
49. โครงกำรบริหำร
ส ำนักงำน (งำนพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกรมือ
อำชีพ) 
50. ข้ันตอนและแนว
ทำงกำรออกแบบ
หลักสตูรโดยใช้ Back 
Ward (Curriculum 
design) (ครั้งท่ี1) 

299,500 
 
 

30,000 
 

200,000 
 
 
 
 

17,200 
 
 
 

29,200 
 

   200,000 
 
 
 
    40,000 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวนกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี 
 
ผูอ้ ำนวนกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี 
ผู้อ ำนวนกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี 
 
 
 
 

น.ส.สุภัทรำ อภิชำต 
นำงนุชภำ ทำงไธสง 
 

 
งำนนิติกำร 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมือ
อำชีพ 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมือ
อำชีพ 
 
 

 
ธ.ค.63 
 
 
 
เม.ษ.64 
 
ก.พ.64 
 
 
 
 
ธ.ค. – มี.ค.64 
 
 
 
ต.ค. – มิ.ย.64 
 
ต.ค. – ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค. – ก.ย.64 
 
 



37 
 

37 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

51. ข้ันตอนและแนว
ทำงกำรออกแบบ
หลักสตูรโดยใช้ Back 
Ward (Curriculum 
design) (ครั้งท่ี2) 
52. (Curriculum 
design) (ครั้งท่ี3) 
53. (Curriculum 
design) (ครั้งท่ี4) 
54. Blended Learning 
design 
55. Blended Learning 
Design (ครั้งท่ี2) 
56. Blended Learning 
Design (ครั้งท่ี3) 
57. Blended Learning 
Design (ครั้งท่ี4) 
58. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำสมรรถนะเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ 
59. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำสมรรถนะเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ  

40,000 
 
 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมือ
อำชีพ 
 
 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 

 
 
ต.ค. – ก.ย.64 
 
 
 
 
 
ต.ค. – ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

60. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำสมรรถนะเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ  
 61. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร How to be 
a Smart learning 
facilitator (วันท่ี1) 
62. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร How to be 
a Smart learning 
facilitator (วันท่ี2) 
63. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร How to be 
a Smart learning 
facilitator (วันท่ี3) 
64. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร How to be 
a Smart learning 
facilitator (วันท่ี4) 
65. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ ผ่ำน
แอพพลิเคชั่น Google 
Classroom 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 

 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 
 

 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 



39 
 

39 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

66. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ ผ่ำนโปน
แกรม Moocs 
67. โครงกำรจัดประชุม
เพื่อพัฒนำกรอบ
มำตรฐำนวิชำชีพ VRU 
PSF 
68. ค่ำตอบแทนผู้ผ่ำน
กำรอบรม VRU PSF 
69. โครงกำรพัฒนำ
ออกแบบสื่อกำรเรยีนรู้
ส ำหรับอำจำรย์ 
(งบประมำณรำยได้) 
หลักสตูรฝึกอบรมเทคนิค
กำรออกแบบงำนน ำเสนอ
กำรเรยีนรู้ (WOW ! 
Presentation) 
3 Module จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 40 คน" 
70. โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร "Next 
Station @VALAYA" (10 
ครั้ง)  

50,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

200,000 
 

22,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
งำนพัฒน 
ำอำจำรย์และบุคลำกร
มืออำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 



40 
 

40 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

71. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำนหลักเพื่อ
เข้ำสู่ระยะและเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งสูงข้ึน” 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (2 วัน)  
72. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสตูร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรพัฒนำงำน (2 วัน)  
73. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสตูร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรพัฒนำงำน (2 วัน)  
74. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร “กำร
วิเครำะหค์่ำงำนและกำร
เขียนแบบประเมินค่ำ
งำน” มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์  
(2 วัน)" 

130,500 
 
 
 
 
 
 
 

37,200 
 
 
 

59,200 
 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนบริหำรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนบริหำรบุคคล 
 
 
 
 
 
งำนบริหำรบุคคล 
 
 
งำนบริหำรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.63 – มิ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย.64 
 
 
 
 
ก.ค.64 
 
 
พ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

41 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

75. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร “กำรเขียน
ผลงำนเชิงวิเครำะห์จำก
งำนประจ ำ"" 
 (2 วัน)  
76. โครงกำรอบรม
พัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน  
77. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
(3 วัน)  
78. โครงกำรพัฒนำ
คุณวุฒิปรญิญำเอกของ
อำจำรย์ประจ ำ 
79. โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรในกำรศึกษำ
อบรมภำยนอก 
80. กำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(ก.พ.ต) 
81. โครงกำรประเมินผล
งำนทำงวิชำกำรเพือ

46,000 
 
 
 
 

39,000 
 
 

  
 
 93,000 

 
 
 

869,400 
 
 

1,500,000 
 
 
 

1,272,000 
 
 

72,860 

งำนบริหำรบุคคล 
 
 
 
 
งำนบริหำรบุคคล 
 
 
 
 
งำนบริหำรบุคคล 
 
 
 
งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมอือำชีพ 
 
 
 

นำงรัชพร คุตตะสังคี 
 
 
นำงรัชพร คุตตะสังคี 
 

ก.พ.64 
 
 
 
 
ส.ค.64 
 
 
 
 

ธ.ค.63 – ก.ค.
64 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 



42 
 

42 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ประกอบกำรประเมินผล
กำรปฎิบัติงำนประจ ำป ี

 
 

 

 

5.2 เสริมสร้ำง 
ธรรมภิบำลและเป็น
มหำวิทยำลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.1 โครงกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 

5.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินกำรของกำร
พัฒนำระบบกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 

ระดับ 5 1. ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรรับกำร
ประเมินคุณธรรมควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ  
(ไตรมำส ละครั้ง รวม 4 
ครั้ง/ปี) 
2. อบรมควำมรู้ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน 
 

 41,000 
 
 
 
 
 
 

44,500 

สุภัทรำ อภิชำต ิ
ธนภณ ไชยำวรรณ 
 
 
 
 
 
สุภัทรำ อภิชำต ิ
ธนภณ ไชยำวรรณ 
 

พ.ย.63/ก.พ.64/
พ.ค.64/ส.ค.64 
 
 
 
 
 
ธ.ค.63/ก.พ.64 

5.2.2 โครงกำรพัฒนำและ
แก้ไขกฎหมำย  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ได้รับกำรพัฒนำแก้ไขตำม
แผน  

ร้อยละ 80  1. กำรประชุม
คณะอนกุรรมกำรและ
คณะกรรมกำรด้ำน
กฎหมำยของมหำวิทยำลัย 

 800,000  งำนนิติกำร ต.ค.63 - ก.ย.64 

5.3 พัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
สู่ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงกำรจัดกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

ระดับ 5 1. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 

11,500 

11,500 
 
 
 
 

5,500 

ศรัญญำ  มณีวรรณ 
 
 
 
 
ศรัญญำ  มณีวรรณ 

ส.ค.64 
 
 
 
 
ส.ค.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

2. โครงกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 256 

 

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
ส ำนักงำน 

5.4.1.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 90 1. กำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2. โครงกำรสมัมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์และจดัท ำ
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
3. กำรบริหำรจัดกำร
ยำนพำหนะ 
4. ค่ำสำธำรณูปโภค 
5. งำนจ้ำงเหมำบริกำร 
6. งำนปรับปรุงซ่อมแซม
บ้ำนพักอำจำรย์และ
บุคลำกร 
7 จัดหำวัสดุและครุภณัฑ์
ส ำนักงำนของงำนสื่อสำร
องค์กรและกำรตลำด 
8 ซ่อมบ ำรุงวัสดุครุภณัฑ์
ของงำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 

1,374,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,479,900 
  363,300 

 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

1,619,710 
 

341,500 
 
 
 
 
 

3,956,000 
 

5,894,000 
10,654,000 

300,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผอ.กองกลำง 
 
ผอ.ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
 
 
 
 
ก้องไพร  
หล้ำสมบูรณ ์
งำนกำรเงิน 
งำนพัสด ุ
สมหมำย  
แสงศิโรรัตน ์
 
สุวิมล พิชัยกมล 
วิษณีย์ ขุนสิงห ์
 
ทวีศักดิ์ ปำนเทวัญ 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
พ.ค. - มิ.ย.64 
 
 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
ต.ค.63 -มิ.ย.64 
 
 
ต.ค.- ธ.ค.63 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 



44 
 

44 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

9 ค่ำสำธำรณูปโภคของ
งำนสื่อสำรองค์กรและ
กำรตลำด 
10. บริหำรจัดกำร
งบประมำณกลำง 

 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 

500,000 
 

 

พุทธินันต์ โสมรุษ 
สำยัญ เทยีบแสน 
 
กองกลำง 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 

5.4.2 โครงกำรสื่อสำร
องค์กรและกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบูรณำกำร 
(IMC) 

5.4.2.1 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินกำรสื่อสำร
องค์กรและกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบูรณำกำร 
(IMC) 

ระดับ 5 1. จัดท ำสื่อเพื่อกำร
ประชำสมัพันธ์ของ
มหำวิทยำลยั  
2. จัดท ำของพรีเมี่ยมของ
มหำวิทยำลยั เพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ ์
 3. สรำ้งกิจกรรมและ
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
เพื่อกำรตลำด Digital 
Marketing 
4. สร้ำงเครือข่ำยมวลชน
สัมพันธ์ กำรน ำเสนอข่ำว 
5. น ำผู้บริหำรถวำยพระ
พร 
 6. จัดท ำนิตยสำรเพื่อ
กำรประชำสัมพันธ์ 
7. ผลิตและพัฒนำสื่อ
ผ่ำน VRU Channel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

150,000 
 

     60,000 
 

งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 
 
งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 
 
งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 
 
 
งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 
งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 
งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 
นำยทวีศักดิ ์ปำนเทวัญ 
นำยพุทธินันนต์ โสม
รุษ นำยสำยัญ เทียน
แสน 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 -มิ.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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45 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

 

5.4.3 โครงกำรจัดประชุม
เพื่อพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนกำรจดัประชุม 

ร้อยละ 
100 

1. กำรบริหำรจัดกำรงำน
ประชุม 

 972,600 งำนเลขำนุกำร/งำน
บริหำรงำนบุคคล 

ต.ค.63 - ก.ย.64 

5.5 พัฒนำ
มหำวิทยำลยัให้เป็น
มหำวิทยำลยัสีเขยีว
ที่มีสุนทรียะ กำร
อนำมัยสุขำภิบำล
และกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ
มีควำมพร้อมด้ำน
อำคำรสถำนท่ี 

5.5.1 โครงกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมและบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัสีเขยีว 

ระดับ 5 1 งำนพัฒนำและบริหำร
จัดกำรงำนด้ำนภูมิทัศน์
ภำยในมหำวิทยำลัย 
2 งำนพัฒนำทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถ ด้ำนกำร
จัดกำรงำนภมูิทัศน ์
3 งำนพัฒนำและบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใน
มหำวิทยำลยั 
4 งำนพัฒนำและบริหำร
จัดกำรของเสยีภำยใน
มหำวิทยำลยั 
5. จัดซื้อวัสดุ และครภุัณฑ์ 
งำนส่งเสรมิสุขภำพ 
6. รับบริจำคโลหติ 
7. ตรวจสุขภำพประจ ำปี
ข้ำรำชกำร อำจำรย์ และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249,600 
 
 
 

800,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

450,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 

3,400 
    12,000 

มำนพ สุขสุเดช 
 
 
 
 
มำนพ สุขสุเดช 
 
 
นำงสำววีรยำภรณ์ 
เทียมผล 
 
นำงสำววีรยำภรณ์ 
เทียมผล 
 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 

ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
วิชำกำร 
8. ตรวจประเมินโรงอำหำร 
และอบรมผู้ประกอบกำร 
9. ตรวจสุขภำพประจ ำปี
พนักงำนสำยสนับสนุน 
และลูกจ้ำง 
10. ซ้อมอพยพหนีไฟ 
11. อบรมเชิงปฏิบัติกำร
ซ้อมระงับอัคคีภยัเบื้องต้น 
12. ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยและ
ควบคุมป้องกันกำรระบำด
ของโรคไข้เลือดออก 
13. กิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภำพและจัดท ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

 
 
 

4,800 
 
 
 
 

15,500 
15,000 

 
 
 

5,000 
 
 

3,200 

 
 
 
 
 

91,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
 
 

งำนส่งเสริมสุขภำพ 
 
 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
 

 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 

5.6 จัดหำและ
พัฒนำทรัพยำกร
สนับสนุนกำร
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศสิ่ง
อ ำนวยควำม

5.6.1 โครงกำรจัดหำและ
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
ทรัพยำกรสนับสนุน
กำรศึกษำกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำร 

5.6.1.1 ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของนักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวย

>4.51 1.งำนปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปโภค 
2. งำนปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร 
3. วัสดุอุปกรณ์และ
ซ่อมแซมงำนวิทยุสื่อสำร 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 

1,000,000 
 

70,000 
 

สมหมำย  
แสงศิโรรัตน ์
สมหมำย  
แสงศิโรรัตน ์
นำสุธน บุญพยำ 
 

ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
ต.ค.63 – มิ.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

สะดวก และบริกำร
ขั้นพื้นฐำนภำยใน
มหำวิทยำลยัให้
พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi r 

ควำมสะดวกและบริกำรขั้น
พื้นฐำนภำยในมหำวิทยำลัย 

4. วัสดุอุปกรณ์งำนจรำจร 
5. งำนจัดหำครุภณัฑ์
ประจ ำอำคำร ห้องประชุม 
ห้องเรียน ห้องน้ ำ สนำม
กีฬำ  สถำนท่ืจอดรถและ
บริเวณโดยรอบ 
7. งำนซ่อมแซมระบบ
สำธำรณูปโภค 
8. ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำร
เรียนรูศ้ำสตร์พระรำชำ 
9. ก่อสร้ำงศูนย์จัดกำร
ควำมรู้กำรจัดกำรขยะ
ชุมชน 
10. ปรับปรุงอำคำรเรียน
รวมและอเนกประสงค์
พร้อมส่วนขยำย 
11 ปรับปรุงบริเวณ
ด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย 
12. ปรับปรุงพัฒนำอำคำร
ปฏิบัติกำรด้ำน Learning 
space 
13.  ปรับปรุงสนำมกีฬำ
กลำงเพื่อสุขภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 
 
 
 

55,025,700 
 
 

14,800,000 
 

20,000,000 
 
 

25,000,000 

200,000 
972,500 

 
 
 

 
  1,942,900 
 
  5,000,000 
 
 

นำสุธน บุญพยำ 
สมหมำย  
แสงศิโรรัตน ์
 
 
 
สมหมำย  
แสงศิโรรัตน ์
สมหมำย  
แสงศิโรรัตน ์
งำนอำคำรสถำนท่ี 
 
 
 
งำนอำคำรสถำนท่ี 
 
 
งำนอำคำรสถำนท่ี 
 
งำนอำคำรสถำนท่ี 
 
 
งำนอำคำรสถำนท่ี 
 

ต.ค.63 – มิ.ย.64 
ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
 
 
 
ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
ต.ค.63 – ธ.ค.63 
 
ต.ค.63 – ธ.ค.63 
 
 
 
ต.ค.63 – ธ.ค.63 
 
 
ต.ค.63 – ธ.ค.63 
 
ต.ค.63 – ธ.ค.63 
 
 
ต.ค.63 – ธ.ค.63 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

 5.6.2 โครงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ระบบครือข่ำยให้พร้อมต่อ
กำรเป็น Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่ำเฉลีย่ควำมพึง
พอใจของนักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อ
กำรเป็น Semi residential 
University 

>4.51 1. จัดเช่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
2. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
3. จัดหำทรัพยำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำย 
4. จัดหำโปรแกรมลิขสิทธิ์ 
(Windows License และ 
Adobe Creative Cloud 
for Team) 
5. บริหำรจัดกำรงำนศูนย์
คอมพิวเตอร ์

 
 
 
 

1,118,570 
 
 

   1,765,570 
 
 
 
 

2,746,212 
 

10,000,088 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

มณฑำ สืบจำกศร ี
 
มณฑำ สืบจำกศร ี
 
มณฑำ สืบจำกศร ี
 
 
 
มณฑำ สืบจำกศร ี
 
 
มณฑำ สืบจำกศร ี
 

ต.ค.63 – พ.ค.64 
 
ต.ค.63 – พ.ค.64 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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 กองนโยบำยและแผน 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

5.3 พัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
สู่ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงกำรจัดกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

ระดับ 5 1. โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้
เรื่องเกณฑม์ำตรฐำนตัว
บ่งช้ีกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน (IQA)  

 51,400 น.ส.ศิริวรรณ  
สุขแซว 

พ.ย. – ธ.ค.63 

2. โครงกำร QA Sharing 
Day  

 22,300 น.ส.ศิริวรรณ 
สุขแซว 

ก.ค.64 

3. ประชุมวิพำกษ์รำยงำน
ประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำ
กำรศึกษำ 2563 

 31,300 น.ส.ศิริวรรณ  
สุขแซว 

ก.ค. 64 

4. โครงกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 131,000 น.ส.ศิริวรรณ 
สุขแซว 

ส.ค.64 

5.4. พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
งบประมำณ 

5.4.1.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 90 1. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์งำน และค่ำ
สำธำรณูปโภค งำน
มำตรฐำนและจดักำร
คุณภำพ 

 34,000 น.ส.ศิริวรรณ 
สุขแซว 

ต.ค.63 – ก.ย.
64 

2. โครงกำรบริหำรจดักำร
มำตรฐำนและจดักำร
คุณภำพ 

 30ม000 น.ส.ศิริวรรณ สุข
แซว 

ต.ค.63 – ส.ค.
64 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน
กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

3. โครงกำรบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนกองนโยบำยและ
แผน (ผ.สังคม) 

51,600  ต.ค.63 – ก.ย.64 นำยพรชัย 
เขียวชอุ่ม 

4. โครงกำรบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนกองนโยบำยและ
แผน (ผ.วิทย์) 

87,900  ต.ค.63 – ก.ย.64 นำยพรชัย 
เขียวชอุ่ม 

5. โครงกำรบริหำร
ส ำนักงำนกองนโยบำย
และแผน (ผ.วิทสุข) 

534,400  ต.ค.63 – ก.ย.64 นำยพรชัย 
เขียวชอุ่ม 

6. โครงกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนกอง
นโยบำยและแผน (ร.
สังคม) และ (ผ.วิทสุข) 

100,000 76,600 ต.ค.63 – ก.ย.64 นำยพรชัย 
เขียวชอุ่ม 

7. โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรทบทวนและ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ของมหำวิทยำลัย  
(ผ.วิทสุข) และ (ร.สังคม) 

336,300 25,000 มี.ค.63 น.ส.อรอุมำ 
พรหมน้อย 

8. โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรใช้งบประมำณ 
(ผ.สังคม) 

24,000  ก.ย.63 น.ส.เนตรศรินทร์ 
พิมพ์จันทร ์
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 กองพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
งบประมำณทั้งหมด 

ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได้ 

กองทุนพัฒนำ
นักศึกษำ 

รวม 

1 
  

กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

1.1  พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่มีกำรเรยีนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning)  

- - 8,000 8,000 0.08 

1.2 พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรูเ้ชิงผลติภำพ (Productive 
Learning)  

- 4,100,000 3,039,280 7,139,280 71.53 

4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

4.1 บริหำรจดักำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

150,000 - - 150,000 1.5 

4.2 สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำทอ้งถิ่น   ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับนำนำชำต ิ

210,000 - - 210,000 2.1 

4.3 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

60,000 - - 60,000 0.6 

5 
  

กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนกังำน - - 2,413,320 2,413,320 24.18 
รวม 420,000 4,100,000 5,460,600 9,980,600 100 
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กองพัฒนำนักศึกษำ งบประมำณจัดสรรตำมโครงกำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณทั้งหมด 

ร้อยละ แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำ
นักศึกษำ 

รวม 

1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
1.1.2 โครงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ(Productive learning) - - 8,000 8,000 0.08 
1.2.2 โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 - 4,100,000 3,029,280 7,129,280 71.43 
1.2.3 โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรยีนรู้จำกกำรปฏิบตัิผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน - - 10,000 10,000 0.10 

4 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.1.1  โครงกำรบรหิำรจดักำรงำนส่งเสรมิศำสนำท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิปัญญำ

ท้องถิ่น 
150,000 - - 150,000 1.50 

4.2.1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 

210,000 - - 210,000 2.10 

4.3.1  โครงกำรบรหิำรจดักำรศลิปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ 60,000 - - 60,000 0.60 
5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทีเ่ป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

5.4.1 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ - - 1,851,520 1,851,520 18.55 
5.4.3 โครงกำรจดัประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน - - 561,800 561,800 5.63 

รวม 420,000 4,100,000 5,460,600 9,980,600 100 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2564 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้ด ำเนินกำร 
แผ่นดิน 

รำยได้ 
รำยได้ กองทุนพัฒนำ

นักศึกษำ 
1.1 พัฒนำ 
ปรับปรุง 
หลักสตูร
กระบวนกำร   
จัดกำรเรียนรู ้
เชิงผลิตภำพ 
(Productive 
learning) 

1.1.2 โครงกำร
บริหำรจัดกำร 
งบประมำณ
ด ำเนินงำน
วิชำกำร 
 

1.1.2.1. ร้อยละ 
ของกำรเบิกใช้
งบประมำณ       
ด ำเนินงำน
วิชำกำร 

ร้อยละ  
100 

1. พิธีมอบ
ทุนกำรศึกษำ 

  8,000 พ.ค. 64 ธัญญำภรณ ์

1.2 พัฒนำ
สมรรถนะของ
นักศึกษำให้เกิด
กำรเรยีนรู้เชิง
ผลิตภำพ 
(Productive 
learning) 
 

1.2.2 โครงกำร
พัฒนำทักษะ 
ของนักศึกษำ    
ที่จ ำเป็นต่อ   
กำรด ำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษำท่ี
ได้รับกำร
พัฒนำทักษะที่
จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
80 

1.พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 

 4,100,000   กัลยำ, มำส 

2.พิธีอัญเชิญตรำ 
พระรำชลัญจกร 

  150,950 1-5 ส.ค. 63 มลิวรรณ 

3.เปิดโลกชมรม   30,000 ก.ค. - ส.ค. 64 มลิวรรณ 

1. ชมรมนักศึกษำ   200,000 ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

มลิวรรณ 

2. 5. เลือกตั้งนำยก
องค์กำรฯ 

  5,000 ม.ค. - ก.พ. 64 มลิวรรณ 

6.เข้ำร่วมพิธีวำงพวง
มำลำ 

  5,000 14-15 ก.พ. 64 มลิวรรณ 

7.พิธีไหว้ครู   34,100 21 ก.ค. 64 มลิวรรณ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2564 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้ด ำเนินกำร 
แผ่นดิน 

รำยได้ 
รำยได้ กองทุนพัฒนำ

นักศึกษำ 
8.ปฐมนิเทศนักศึกษำ  
“รำชพฤกษ์ช่อใหม่” 

  92,430 15-19 มิ.ย. 64 มลิวรรณ 

9.มหำวิทยำลัยสีขำว 
(สุ่มตรวจสำรเสพติด) 

  140,175 ส.ค.64 มลิวรรณ 

10.กิจกรรมองค์     
กำรฯ สภำฯ 

  250,000 ต.ค.  63 -  
ก.ย. 64 

มลิวรรณ 

11.พัฒนำบุคลิกภำพ
มืออำชีพ 

  18,000 มี.ค. 64 บัวทิพย์ 

12.อบรมวำดรูป   9,050 มี.ค. 64 บัวทิพย์ 
13.พัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำสู่ควำม 
เป็นเลิศ 

  50,000 ต.ค.  63 -   
ก.ย. 64 

บัวทิพย์ 

14.เข้ำร่วมกำรศึกษำ
กีฬำฯ 6 สถำบัน 

  150,165 มี.ค. 64 บัวทิพย์ 

15.เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำภูมิศำสตร์ภำค
กลำง 

  595,250 มี.ค. 64 บัวทิพย์ 

16.จิตอำสำ   44,500 ต.ค.  63 -   
ก.ย. 64 

บัวทิพย์ 

17.อบรมให้ควำมรู้กำร
ประกันคุณภำพฯ 

 
 

 13,460 ก.ค.64 บัวทิพย์ 

18.กำรแข่งขันกีฬำ   171,500 ม.ค. - มี.ค. 64 เพ็ญพนำ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2564 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้ด ำเนินกำร 
แผ่นดิน 

รำยได้ 
รำยได้ กองทุนพัฒนำ

นักศึกษำ 
วไลยอลงกรณ์สมัพันธ์ 
ครั้งที่ 16 (นักศึกษำ 
เสำร์-อำทิตย์) 
19.กำรแข่งขันกีฬำ
ภำยใน ครั้งที่ 17  
“เจ้ำฟ้ำเกมส์” 
(นักศึกษำ จ-ศ.) 

  235,740 ม.ค. - มี.ค. 64 เพ็ญพนำ 

20.สถำนศึกษำ
ปลอดภัย 

  20,000 ก.ค. - ก.ย. 64 เพ็ญพนำ 

21.ค่ำยอำสำ 6 
รำชภัฏ 

  30,000 มี.ค. - เม.ย. 
64 

เพ็ญพนำ 

22.แนะแนวให้
ค ำปรึกษำ 

ไม่ใช้งบประมำณ ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

สุนิสำ 
 

23.ปัจฉิมนิเทศเตรียม
บัณฑิตสู่สังคมฯ  

  10,000 มี.ค. 64 สุนิสำ 

24.ทักษะชีวิตพิชิต
ควำมส ำเร็จ 

  30,000 ก.พ. - มี.ค. 64 สุนิสำ 

25.ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำพกิำร 

  20,000 มี.ค. - เม.ย. 
64 

สุนิสำ 

26.คัดเลือกนักศึกษำ
เพื่อประกวดรำงวัล
พระรำชทำนฯ 

  13,960 มี.ค. 64 ธัญญำภรณ์ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2564 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้ด ำเนินกำร 
แผ่นดิน 

รำยได้ 
รำยได้ กองทุนพัฒนำ

นักศึกษำ 
27.ร.ด.จิตอำสำ   5,000 ก.ค. - ส.ค. 64 อำนนท์ 

28.สนับสนุนนักศึกษำ
สร้ำงช่ือเสียง 

  600,000 ต.ค.  63 - 
ก.ย. 64 

เพียงใจ 
 
 

29.ปัจฉิมนิเทศ กยศ.   12,000 มี.ค. 64 นุวัต 
 
 

30.อบรมกำรผ่อนผัน
กำรตรวจเลือกทหำรฯ 

  6,000 พ.ย. 63-ก.พ. 
64 

นุวัต 

31.ประชุมผู้ปกครอง 
กยศ. 

  23,000 ก.ค. – ส.ค. 64 ศิรินันท ์

32.อบรมกำรใช้ระบบ 
e-Studentloan 
 

  14,000 มิ.ย. 64 กัลยำ 

33.มำเรียน มำเฟน้หำ
ทักษะ 

  30,000 เม.ย. - มิ.ย. 64 อำนนท์, นุวัต 

34.อบรมให้ควำมรู้แก่
ศิษย์เก่ำ 

  20,000 พ.ย. 63 ธัญญำภรณ์ 

1.2.3 โครงกำร
พัฒนำกิจกรรม
กระบวนกำร

1.2.3.1 ร้อยละ  
ของนักศึกษำที่
เข้ำร่วม

ร้อยละ 
50 

1.ชุมชนสัมพันธ์   10,000 ก.ค. - ก.ย. 
64 

มลิวรรณ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

2564 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้ด ำเนินกำร 
แผ่นดิน 

รำยได้ 
รำยได้ กองทุนพัฒนำ

นักศึกษำ 
เรียนรูจ้ำกกำร
ปฏิบัติผำ่นกำร
ท ำงำนร่วมกับ
ชุมชน 
 

โครงกำรพัฒนำ
กิจกรรม 
กระบวนกำร
เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติผ่ำนกำร
ท ำงำนร่วมกับ
ชุมชนต่อ
จ ำนวน
นักศึกษำ
ทั้งหมด 

  1.2.3.2 จ ำนวน
นักศึกษำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
ตำม
กระบวนกำร
วิศวกรสังคม 

200 คน       
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมท่ีน ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 กองพัฒนำนักศึกษำได้รับงบประมำณเพ่ือด ำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 รวม 3 โครงกำรหลัก 9 กิจกรรม งบประมำณแผ่นดิน เป็นเงินจ ำนวนทั้งสิ้น 420,000 บำท 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2564 
กิจกรรม 

งบประมำณ 
แผ่นดิน 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้ด ำเนินกำร 

4.1 บริหำรจัดกำร
งำนส่งเสริมศำสนำ 
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ทั้งกำรอนุรักษ์ 
ฟื้นฟ ูสืบสำน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงกำร
บริหำรจดักำรงำน
ส่งเสริมศำสนำ ท ำนุ
บ ำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย 

5 
ข้อ 

1.น้อมร ำลึกในหลวงรัชกำลที่ 9 20,000 ต.ค. 63 ปรีญำ 
 

2.ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
สร้ำงสำยใยชุมชน 

 

70,000 ม.ค. - มี.ค. 64 เบญจภัคค์ 

3.ประเพณีวันสงกรำนต์ ปี 2564 40,000 10-12 เม.ย. 64 เบญจภัคค์ 

4.วันเฉลิมพระชนมพรรษำในหลวง
รัชกำลที่ 10 

20,000 21-24 ก.ค. 64 ปรีญำ 

4.2.สร้ำง
เครือข่ำยหรือ
แลกเปลีย่นด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม   
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและ        
ระดับนำนำชำต ิ

4.2.1 โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยหรือจัด
กิจกรรมดำ้น
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
ประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 

4.2.1.1 จ ำนวน
เครือข่ำยพันธมิตรที่
มีควำมร่วมมือด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ด ำเนินกิจกรรม
ร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 

6 
เครือข่ำย 

1.มหกรรมวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่ำย 

100,000 ก.พ. - ส.ค. 64 เบญจภคัค์ ปรีญำ 

2.พัฒนำเครือข่ำยและกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

100,000 
 

ก.พ. - ส.ค. 64 เบญจภคัค์, ปรญีำ 
 
 

3.วำรสำรศิลปวัฒนธรรม และ
รำยงำนประจ ำปี 2563 

10,000 ก.ค. - ก.ย.64 ปรีญำ 

4.3 พัฒนำระบบ
กลไกกำรบริหำร
จัดกำร
ศิลปวัฒนธรรม   

4.3.1. โครงกำร
บริหำรจดักำร
ศิลปวัฒนธรรมที่

4.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ    
กำรบริหำรจัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่

ระดับ 
5 

1.ส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ 10,000  เบญจภัคค์ 

2.อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย 

50,000  ปรีญำ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2564 
กิจกรรม 

งบประมำณ 
แผ่นดิน 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้ด ำเนินกำร 

ที่น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
 กองพัฒนำนักศึกษำได้รับงบประมำณเพ่ือด ำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 รวม 2 โครงกำรหลัก 6 กิจกรรม งบประมำณกองทุนพัฒนำนักศึกษำ  เป็นเงินจ ำนวนทั้งสิ้น 
2,413,320 บำท 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

กองทุนพัฒนำนักศกึษำ 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 
 

5.4.1 โครงกำร
พัฒนำ
ประสิทธิผล    
กำรบริหำร
งบประมำณ 

5.4.1.1 ร้อยละ     
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ         
ตำมแผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
90 

1.บริหำรส ำนักงำนกองพัฒนำ
นักศึกษำ 

564,020 ต.ค. 63 - ก.ย.64 มำส 

2.เบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ 1,212,500 ก.ค. - ก.ย. 64 กัลยำ 
3.ทบทวนแผนปฏิบัติกำร และ
จัดท ำแผน 

75,000 มิ.ย. 64 มำส 

5.4.3 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำร
จัดกำรโดยมสี่วน
ร่วมของทุกภำค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนกำรจดัประชุม 

ร้อยละ 
100 

 

1.ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย 

296,400 ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพียงใจ 

2.ประชุมคณะกรรมกำรกองทุน
พัฒนำนักศึกษำ 

224,400 ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพียงใจ 

3.ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

41,000 ต.ค. 63 - ก.ย.64 มำส 
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ส่วนที่ 3 

แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรพัฒนำ 

กองกลำง  

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

แผนงำนกำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน : สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนในต่ำงประเทศ 
โครงกำร 1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนใน
ต่ำงประเทศ 

1,000,000     

กิจกรรม 1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย และส่งเสรมิกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนภำครับและเอกชนในต่ำงประเทศ 

850,000 60,000 96,000 86,400 46,080 

กิจกรรม 2 โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำเครือข่ำยองค์ควำมรู้ด้ำนตำ่งประเทศ 150,000 120,000 192,000 172,800 92,160 

ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมภิบำล 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

ผลผลิต : แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
งำน พัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 
โครงกำร 1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ      
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 1. เงินเดือนลูกจ้ำงช่ัวครำว 27,629,200 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. เงินประจ ำต ำแหน่งผูบ้ริหำร  1,929,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 3. เงินเดือนข้ำรำชกำร 47,635,400 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 4. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งวิชำกำร 3,772,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 5. เงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 4,734,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 6. เงินเดือนลูกจ้ำงประจ ำ 6,700,200 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 7. เงินเดือนลูกจ้ำงช่ัวครำว (ชำวต่ำงชำติ) 1,403,100 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 8. เงินเดือนพนักงำนรำชกำร 6,381,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 9. เงินประจ ำต ำแหน่งผูบ้ริหำรที่มีวำระพนักงำนมหำวิทยำลัย 2,406,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 10. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระข้ำรำชกำร 2,344,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 11. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรไม่มีวำระข้ำรำชกำร 724,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 12. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บรหิำรไม่มีวำระข้ำรำชกำร 724,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 13. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บรหิำรที่มีวำระพนักงำนมหำวิทยำลยั 2,256,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 14. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บรหิำรที่มีวำระข้ำรำชกำร 1,941,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 15. ค่ำเช่ำบ้ำนลูกจ้ำงช่ัวครำว  384,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 16. ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร 72,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้ำงช่ัวครำว 211,500 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 18. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงำนรำชกำร 40,500 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 19. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,400 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 



63 
 

63 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 20. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  พนักงำนรำชกำร 11,300 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 21. เงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัย 250,893,300 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 22. เงินประจ ำต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ เชี่ยวชำญเฉพำะ 42,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 23. เงินประจ ำต ำแหน่งวชิำกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย          7,345,400  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคม 
งำน พัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 
โครงกำร 1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ      

กิจกรรม 1. ประกันสังคม (เจำ้หนำ้ที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง และลูกจ้ำงช่ัวครำว) 1,329,700 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง และลูกจ้ำงช่ัวครำว) 845,900 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 3. เงินอุดหนุนเข้ำกองทุนสวัสดิกำร 500,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. ค่ำตอบแทนกำรด ำเนนิงำน 8,248,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง 1,905,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. งำนอบรมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน 50,000  ม.ค.-มี.ค.   

กิจกรรม 7. งำนอบรมเจ้ำหน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภัย 17,000  ม.ค.-มี.ค.   

กิจกรรม 8. งำนจัดหำเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 147,600 ต.ค. - ธ.ค.63    



64 
 

64 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 9. ประกวดบุคลำกรต้นแบบ ผู้น ำนวัตกรรม 18,440 พ.ย.-63     ก.ค.-64 

กิจกรรม 10. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมสุขมหำวิทยำลัย และกรรมกำรชมรม   
(ไตรมำส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี) 

37,000 พ.ย.-63 ก.พ.-64 พ.ค.-64 ส.ค.-64 

กิจกรรม 11. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจดักำรควำมสุข ประจ ำหน่วยงำน และกรรมกำรชมรม 
(ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ12 เดือน) 

18,500  ก.พ.-64  ก.ค.-64 

กิจกรรม 12. บ ำบัดควำมเครียดดว้ยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน)  22,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 13. กำรแข่งขันเปตองวไลยโอเพ่น(ชมรมเปตอง) 22,000    ก.ค.-ก.ย.64 

กิจกรรม 14. สร้ำงแรงบันดำลเสรมิสร้ำงสุขในกำรท ำงำน (Happy Relax) 12,750 ธ.ค.-63 ม.ค.-64   

กิจกรรม 15. อำหำร-เครื่องดื่ม เพือ่สุขภำพ(ชมรมอำหำรเพื่อสุขภำพ) 12,600 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 16. ค่ำยอำสำพัฒนำท้องถิ่น 47,000 พ.ย.-ธ.ค.63    

กิจกรรม 17. New HR VRU. 65,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 18. งำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2564 (อำจำรย์และข้ำรำชกำร) 200,000    ก.ย.-64 

กิจกรรม 19. งำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2564 (สโมสรเจ้ำหน้ำท่ี) 135,000    ก.ย.-64 

กิจกรรม 20. กำรแข่งขันกีฬำประเพณีบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภูมิศำสตร์ภำคกลำง ครั้งที่ 30  210,300   พ.ค.-มิ.ย.64  

กิจกรรม 21. VRU Family Happy New Year 2021 299,500 ธ.ค.-63    
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 22.วไลยอลงกรณส์ืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์  30,000   เม.ย.-64  

กิจกรรม 23. งำนพิธีวำงพวงมำลำ สมเดจ็พระรำชปิตุจฉำเจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรรีำช
สิรินธรประจ ำปี 2564 

200,000  ก.พ.-64   

กิจกรรม 24. จัดประชุมเชิงปฏิบตักิำรเพื่อจัดท ำ JD ระดับบุคคล และก ำหนด OKR ระดับบุคคล 17,200 ธ.ค.-63 มี.ค.-64   

กิจกรรม 25. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกฎหมำย  29,200 ต.ค.-ธ.ค.63  เม.ย.-มิ.ย.64  

กิจกรรม 26. โครงกำรบริหำรส ำนกังำน (งำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ) 200,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 27. ขั้นตอนและแนวทำงกำรออกแบบหลักสตูรโดยใช้ Back Ward (Curriculum design) 
(ครั้งท่ี1) 

40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 28. ขั้นตอนและแนวทำงกำรออกแบบหลักสตูรโดยใช้ Back Ward (Curriculum design) 
(ครั้งท่ี2) 

40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 29. (Curriculum design) (ครั้งท่ี3) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 30. (Curriculum design) (ครั้งท่ี4) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 31. Blended Learning design 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 32. Blended Learning Design (ครั้งท่ี2) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 33. Blended Learning Design (ครั้งท่ี3) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 34. Blended Learning Design (ครั้งท่ี4) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 35. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อควำมเป็นเลิศ 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 36. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อควำมเป็นเลิศ  40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 37. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อควำมเป็นเลิศ  40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 38. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร How to be a Smart learning facilitator (วันท่ี1) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 39. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร How to be a Smart learning facilitator (วันท่ี2) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 40. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร How to be a Smart learning facilitator (วันท่ี3) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 41. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร How to be a Smart learning facilitator (วันท่ี4) 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 42. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ ผ่ำนแอพพลิเคช่ัน Google 
Classroom 

50,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 43. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ ผ่ำนโปนแกรม Moocs 50,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 44. โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ VRU PSF 100,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 45. ค่ำตอบแทนผู้ผ่ำนกำรอบรม VRU PSF 200,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 46. โครงกำรพัฒนำออกแบบสื่อกำรเรียนรูส้ ำหรับอำจำรย ์(งบประมำณรำยได้) 22,400 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 47. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "Next Station @VALAYA" (10 ครั้ง)  22,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 48. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำคูม่ือปฏิบัติงำนหลักเพื่อเข้ำสู่ระยะและเพื่อเข้ำ
สู่ต ำแหน่งสูงข้ึน” มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (2 วัน)  

130,500 ธ.ค.-63 มี.ค.-64 มิ.ย.-64  

กิจกรรม 49. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสตูรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำงำน (2 วัน)  37,200   เม.ย.-64  

กิจกรรม 50. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสตูรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำงำน (2 วัน)  59,200    ก.ค.-64 

กิจกรรม 51. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรวิเครำะห์ค่ำงำนและกำรเขียนแบบประเมินค่ำงำน” 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (2 วัน) 

51,000   พ.ค.-64  

กิจกรรม 52. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเขียนผลงำนเชิงวิเครำะห์จำกงำนประจ ำ"" 46,000  ก.พ.-64   

กิจกรรม 53. โครงกำรอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  39,000    ส.ค.-64 

กิจกรรม 54. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (3 วัน)  93,000 ธ.ค.-63 มี.ค.-64  ก.ค.-64 

กิจกรรม 55. โครงกำรพัฒนำคุณวฒุิปริญญำเอกของอำจำรย์ประจ ำ 869,040 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 56. โครงกำรส่งเสรมิพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรในกำรศึกษำอบรมภำยนอก 1,500,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 57. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ต) 1,272,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 58. โครงกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรเพือประกอบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน
ประจ ำป ี

72,860 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำระบบประเมินคุณธรรมฯ (ITA) 
โครงกำร 2 โครงกำรพัฒนำระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับกำรประเมินคณุธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ  (ไตรมำส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี) 

41,000 พ.ย.-63 ก.พ.-64 พ.ค.-64 ส.ค.-64 

กิจกรรม 2. อบรมควำมรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคณุธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน 

44,500 ธ.ค.-63 ก.พ.-64   

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำและแก้ไขกฎหมำย 
โครงกำร 3 โครงกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย       

กิจกรรม 1. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของมหำวิทยำลัย 800,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน มำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 โครงกำร 4 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ  
กิจกรรม 1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตรวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับหน่วยงำน
สนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

11,500    ก.ค.-64 

กิจกรรม 2. โครงกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

5,500    ส.ค.-64 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน มำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
โครงกำร 4 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ       

กิจกรรม 1. โครงกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

11,500    ส.ค.-64 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ 
โครงกำร 5 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ      

กิจกรรม 1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี 1,244,810 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 2. โครงกำรสมัมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวนแผนกลยุทธแ์ละจัดท ำแผนปฏบิัติกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

341,500   พ.ค.-มิ.ย.63  

กิจกรรม 3. กำรบริหำรจัดกำรยำนพำหนะ 3,956,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. ค่ำสำธำรณูปโภค 9,938,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. งำนจ้ำงเหมำบริกำร 10,654,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. งำนปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักอำจำรย์และบุคลำกร 300,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  

กิจกรรม 7 ค่ำสำธำรณูปโภคของงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 15,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 8. บริหำรจดักำรงบประมำณกลำง 500,000    ก.ค.-ก.ย.64 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ 
โครงกำร 5 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ      

กิจกรรม 1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี 1,374,900 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. ค่ำสำธำรณูปโภค 4,435,900 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 3. งำนจ้ำงเหมำบริกำร 363,300 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4 จัดหำวัสดุและครุภณัฑ์ส ำนักงำนของงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 30,000 ต.ค.-ธ.ค.63    

กิจกรรม 5 ซ่อมบ ำรุงวัสดุครุภณัฑข์องงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 30,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน สื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดฯ (MIC) 
โครงกำร 6 โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC)      

กิจกรรม 1. จัดท ำสื่อเพือ่กำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย  50,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 2. จัดท ำของพรีเมี่ยมของมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงภำพลักษณ ์ 30,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  

กิจกรรม 3. สร้ำงกิจกรรมและผลติสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อกำรตลำด Digital Marketing 30,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. สร้ำงเครือข่ำยมวลชนสัมพันธ์ กำรน ำเสนอข่ำว 20,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. น ำผู้บริหำรถวำยพระพร 10,000   มิ.ย.-64 ก.ค.-ก.ย.64 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 6 จัดท ำนิตยสำรเพื่อกำรประชำสมัพันธ์ 150,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 7 ผลิตและพัฒนำสื่อผ่ำน VRU Channal 60,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน สื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดฯ (MIC) 
โครงกำร 6 โครงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC)      

กิจกรรม 1. น ำผู้บริหำรถวำยพระพร 10,000   มิ.ย.-64 ก.ค.-ก.ย.64 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน จัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำร 
โครงกำร 7 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทกุภำคส่วน       

กิจกรรม 1. กำรบริหำรจัดกำรงำนประชุม 972,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยสีเขียว 
โครงกำร 8 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว      

กิจกรรม 1. งำนพัฒนำและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนภมูิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัย 800,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. งำนพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรจัดกำรงำนภูมิทัศน ์ 100,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 3. งำนพัฒนำและบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย 450,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. งำนพัฒนำและบริหำรจัดกำรของเสียภำยในมหำวิทยำลัย 150,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. รับบริจำคโลหติ 3,400 ธ.ค.-63 ก.พ.-64 พ.ค.-64  

กิจกรรม 6. ตรวจสุขภำพประจ ำปขี้ำรำชกำร อำจำรย์ และพนักงำนมหำวิทยำลยัสำยวิชำกำร 12,000  ม.ค.-64   

กิจกรรม 7. ตรวจสุขภำพประจ ำปพีนักงำนสำยสนับสนุน และลูกจ้ำง 91,500  ก.พ.-64   

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน พัฒนำสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยสีเขียว 
โครงกำร 8 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว      

กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุ และครภุณัฑ์ งำนส่งเสริมสุขภำพ 249,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. ตรวจประเมินโรงอำหำร และอบรมผูป้ระกอบกำร 4,800  ก.พ.-64   

กิจกรรม 3. ซ้อมอพยพหนีไฟ 15,500  มี.ค.-64   

กิจกรรม 4. อบรมเชิงปฏิบัติกำรซอ้มระงับอัคคีภยัเบื้องต้น 15,000   มิ.ย.-64  

กิจกรรม 5. ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยและควบคุมป้องกันกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก 5,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ ์ 3,200 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร 
โครงกำร 9 โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำร       

กิจกรรม 1. งำนปรัปบรุงระบบสำธำรณูปโภค 300,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  

กิจกรรม 2. งำนปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 1,000,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  

กิจกรรม 3. วัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมงำนวิทยุสื่อสำร 70,000 ต.ค.-ธ.ค.63    

กิจกรรม 4. วัสดุอุปกรณ์งำนจรำจร 200,000 ต.ค.-ธ.ค.63    

กิจกรรม 5. งำนจัดหำครุภณัฑ์ประจ ำอำคำร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ ำ สนำมกีฬำ  สถำนท่ืจอด
รถและบริเวณโดยรอบ 

972,500 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  

กิจกรรม 6. งำนซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภค 1,942,900 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  

กิจกรรม 7. ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำรเรยีนรู้ศำสตร์พระรำชำ 5,000,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 8. ก่อสร้ำงศูนย์จัดกำรควำมรู้กำรจัดกำรขยะชุมชน 10,000,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 9. ปรับปรุงอำคำรเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยำย 55,025,700 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
โครงกำร 9 โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำร       

กิจกรรม 1. ปรับปรุงบริเวณด้ำนหน้ำมหำวิทยำลยั 14,800,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. ปรับปรุงพัฒนำอำคำรปฏิบัติกำรด้ำน Learing space 20,000,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 3.  ปรับปรุงสนำมกีฬำกลำงเพื่อสุขภำพ 25,000,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โครงกำร 10 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi 
residential University      

กิจกรรม 1. จัดเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร ์ 2,746,212 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 10,000,088 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  

กิจกรรม 3. บริหำรจดักำรงำนศูนย์คอมพิวเตอร ์ 15,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
โครงกำร 10 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi 
residential University      

กิจกรรม 1. จัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 1,118,570 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. จัดหำโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows Licence และ Adobe Creative Cloud for 
Team) 

1,765,630 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 กองนโยบำยและแผน 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ยุทธศำสตร์ที ่3 พัฒนำงำนพันธกิจสมัพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

แผนงำนพัฒนำงำนพันธกจิสัมพันธ ์

ผลผลิต : ยุทธศำสตร์รำชภัฏพัฒนำท้องถิ่น 
งำน สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏบิัติแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิน่  
3.1.1 โครงกำรสรำ้งเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษำแกไ้ขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและ
เสรมิพลัง ให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

     

1. โครงกำรยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยรำชภฏัพัฒนำท้องถิ่น 33,299,000 - - - - 

ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
แผนงำน กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน มำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
5.3.1 โครงกำรมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลศิ      

1. โครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้รื่องเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) 51,400 51,400 - - - 

2. โครงกำร QA Sharing Day  73,700 51,400 22,300 - - 

3. ประชุมวิพำกษ์รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 31,300 31,300 - - - 

4. โครงกำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 131,000 - - - 131,000 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ 
5.4.1 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ      

1. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำสำธำรณูปโภค งำนมำตรฐำนและจดักำรคุณภำพ 34,000 10,880 7,480 7,820 7,820 

2. โครงกำรบริหำรจดักำรงำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 30,000 9,600 6,600 6,900 6,900 

3. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนกองนโยบำยและแผน 51,600 16,512 11,352 6,900 6,900 

4. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมกำรใช้งบประมำณ 24,000 - - - 24,000 

5. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนกองนโยบำยและแผน 76,600 20,600 20,000 16,000 20,000 

6. โครงกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร ่ 300,000 300,000 - - - 

7. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรของมหำวิทยำลัย 25,000 - 25,000 - - 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.6.2 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi 
residential University 

     

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์ SIS 100,000 - 100,000 - - 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ 
5.4.1 โครงกำรพฒันำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ      

1. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนกองนโยบำยและแผน 87,900 28,128 17,580 17,580 24,612 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ 
5.4.1 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ      

1. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนกองนโยบำยและแผน 534,400 171,008 117,568 122,912 122,912 

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรของมหำวิทยำลัย 336,300 - 336,300 - - 

3. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนกองนโยบำยและแผน 100,000 - 100,000 - - 
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กองพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

แผนงำน : กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรด ำเนินงำนวิชำกำร  
โครงกำร 1.1.2 บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรด ำเนินงำน      

กิจกรรม 1 มอบทุนกำรศึกษำ  8,000 - - 8,000 - 

ยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

แผนงำน : กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำทักษะของนกัศึกษำท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม 1 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 4,100,000 - - 4,100,000 - 

กิจกรรม 2 พิธีอัญเชิญตรำ พระรำชลัญจกร 150,950 150,950 - - - 

กิจกรรม 3 เปิดโลกชมรม 30,000 - - - 30,000 

กิจกรรม 4 ชมรมนักศึกษำ 200,000 70,000 60,500 45,375 24,125 

3. กิจกรรม 5 เลือกตั้งนำยกองค์กำรฯ 5,000 - 5,000 - - 

กิจกรรม 6 เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ 5,000 - 5,000 - - 

กิจกรรม 7 พิธีไหว้ครู 34,100 - - - 34,100 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 8 ปฐมนิเทศนักศึกษำ “รำชพฤกษ์ช่อใหม่” 92,430 - - 92,430 - 

กิจกรรม 9 มหำวิทยำลัยสีขำว (สุ่มตรวจสำรเสพติด) 140,175 - - - 140,175 

กิจกรรม 10 กิจกรรมองค์กำรฯ สภำฯ 250,000 87,500 89,400 54,800 18,300 

กิจกรรม 11 พัฒนำบุคลิกภำพมืออำชีพ 18,000 - 18,000 - - 

กิจกรรม 12 อบรมวำดรูป 9,050 - 9,050 - - 

กิจกรรม 13 พัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 50,000 17,500 17,900 11,000 3,600 

กิจกรรม 14 เข้ำร่วมกำรศึกษำกีฬำฯ 6 สถำบัน 150,165 - 150,165 - - 

กิจกรรม 15 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำภูมิศำสตร์ภำคกลำง 595,250 - 595,250 - - 

กิจกรรม 16 จิตอำสำ 44,500 15,600 15,900 9,700 3,300 

กิจกรรม 17 อบรมให้ควำมรู้กำรประกันคุณภำพฯ 13,460 - - - 13,460 

กิจกรรม 18 กำรแข่งขันกีฬำ วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 (นักศึกษำ เสำร์-อำทิตย์) 171,500 - 171,500 - - 

กิจกรรม 19 กำรแข่งขันกีฬำภำยใน ครั้งที่ 17 “เจ้ำฟ้ำเกมส์” (นักศึกษำ จ-ศ.) 235,740 - 235,740 - - 

กิจกรรม 20 สถำนศึกษำปลอดภัย 20,000 - 20,000 - - 

กิจกรรม 21 ค่ำยอำสำ 6 รำชภัฏ 30,000 - 10,500 19,500 - 

กิจกรรม 22 แนะแนวให้ค ำปรึกษำ ไม่มีงบประมำณ     

กิจกรรม 23 ปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสูส่ังคมฯ  10,000 - 10,000 - - 

กิจกรรม 24 ทักษะชีวิตพิชิตควำมส ำเร็จ 30,000 - 30,000 - - 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 25 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตนักศึกษำพิกำร 20,000 - 7,000 13,000 - 

กิจกรรม 26 คัดเลือกนักศึกษำเพื่อประกวดรำงวัลพระรำชทำนฯ 13,960 - 13,960 - - 

กิจกรรม 27 ร.ด.จิตอำสำ 5,000 - - - 5,000 

กิจกรรม 28 สนับสนุนนักศึกษำสร้ำงช่ือเสียง 600,000 210,000 214,500 131,625 43,875 

กิจกรรม 29 ปัจฉิมนิเทศ กยศ. 12,000 - 12,000 - - 

กิจกรรม 30 อบรมกำรผ่อนผันกำรตรวจเลือกทหำรฯ 6,000 2,100 3,900 - - 

กิจกรรม 31 ประชุมผู้ปกครอง กยศ. 23,000 - - - 23,000 

กิจกรรม 32 อบรมกำรใช้ระบบ e-Studentloan 14,000 - - 14,000 - 

กิจกรรม 33 มำเรียน มำเฟ้นหำทักษะ 30,000 - - 30,000 - 

กิจกรรม 34 อบรมให้ควำมรู้แก่ศิษย์เก่ำ 20,000 20,000 - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลติบณัฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรูเ้ชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

แผนงำน กำรผลิตบณัฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
งำน พัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 
โครงกำร 1.2.3 พัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกปฏิบัติกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน      

กิจกรรม 1 ชุมชนสัมพันธ์ 10,000 - - - 10,000 

ยุทธศำสตร์ 4 พัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรศลิปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

แผนงำน กำรส่งเสรมิศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงคส์ร้ำงจิตส ำนึก 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน สร้ำงเครือข่ำย จัดกจิกรรมด้ำนวัฒนธรรม 
โครงกำร 4.2.1 สร้ำงเครือข่ำยหรอืจัดกิจกรรมด้ำนศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 

     

กิจกรรม 1 มหกรรมวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ำย 100,000 - 35,000 65,000 - 

กิจกรรม 2 พัฒนำเครือข่ำยและกจิกรรมด้ำนศลิปวัฒนธรรมในประเทศและต่ำงประเทศ 100,000 - 35,000 65,000 - 

กิจกรรม 3 วำรสำรศลิปวัฒนธรรม และรำยงำนประจ ำปี 2563 10,000 - - - 10,000 

ยุทธศำสตร์ 4 พัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรศลิปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

แผนงำน กำรส่งเสรมิศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงคส์ร้ำงจิตส ำนึก 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำน บริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
5.4.1 โครงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ      

โครงกำร 4.3.1 บริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์      

กิจกรรม 1 ส่งเสรมิเศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์ 10,000 3,500 3,500 2,000 1,000 

กิจกรรม 2 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 50,000 - 17,500 32,500 - 

ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

แผนงำน กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นสงัคมศำสตร ์
งำน พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
โครงกำร 5.4.1 พัฒนำประสิทธิภำพผลกำรบริหำรงบประมำณ      

กิจกรรม 1 บริหำรส ำนักงำนกองพัฒนำนักศึกษำ 564,400 204,400 208,800 128,100 42,720 

กิจกรรม 2 เบี้ยประกันอุบัตเิหตุนกัศึกษำ 1,212,500 - - - 1,212,500 

กิจกรรม 3 ทบทวนและจดัท ำแผนฯ  75,000 - - 75,000 - 

ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

แผนงำน กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำร 

ผลผลติ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
งำน จัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำร 
โครงกำร 5.4.3 จัดประชุมเพื่อพฒันำระบบบรหิำรจดักำร       

กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 296,400 98,800 49,000 98,800 49,400 

กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำนักศึกษำ 224,400 56,100 56,100 56,100 56,100 

กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำนักศึกษำ 41,00 10,250 10,250 10,250 10,250 

  



83 
 

 
 

ส่วนที ่4 
นิยำมศัพท์ 

 
นิยำมศัพท์ตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.3.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
1.3.2 ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  
1.3.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรือ นำนำชำติตำมเกณฑ์ 

กพอ.ก ำหนด 
1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำที่ได้รับกำรยกย่องในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
นิยำมศัพท์ 
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ .ก ำหนด 

หมำยถึง ผลงำนที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น กำรตีพิมพ์ กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง หรือกำรจัด
ประกวดที่เป็นผลงำนวิชำกำรสู่สำธำรณะโดยมีกำรจัดน ำเสนอกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรื อนำนำชำติอย่ำงเป็น
ระบบและเป็นวิธีกำรที่ยอมรับในวงวิชำชีพ โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำนก่อนกำรเผยแพร่ต้องเป็นที่
ยอมรับในวงวิชำกำร โครงกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบที่
เหมำะสม โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 
  1. ระดับชำติ หมำยถึง มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมกำรจำกภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย โดยมีหน่วยงำนที่
ร่วมน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

2. ระดับนำนำชำติ หมำยถึง มีกำรเผยแพร่ผลงำนที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
  3. ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพำณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ
ผลงำน โดยมีหลักฐำนก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
  ผลงำนวิจัยหรือผลงำนที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรือนำนำชำติ  หมำยถึงกำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนกำรสืบเนื่องจำกกำรประชุม โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำ
รำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทควำมที่เชี่ยวชำญในสำขำนั้นๆ 

 1. ระดับชำติ หมำยถึง มีบทควำมท่ีมำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำงน้อย 3 ประเทศ และ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25  

 2. ระดับนำนำชำติ หมำยถึง มีบทควำมท่ีมำจำกต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 3 ประเทศ และรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25 

เป้ำหมำย 
  ผลงำนของหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนระดับสถำบัน ซึ่งมีเอกสำร
รับรองกำรยกย่อง และเผยแพร่ผลงำนนั้นๆ ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

   1.3.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 ผลงำน 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงำน 
3. คณะครุศำสตร์ 4 ผลงำน 
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 5 ผลงำน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5 ผลงำน 
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงำน 
10. งำนวิชำศึกษำทั่วไป 10 ผลงำน 
รวม 50 ผลงำน 

1.3.2 ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 4 ผลงำน 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงำน 
3. คณะครุศำสตร์ 5 ผลงำน 
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคม 1 ผลงำน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 ผลงำน 
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงำน 
รวม 28 ผลงำน 

1.3.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำร ที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 15 ผลงำน 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 55 ผลงำน 
3. คณะครุศำสตร์ 40 ผลงำน 
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 55 ผลงำน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 40 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 65 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 40 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 10 ผลงำน 
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 10 ผลงำน 
รวม 330 ผลงำน 
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  1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำที่ได้รับกำรยกย่องในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 คน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 คน 
3.คณะครุศำสตร์ 5 คน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 5 คน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 คน 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 คน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 คน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5 คน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 คน 
รวม 42 คน 

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคม
โดยรวมรักษำวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ  

ค่ำเป้ำหมำย รวม 15 ผลงำน 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 ผลงำน 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงำน 
3. คณะครุศำสตร์ 1 ผลงำน 
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 ผลงำน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 1 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 1 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 ผลงำน 
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงำน 
10. งำนวิชำกำรศึกษำท่ัวไป 1 ผลงำน 

 11. กองพัฒนำนักศึกษำ 5 ผลงำน 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
  นิยำมศัพท์ โครงกำร และตัวชี้วัดโครงกำร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  

โครงกำร 1.1.1 โครงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive 
learning) 

ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนำหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนในคณะ 
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นิยำมศัพท์  
  กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีผู้เรียน

สำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ โดนเน้นให้นักศึกษำ ค้นคว้ำ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตัวเองในกำรใช้เป็น
ฐำนสร้ำงงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์กำรบริกำร หรือกระบวนกำรที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบวิชำชีพได้
ในอนำคต พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน(Blended Learning) หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้                
ที่ผสมผสำนรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสำนกับกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน
ที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ำกันโดยตรง หรือกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรม
เกิดข้ึนจำกยุทธวิธี กำรเรียนกำรสอนที่หลำกรูปแบบ แต่เป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้
เป็นส ำคัญ 
  A (Active Learning) มีกำรผสมผสำนกำรเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน กำรเรียนรู้ด้วยระบบ
ออนไลน์และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน โดยผู้สอนท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำร
เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนกำรคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

เกณฑ์กำรค ำนวณ 
จ ำนวนหลักสูตรที่พัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 

X 100 
จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดในคณะ 

โครงกำร 1.1.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรเพื่อจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive 
learning) 

ตัวชี้วัดโครงกำร  1.1.2.1.ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณกำรด ำเนินงำนวิชำกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 

 
โครงกำร 1.2.2  โครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 
นิยำมศัพท์ 

  กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 องค์ประกอบของกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 (21st 
Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประกำรหลักคือ  ควำมรู้ในวิชำแกน เนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญ
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 

1. ควำมรู้ในวิชำแกนและเนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
ควำมรู้ในวิชำแกน ได้แก่ ภำษำแม่และภำษำโลก คณิตศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ศิลปะ ภูมิศำสตร์ 
ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและกำร  ปกครอง 

จ ำนวนงบประมำณกำรด ำเนินงำนวิชำกำรท่ีเบิกใช้ 
X 100 

จ ำนวนงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรตำมกำรด ำเนินงำนวิชำกำร 
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                 เนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จและมีควำมส ำคัญ ในที่
ท ำงำนและชุมชน ได้แก่ 

    ควำมรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
    ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเงิน เศรษฐศำสตร์  ธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร  (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
  ควำมรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 

    ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) 
     ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

2. ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่ส ำคัญ 3 ประกำรดังนี้ 
1. ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (Life and Career Skills) ในกำรด ำรงชีวิตและในกำรท ำงำนนั้นไม่

เพียงต้องกำร คนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเนื้อหำควำมรู้ หรือทักษะกำร คิดเท่ำนั้น หำกแต่ยังต้องกำรผู้ที่สำมำรถ
ท ำงำนในบริบทที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นอีกด้วย ทักษะที่จ ำเป็น ได้แก่ 

ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ควำมคิดริเริ่ม
และกำรชี้น ำตนเอง (Initiative and Self Direction) ทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (Social and 
Cross-cultural Skills) กำรเพ่ิมผลผลิตและควำมรู้รับผิด (Productivity and Accountability) ควำมเป็นผู้น ำ
และควำมรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

2. ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  (Information, Media and Technology 
Skills) 
ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้ว่ำมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมำก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ 

กำรรู้เท่ำทันสำรสนเทศ (Information Literacy) กำรรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) กำรรู้เท่ำทัน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT (Information, Communications & Technology) Literacy) 

3.ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง กำรคิดแบบ

สร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และกำรน ำควำมคิด นั้นไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving) หมำยควำม

รวมถึงกำร คิดอย่ำงมีเหตุผล กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดตัดสินใจและกำร คิดแก้ปัญหำ 
กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อ

รูปแบบต่ำงๆ ที่มีประสิทธิภำพ ชัดเจน และกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน อย่ำงมีประสิทธิภำพ  (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 
และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
นักศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
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โครงกำรที่ 1.2.3  โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับ
ชุมชน 

ตัวชี้วัดโครงกำรที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชนต่อจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 

 
ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
โครงกำรที่ 4.1.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำรซึ่งน ำไปสู่กำรสืบสำน กำรสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศิลปวัฒนธรรม กำรปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่ำงประเทศอย่ำง
เหมำะสม ตำมศักยภำพและอัตลักษณ์ของประเภทสถำบัน ผลลัพธ์ของกำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท ำให้เกิด
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย หรือกำรสร้ำงโอกำสและมูลค่ำเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และควำมเป็น

ไทย เพ่ือกำรธ ำรงรักษำ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือกำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงคุณค่ำใหม่ ตำมจุดเน้น
และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

2. จัดท ำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยและประเมิน
ควำมส ำเร็จของตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

4. จัดบริกำรทำงวิชำกำร โครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นกำรสืบสำนถ่ำยทอดประวัติศำสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตำมอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนควำมรู้
และกำรประพฤติตนให้เหมำะสม เกิดสุนทรียทำงศิลปวัฒนธรรม ควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทย 

5. มีฐำนข้อมูลหรือกำรบริกำร หรือแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปมำใช้บริกำรได้ และเป็นฐำนรำกที่เข้มแข็งในสังคมท่ำมกลำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำย สร้ำง
จุดยืนทำงวัฒนธรรมให้กับประเทศ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้                          
จำกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน x 100 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
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โครงกำรที่ 4.3.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่

น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ระดับ 2 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำร

จัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะและกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล   
โครงกำรที่ 5.4.1 โครงกำรประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน  
ตัวช้ีวัดโครงกำรที่ 5.4.1.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 

เกณฑ์กำรค ำนวณ  

 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 
 


