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ค าน า 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ  และการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กองกลาง ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่สภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารก าหนดนโยบายไว้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ที่
มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

 
                                                                       (นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข) 
                                                                        ผู้อ านวยการกองกลาง 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

ประวัติความเป็นมา 

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ  เป็นหน่วยงานเดิม
เรียกว่า "ฝ่ายธุรการ" ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" "โรงเรียน
สตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 จึง
ได้เปลี่ยนชื่อจาก "ฝ่ายธุรการ" เป็น "ส านักงานอธิการ"  โดยแบ่งงานและหน้าที่ออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่าย
เลขานุการ  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายพัสดุ   ฝ่ายยานพาหนะ  ฝ่ายสวัสดิการ  ฝ่าย
อนามัย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายเอกสารการพิมพ์  

ในปี พ.ศ.2538  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  วิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ส านักงานอธิการ  จึงเปลี่ยน เป็น  
"ส านักงานอธิการบดี"  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เป็น สถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 และเปลี่ยนจาก "สถาบันราชภัฏ" เป็น "มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ถึงแม้ว่าชื่อของส านักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบ
โครงสร้างหน่วยงาน ยังคงให้ หน่วยงานกองกลาง ท าหน้าที่บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหาร และ
สนับสนุนงานวิชาการในทุกๆ ด้าน ให้มีคุณภาพเพ่ือความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 

ปรัชญา  
“บริการเด่น เน้นพัฒนา เพ่ิมคุณค่ามหาวิทยาลัย” 

วิสัยทัศน์  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงาน การพัฒนา และการ

ให้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล   

พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม  พัฒนา การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาวะการท างาน
และสร้างความเป็นมืออาชีพ 
   2. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหาร การให้บริการทุกด้าน และพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน  
   3. ปรับปรุง พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 
   4. ส่งเสริม  พัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
   5. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร ออกแบบ วางแผนภูมิสถาปัตย์
และระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความสมดุล เพ่ือประโยชน์สูงสุด  
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เป้าประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความร่วมมือ ความตระหนัก และจิตส านึกร่วมกันของบุคลากรทุก

ฝ่ายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ   
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการ การให้บริการมีประสิทธิภาพ และบังเกิดความพึง

พอใจของผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาอย่างความถูกต้องและเป็นธรรมภายใต้

หลักแห่งธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือให้มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่พอใช้ มีภูมิสถาปัตย์ที่ร่มรื่น ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถใช้สาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย 

นโยบายการด าเนินงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   2. ขั้นตอนและระยะเวลาของการให้บริการของแต่ละหน่วยงานลดลง  
   3. ภูมิสถาปัตย์มีความสวยงาม  ร่มรื่น สร้างบรรยากาศในการท างานและ

การศึกษาอย่างมีความสุข  
   4. เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการด้านส่งเ สริมสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากร

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น เช่น โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การบริการสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งเป็น
ประจ า และการให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมให้กับท้องถิ่น เช่น จัดประชุม สัมมนา และงานพิธีต่างๆ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
* การจัดแบ่งโครงสรา้งตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.
2561 ประกาศ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

กองกลำง 

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงินและบัญช ี

งานอาคารสถานที่ 

งานสื่อสารองค์กรและการตลาด 

งานบริหารงานบุคคล 

งานนิติการ 

 
งานพัสด ุ

 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

 
งานส่งเสริมสขุภาพ 

 
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 

งานวิเทศสัมพันธ ์

 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

งานบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
                                     
จุดแข็ง  (Strengths) 
        1.  มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
        2.  มีการกระจายงบประมาณลงสู่หน่วยงานย่อยท าให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  
             คล่องตัว ประหยัดและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        3.  มีระบบการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 
        4.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
        5.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  
จุดอ่อน (Weaknesses) 
          กองกลางได้รับงบประมาณน้อยส่งผลต่อการบริหารจัดการต่างๆ 
 
โอกาส (Opportunities) 
         1. ได้รับเงินงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการส่วนหนึ่ง 
         2. .มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 
 
อุปสรรค (Threats)  
          1. มีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในส่วนที่หน่วยงานอื่นขอใช้งบประมาณของกองกลาง            
          2. การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายของกองกลางยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่าหน่วยงานอื่นท า 
             ให้การบริหารจัดการได้ไม่เพียงพอกับความจ าเป็น 
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ส่วนที่ 3 

แผนกลยุทธ์ กองกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 –พ.ศ.2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
  1.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การบริหารและการพัฒนากองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ 
2.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของ

ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพของงาน บุคลากร และมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างเสริมทรัพย์สิน เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และเตรียมพร้อมทรัพยากรทางการศึกษา
ให้พอเพียง 

กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาลและ

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
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บุคลากรทุกฝ่ายมีความร่วมมือ มีความตระหนัก 

และมีจติส านึกร่วมกันด าเนินงานแบบมืออาชีพ 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ส านักงาน
อธิการบดี 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

กองกลาง 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ กองกลาง ส านกังานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงาน การพัฒนา และการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

 
 

  

 
 

  

 

คุณ
ภา

พ 

   

 

ปร
ะส

ิทธ
ิ 

ภา
พ 

   

พัฒนาองค์กร บริหารจัดการภายใต้มาตรฐานแห่งองค์กรสมรรถนะสูงและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
จากการให้บริการอยา่งใสใจ และ เข้าใจความต้องการประสิทธิภาพ 

การบริการและสนับสนุนทุกหน่วยงานท าได้อย่างท่ัวถึง 

และงานคลังมั่นคง/รายรับเพิม่ขึ้น 
 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เปน็หน่วยงานตัวอย่าง
แห่งความพอเพียงและมีธรรมาภิบาล 

การบริการและสนับสนุนงานด้านวิชาการให้มีข้อมูลที่
ถูกต้องรวดเร็วและศักยภาพของผูส้อนเพิ่มขึ้น 

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลยั 
มีคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ดขีึ้น 

 

บุคลากรมีความรู้เหมาะสมการท างานเป็นระบบ รวดเร็ว
และมีความผดิพลาดน้อย 

วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการเพียงพอ และได้มาตรฐาน 

บุคลากรมีองค์ความรูเ้พียงพอต่อการให้บริการ 

มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ/มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย/ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอยา่งดี/

ปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิรรม/มี
ความสมดุลระหวา่งชีวิต กบัการท างานโดยส่วนรวม 

ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ด าเนินการอย่างประหยัดและใช้ทรัพยากรเท่าที่จ าเป็น 

ให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รดักุม 
ใช้สอยอย่างประหยดั/ด าเนินการด้วยความพอเพียง/

ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนภารกิจใหบ้รรลเุป้าหมาย 

การบริหารและการพัฒนากองกลาง การยกระดับคุณภาพของงาน บุคลากร และมาตรฐานการศึกษา 
สร้างเสริมทรัพย์สิน เพ่ิมมูลค่าสนิทรัพย์และ

เตรียมพร้อมทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ                             

และยกระดับศักยภาพบุคลากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ประมาณการงบประมาณตามรายจ่ายพ.ศ. 2560 
          กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
ตามรายจ่าย 

งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม 

1. งบบุคลากร 78,291,200.- 28,000,000 -  

-เงินเดือนค่าจ้างประจ า 69,496,200.-    
-ค่าจ้างชั่วคราว 3,992,500.- 27,650,000 - 106,291,200.- 
-พนง. ราชการ 4,802,500.-   69,496,200.- 
-สวัสดิการพนง. ราชการ  350,000 - 350,000.- 
2. งบด าเนินการ 28,120,500.- 22,474,800 - 50,595,300.- 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

19,640,600.- 19,474,800 - 39,115,400.- 

-ค่าสาธารณูปโภค 8,479,900.- 3,000,000 - 1,147,990.- 
3.งบลงทุน 120,750,700.-   120,750,700.- 
-ค่าครุภัณฑ์ 2,433,300.-   2,433,300.- 
-ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 118,317,400.-   118,317,400.- 
4. เงินอุดหนุน 
(บุคลากร) 

.213,035,400.-   213,035,400.- 

5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  3,500.- 11,892,000 - 11,895,500.- 
รวมแต่ละงบประมาณ 440,201,300.- 62,366,800 - 502,568,100.- 

รวมทั้งหมด 502,568,100 



11 
 

ประมาณการงบประมาณตามรายจ่ายพ.ศ. 2561 
          กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
ตามรายจ่าย 

งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม 

1. งบบุคลากร 82,808,800.- 32,228,500 - 115,037,300.- 

-เงินเดือนค่าจ้างประจ า 72,622,800.-   70,622,800.- 
-ค่าจ้างชั่วคราว 3,992,500.- 32,228,500 - 36,221,000.- 
-พนง. ราชการ 6,193,500.-   6,193,500.- 
-สวัสดิการพนง. ราชการ   -  
2. งบด าเนินการ 28,836,300.- 28,531,500 - 57,367,800.- 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

20,356,400.- 22,531,500 - 42,887,900.- 

-ค่าสาธารณูปโภค 8,479,900.- 6,000,000 - 14,479,900.- 
3.งบลงทุน 121,750,500.- 300,000 - 122,050,500.- 
-ค่าครุภัณฑ์ 37,624,700.-   37,624,700.- 
-ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 84,125,800.- 300,000 - 84,425,800.- 
4. เงินอุดหนุน 
(บุคลากร) 

222,559,300.-   222,559,300.- 

5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ   5,440,200 - 5,440,200.- 
รวมแต่ละงบประมาณ 455,954,900.- 66,500,200 - 522,455,100.- 

รวมทั้งหมด 522,455,100.- 
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ประมาณการงบประมาณตามรายจ่ายพ.ศ. 2562 
          กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
ตามรายจ่าย 

งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม 

1. งบบุคลากร 69,178,100.- 22,680,000 - 91,858,100.- 

-เงินเดือนค่าจ้างประจ า 60,254,900.-   60,254,900.- 
-ค่าจ้างชั่วคราว 3,527,700.- 22,330,000 - 25,857,700.- 
-พนง. ราชการ 5,395,800.-   5,395,800.- 
-สวัสดิการพนง. ราชการ  350,000 - 350,000.- 
2. งบด าเนินการ 29,050,400.- 18,204,500 - 47,254,900.- 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

20,451,400.- 15,204,500 - 35,655,900.- 

-ค่าสาธารณูปโภค 8,600,000.- 3,000,000 - 11,600,000.- 
3.งบลงทุน 118,347,800.-   118,347,800.- 
-ค่าครุภัณฑ์ 2,384,900.-   2,384,900.- 
-ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 115,962,900.-   115,962,900.- 
4. เงินอุดหนุน 
(บุคลากร) 

237,487,200.-   237,487,200.- 

5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ   9,632,500 - 9,632,500.- 
รวมแต่ละงบประมาณ 454,063,500.- 50,517,000 - 504,580,500.- 

รวมทั้งหมด 504,580,500.- 
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ประมาณการงบประมาณตามรายจ่ายพ.ศ. 2563 
          กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
ตามรายจ่าย 

งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม 

1. งบบุคลากร 65,027,400.- 20,412,000 - 85,439,400.- 

-เงินเดือนค่าจ้างประจ า 56,311,400.-   56,311,400.- 
-ค่าจ้างชั่วคราว 3,316,000.- 20,062,000 - 23,378,000.- 
-พนง. ราชการ 5,400,000.-   5,400,000.- 
-สวัสดิการพนง. ราชการ  350,000 - 350,000.- 
2. งบด าเนินการ 29,526,800.- 16,384,050 - 45,910,850.- 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

20,826,800.- 13,384,050 - 34,210,850.- 

-ค่าสาธารณูปโภค 8,700,000.- 3,000,000 - 11,700,000.- 
3.งบลงทุน 117,164,300.-   117,164,300.- 
-ค่าครุภัณฑ์ 2,361,000.-   2,361,000.- 
-ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 114,803,300.-   114,803,300.- 
4. เงินอุดหนุน 
(บุคลากร) 

248,405,900.-   248,405,900.- 

5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ   5,460,600 - 5,460,600.- 
รวมแต่ละงบประมาณ 460,124,400.- 45,465,300 - 505,589,700.- 

รวมทั้งหมด 505,589,700.- 
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ประมาณการงบประมาณตามรายจ่ายพ.ศ. 2564 
          กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
   
 

 
 
 
 

 
 

งบประมาณ 
ตามรายจ่าย 

งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม 

1. งบบุคลากร 70,627,300.- 29,558,800 - 100,186,100.- 

-เงินเดือนค่าจ้างประจ า 62,842,400.-   62,842,400.- 
-ค่าจ้างชั่วคราว 1,403,100.- *29,558,800 - 30,961,900.- 
-พนง. ราชการ 6,381,800.-   6,381,800.- 
-สวัสดิการพนง. ราชการ   -  
2. งบด าเนินการ 13,024,300.- 45,256,712 - 58,281,012.- 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

13,024,300.- *39,347,712 - 52,372,012.- 

-ค่าสาธารณูปโภค  5,909,000 - 5,909,000.- 
3.งบลงทุน 129,825,700.- 11,195,588 - 141,021,288.- 
-ค่าครุภัณฑ์ 129,825,700.-   129,825,700.- 
-ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง     
4. เงินอุดหนุน 
(บุคลากร) 
(ด าเนินงาน) 
(สาธารณูปโภค) 

 
258,280,700.- 

4,997,000.- 
8,479,900.- 

  271,757,600.- 

5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ   5,460,600 - 5,460,600.- 
รวมแต่ละงบประมาณ 485,234,900.- 91,471,700 - 576,706,600.- 

รวมทั้งหมด 576,706,600.- 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี คุณวุฒิปรญิญาเอก   ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

งานบริหารงานบุคคล 

 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเรจ็ การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับ การรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  

-  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

งานบริหารงานบุคคล 

 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

งานบริหารงานบุคคล 

 

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  8  
คน 

10  
คน 

12  
คน 

งานบริหารงานบุคคล 

 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผูท้ี่มีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมนิ - - ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

งานบริหารงานบุคคล 

 

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร - - มากกว่า
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า
4.51 

งานบริหารงานบุคคล 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์
สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

  ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

 งานมาตรฐานและ  

 จัดการคณุภาพ 

5.8 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)    200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

งานมาตรฐานและ  

 จัดการคณุภาพ 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)   ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
10 

งานมาตรฐานและ  

 จัดการคณุภาพ 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ 
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ 
 2 

งานบริหารงานบุคคล  

5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยในกลุ่มราช
ภัฏ 

 น้อยกว่า 
อับดับ  

15 

น้อยกว่า 
อับดับ  

15 

น้อยกว่า 
อับดับ  

15 

น้อยกว่า 
อับดับ  

15 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที่ 
200 

น้อยกว่า 
200 

น้อยกว่า 
200 

น้อยกว่า
195 

น้อยกว่า
185 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

5.13 ค่าเฉลีย่ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 

 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

ส านักงานอธิการบด ี
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.14 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ    มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า
4.00 

มากว่า 
4.00 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคณุภาพ 
การศึกษา 

5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้หมด  

 

  ร้อยละ  
2 

ร้อยละ 
 4 

ร้อยละ  
4 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

5.16  ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

5.17  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายไดข้องมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายทีก่ าหนด    ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

กองกลาง  

5.18 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)    20  30 30 กองกลาง 

5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพยส์ินและรายได ้  มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

มากกว่า 
20 

งานบริหารทรัพยส์ิน
และรายได ้
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีศกัยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 สร้างเครือข่ายในรปูแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาคณุภาพ
บัณฑิต 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 
 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ และมี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

5 
เครือข่าย 

5 
เครือข่าย 

5  
เครือข่าย 

5
เครือข่าย 

5 
เครือข่าย 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตร และแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาในต่างประเทศ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และ
บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 

 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

 จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร 
 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
 บริหารเงินเดือนและ ค่าตอบแทนเงินประจ า 
ต าแหน่ง  
 บริหารกองทุนสวสัดิการพนักงามหาวิทยาลยั 
 สร้างสรรคแ์ละพัฒนาบคุลากร  
 สนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานเสนอเข้าสู ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 พัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานของ
บุคลากร  
 ประเมินผลความพึงพอใจท่ีม ีตอ่สถาบัน  
 จ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา เสาร–์อาทิตย์  
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  
 จัดท าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ Professional 
License  
 พัฒนาอาจารย์บุคลากรใหเ้กิด การเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
 จัดท าคู่มือปฏบิัติงานและการ ออกแบบการ
เรียนรูส้ าหรับอาจารย์มืออาชีพและอบรมการ 
ใช้งาน  
 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 งานบริหารงานบุคคล  

 งานศูนย์พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

อาจารย์มืออาชีพ  
 จัดกิจกรรมสร้างประสบการณต์รงของ
อาจารย์ด้วยการแลกเปลีย่นอาจารย์และการ
ร่วมปฏิบตัิงานจริงในหน่วยงาน โรงเรียน สถาน
ประกอบการ 

5.2 เสรมิสร้าง ธรรมาภิบาล
และ  เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการของการ
พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

  ระดับ 
 4 

ระดับ  
5 
 

ระดับ 
5 
 
 

พัฒนาระบบการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

งานบริหารงานบุคคล  

 

5.2.2 โครงการพัฒนา
และแก้ไขกฎหมาย  
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีได้รับการ
พัฒนาแก้ไขกฎตาม
แผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

กิจกรรมปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนา แก้ไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

งานนิติการ  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรูโ้ดยสรา้งชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ    
3 

ระดับ    
4 

ระดับ    
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

● การจัดการความรู ้
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้  จากการ
ปฏิบัติการวจิัยระหว่างอาจารย์ บคุลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกัน 
 

งานศูนย์พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 

 

5.3 พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

  ระดับ  
5 
 

ระดับ  
5 

ระดับ 
 5 

กิจกรรมการบรหิารจดัการการประกันการศึกษา
คุณภาพภายใน (IQA) 

 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคณุภาพ 

  5.3.1.2. ระดับ 
ความส าเร็จ การ
จัดการคณุภาพ 
การศึกษาเพื่อการ 
ด าเนินที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ    
3 

ระดับ    
4 

ระดับ    
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

การจัดการคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

งานมาตรฐานและ 
จัดการคณุภาพ 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมก ากับติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคณะ 

● การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน ครุภณัฑ์
และวัสดุการศึกษา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 

กองนโยบาย และแผน 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าจ้างเหมาบริการ) 
● ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี 

● ค่าเบี้ยประกันชีวิตของนักศึกษา 

● การบริหารความเสี่ยง  
● การตรวจสอบภายใน 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ       
การด าเนินการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

 

ระดับ  

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

ระดับ  

5 

ระดับ 

5 

●  จัดท าแผนสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) 

● ด าเนินการตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

● ประเมินผลงานตามแผนสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด  

 5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

 

 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

● ประชุมคณะกรรมการในหน่วยงาน 

● ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
● ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
● ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประเมิน

มหาวิทยาลยั 

● ประชุมส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลยั 

● คณะกรรมการอื่นๆ 

ทุกหน่วยงาน 



23 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว 

 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  

  ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

ระดับ 

5 

● พัฒนาสิ่งแวดลอ้มบริเวณรอบอาคาร สถานที่  
● การจัดการด้านพลังงาน 

● การจัดการขยะภายในมหาวทิยาลัย  
● การจัดการน้ า  
● การจัดการอากาศ 

● การจัดการความปลอดภัย  
● การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน 

● การปรับปรุงระบบการขนส่ง 

● จัดท าพื้นที่ส าหรับนักศึกษาในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน (Co-Working Space) 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยัให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential 
University 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย ความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการขั้น
พื้นฐาน 

มากกว่า
3.51 

มากว่า
3.51 

มากว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู ้                      
 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้                               
 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู ้                     
 ขยายปรับปรุงพ้ืนท่ีการเรยีนรู้และห้องเรยีน
เป็นศูนย์กลาง                                        
 พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้และ
จัดหาครภุณัฑ์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ยึดผู้เรียน 
เป็นศูนย์กลาง                                        
 พัฒนาระบบงาน/พื้นท่ีช่องทางเชื่อมประสาน
การเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล  

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 5.6.2 โครงพัฒนา 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
และ ระบบเครือข่าย ให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่ความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential 
University 

มากกว่า
3.51 

มากว่า
3.51 

มากว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

มากว่า
4.51 

 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานให้มี
เสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยรองรับการ
ให้บริการ                                              
 บริหารจัดการข้อมูลเพื่อน าไปสู ่การบูรณาการ
ข้อมูลอย่างครบวงจรเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สูงสุด                                    
 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเกิดความเช่ือมโยงของระบบในองค์
รวม พร้อมท้ังสอดรับกับวิถีชีวิตยคุดิจิทัล (Digital 
Transforming)                                      
 สร้างธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

งานสารสนทศและ 

คอมพิวเตอร 

5.7 บริหารจัดการรายไดจ้าก
สินทรัพย์  

5.7.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย ์

5.7.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนการบริหาร
จัดการรายได้ของ
สินทรัพย์  

  ระดับ 

 4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

 จัดหารายได้จากสินทรัพย ์                      
 พัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างรายได ้ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

งานบริหารทรัพย์สินและ
รายได้ 

5.8 5.8 พัฒนา ประสิทธิผล 
การบริหาร โรงเรียนสาธิต 

5.8.1 โครง พัฒนา 
ประสิทธิผลการ 
บริหาร โรงเรยีน 
สาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 
งบประมาณตาม 
แผนที่ก าหนด 

 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

 

 

ร้อยละ 

90 

 

 

 จัดสวสัดิการส าหรับนักเรียน                    

 บริหารจัดการส านักงาน                        

 สานสมัพันธ์โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง  

 ซ่อมบ ารุง และพัฒนาอาคาร สถานท่ีบริหาร
ห้องปฏิบัติการ                                      

ร.ร.สาธิต มรว. 
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5.8.1.2 ร้อยละ 
ความพึงพอใจของ   
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ในทุกมิติ 

มากกว่า
ร้อยละ 

85 

มากกว่า
ร้อยละ 

85 

 ประเมินการสอนและพัฒนาสมรรถนะการ
สอน                                                  

 พัฒนาสมรรถนะและ จรรยาบรรณครูมือ
อาชีพ                                                 

 บริหารงานบุคคล                                

 ประชาสมัพันธ์และการรับ สมัครนักเรียน    

 จัดซื้อครภุัณฑ์ประกอบการ ศึกษา            

 ค่าหนังสือเรยีนค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน 

ร.ร.สาธิต มรว. 

 


