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กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ค าน า 

 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุก
ฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลาง ได้จัดท า
แผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยวางไว้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามท่ีวางไว้ 
 

 
                                                                                                                                    (นางนิธวิดี  ตั้งจันทร์สุข)                          
                                                                                                                                           ผู้อ านวยการกองกลาง 
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     สารบัญ 

  หน้า 
 ส่วนที่ 1  
- ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 5 
- ปรัชญา  วสิัยทัศน์  พันธกิจ เปา้ประสงค์ และนโยบาย 5 
- 
- 
- 
- 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
จ านวนบุคลากร 
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

7 
8 
8 
8 

- เป้าประสงค์และตวัชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564 9 
- แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปงีบประมาณ 2564 11 
 ส่วนที่ 2   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน กองกลาง ส านกังานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564 13 
 ส่วนที่ 3   
- 
- 

แผนด าเนนิโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

31 
45 
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แผนปฏิบัติการ กองกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

  1.1 ชื่อหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

  1.2 ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุก

ฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ  เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า "ฝ่ายธุรการ" ตั้งขึ้น
ตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" "โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2513 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "ฝ่ายธุรการ" เป็น "ส านักงานอธิการ"  โดยแบ่งงานและหน้าที่ออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่าย
การเงิน  ฝ่ายพัสดุ   ฝ่ายยานพาหนะ  ฝ่ายสวัสดิการ  ฝ่ายอนามัย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายเอกสารการพิมพ์  

ในปี พ.ศ.2538  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ส านักงานอธิการ  จึงเปลี่ยน เป็น  "ส านักงานอธิการบดี"  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เป็น สถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2546 และเปลี่ยนจาก "สถาบันราชภัฏ" เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ถึงแม้ว่าชื่อของส านักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ระบบโครงสร้างหน่วยงาน ยังคงให้ หน่วยงานกองกลาง ท าหน้าที่บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุกๆ ด้าน ให้มีคุณภาพเพ่ือ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 

2.1 ปรัชญา  
“บริการเด่น เน้นพัฒนา เพ่ิมคุณค่ามหาวิทยาลัย” 

2.2 วิสัยทัศน์  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงาน การพัฒนา และการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด

ประสิทธิผล   
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2.3 พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม  พัฒนา การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาวะการท างานและสร้างความเป็นมืออาชีพ 
   2. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหาร การให้บริการทุกด้าน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน  
   3. ปรับปรุง พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 
   4. ส่งเสริม  พัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   5. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร ออกแบบ วางแผนภูมิสถาปัตย์และระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความสมดุล เพ่ือประโยชน์สูงสุด  

2.4 เป้าประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความร่วมมือ ความตระหนัก และจิตส านึกร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ   
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการ การให้บริการมีประสิทธิภาพ และบังเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาอย่างความถูกต้องและเป็นธรรมภายใต้หลักแห่งธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่พอใช้ มีภูมิสถาปัตย์ที่ร่มรื่น ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย 

2.5 นโยบายการด าเนินงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   2. ขั้นตอนและระยะเวลาของการให้บริการของแต่ละหน่วยงานลดลง  
   3. ภูมิสถาปัตย์มีความสวยงาม ร่มรื่น สร้างบรรยากาศในการท างานและการศึกษาอย่างมีความสุข  
   4. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น เช่น โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การบริการ

สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งเป็นประจ า และการให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมให้กับท้องถิ่น เช่น จัดประชุม สัมมนา และงานพิธีต่างๆ 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

  3.1 โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงินและบัญช ี

งานสื่อสารองค์กรและการตลาด 

งานอาคารสถานที่ 

งานนิติการ 

 
งานพัสด ุ

 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

 งานส่งเสริมสขุภาพ 

 

งานวิเทศสัมพันธ ์

 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

งานบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 
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4. จ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน  
(คน) 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 2   1 1 
ลูกจ้างประจ า 12 5 6 1  
พนักงานราชการ 14  13 1  
พนักงานมหาวิทยาลัย 85 6 71 8  
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 1 1    
ลูกจ้างชั่วคราว 111 108 3   

รวม 224 120 93 11 1 
 
5. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 

  5.1 งบประมาณ 2564  
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  485,234,900 บาท 
เงินรายได้   91,471,700 บาท 

รวมทั้งสิ้น 576,706,600 บาท 
 
6. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  “การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ” 
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7. เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ 
มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และ
เป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 งานบริหารงานบุคคล 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 

ร้อยละ 15 
 

งานบริหารงานบุคคล 

5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 70 งานบริหารงานบุคคล 

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

12 คน งานบริหารงานบุคคล 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 3 งานบริหารงานบุคคล 

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

มากกว่า 4.51 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

5.8 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

200 คะแนน งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai 
Qualification Register) 

ร้อยละ 10 งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 งานบริหารงานบุคคล 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบ 
5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 
Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า 
อันดับ 15 

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) น้อยกว่า 
อันดับที่ 185 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร มากกว่า 4.51 สานักงานอธิการบดี 
5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

มากว่า 4.00 งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
การศึกษา 

 5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

ร้อยละ 4 สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 30 สานักส่งเสริมวิชาการ
และ งานทะเบียน 

 5.17 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ของมหาวิทยาลัยตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 2 กองกลาง 

 5.18 อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operation 
Profit Margin) 

30 กองกลาง 

 5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงาน
บริหารทรัพย์สินและรายได้ 

มากกว่า 20 งานบริหารทรัพย์สิน 
และรายได้ 
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บุคลากรทุกฝ่ายมีความร่วมมือ มีความตระหนัก 

และมีจติส านึกร่วมกันด าเนินงานแบบมืออาชีพ 

8. Strategy Map ของกองกลาง 

 

 

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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9. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกองกลาง กับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
กองกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) 
 กลยุทธ์ 1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ 1.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานใน

มหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรม
และพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ 5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การบริหารและการพัฒนากองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 
 กลยุทธ์ 2.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานใน

มหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  การยกระดับคุณภาพของงาน บุคลากร และ
มาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ

พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  สร้างเสริมทรัพย์สิน เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และ
เตรียมพร้อมทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง 
 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ 

การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ 

 



 

13 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองกลาง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
  1.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การบริหารและการพัฒนากองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ 
2.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพของงาน บุคลากร และมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ

สังคมและได้มาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างเสริมทรัพย์สิน เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และเตรียมพร้อมทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง 
กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที ่
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

1.4 สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 
 

1.4.2.1 จ านวนเครือข่าย
ร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในต่างประเทศ และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

5 เครือข่าย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตร และ
แลกเปลีย่นนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

3,008,100 
 
 
 
 
 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ี
สมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาสมรรถนะ ท่ี
เป็นเลิศ พร้อมต่อ 
การเปลีย่นแปลง 
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์และ
บุคลากรใหเ้กิด
การเรยีรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรสูค่วามเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  

ระดับ 5 1. เงินเดือนลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
2. ประกันสังคม 
(เจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญาจ้าง และลูกจ้าง
ช่ัวคราว) 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(เจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญาจ้าง และลูกจ้าง
ช่ัวคราว) 
4. เงินอุดหนุนเข้ากองทุน
สวัสดิการ 
5. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร  
6. ค่าตอบแทนการ
ด าเนินงาน 
7. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจ า
ต าแหน่ง 
8. เงินเดือนข้าราชการ 
9. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งวิชาการ 
10. เงินประจ าต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
11. เงินเดือน
ลูกจ้างประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,905,600 
 

  47,635,400 
3,772,800 

 
4,734,000 

 
6,700,200 

 

27,629,200  
 

1,329,700 
 
 
 

845,900 
 
 
 

500,000 
 

1,929,600 
 

  8,248,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
 
 
งานการเงิน 
 
 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 

 

งานการเงิน 

 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 

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 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

12. เงินเดือนลูกจ้าง
ช่ัวคราว (ชาวต่างชาติ) 
13. เงินเดือนพนักงาน
ราชการ 
14. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารที่มีวาระพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
15. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารที่มีวารข้าราชการ 
16. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารไม่มีวาระ
ข้าราชการ 
17. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งผู้บรหิารไม่มีวาระ
ข้าราชการ 
18. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
19. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ
ข้าราชการ 
20. ค่าเช่าบ้านลูกจ้าง
ช่ัวคราว  
21. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
22. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

1,403,100 
 

6,381,800 
 

2,406,000 
 
 

2,344,800 
 

 724,800 
 
 

724,800 
 
 

2,256,000 
 
 

1,941,600 
 
 

384,000 
 

72,000 
40,500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
 
งานการเงิน 
 
 
งานการเงิน 
 
 
งานการเงิน 
 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
งานการเงิน 
 
 
 

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 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

23. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พนักงาน
ราชการ 
24. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ลูกจ้างช่ัวคราว 
25. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน  พนักงานราชการ 
26. เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
27. เงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
28. เงินประจ าต าแหน่ง
วิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 
29. งานอบรมโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน 
30. งานอบรมเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย 
31. งานจัดหาเครื่องแบบ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 
32. ประกวดบุคลากร
ต้นแบบ ผู้น านวัตกรรม 
33. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความสุข
มหาวิทยาลยั แลกรรมการ

211,500 
 
 

    1,400 
 

  11,300 
 
250,893,300 

 
  42,000 

 
 

7,345,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

17,000 
 

    
  147,600 

 
    18,440 

 
37,000 

 
 
 

งานการเงิน 
 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
งานการเงิน 
 
 
งานการเงิน 
 
 
นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์ 
นายปราโมทย์บุญม ี
 
นางสุดาพร หงอกสิมมา 
 
 
นายสุธน บุญพยา 
 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 
 

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 
 
 
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 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

ชมรม   (ไตรมาส ละครั้ง 
รวม 4 ครั้ง/ปี) 
34. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการความสุข 
ประจ าหน่วยงาน และ
กรรมการชมรม (ปีละ 2 
ครั้ง รอบ 6 เดือนและ12 
เดือน) 
35. บ าบัดความเครยีด
ด้วยแบดมินตัน (ชมรม
แบดมินตัน)  
36. การแข่งขันเปตองว
ไลยโอเพ่น(ชมรมเปตอง) 
37. สร้างแรงบันดาล
เสรมิสร้างสุขในการ
ท างาน (Happy Relax) 
38. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อ
สุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อ
สุขภาพ) 
39. ค่ายอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 
40. New HR VRU. 
41.  งานเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2564 
(อาจารย์และข้าราชการ) 
42. งานเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2564 
(สโมสรเจ้าหน้าที่) 

 
 

18,500 
 

 
 
 
 

22,000 
 
 

22,000 
 

12,750 
 
 

12,600 
 
 

47,000 
 

65,000 
    
   200,000 
 
   135,000 
 
 

 
 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 
 
 
 
อาจารย์ ดร.ประ
วิทย์ ธงชัย 
 
อาจารย์ อ าพล 
เทศด ี
นายเมธี ถูกแบบ 
ส านักส่งเสรมิการ
เรียนรู ้
นางสาวเนตรสริ
นทร์ พิมพ์จันทร ์
 
นางสาวกนิษฐา 
ศรีคุ้มวงษ ์
นางสาวสุภทัรา อภิชาต 
 
ผู้อ านวนการ
ส านักงานอธกิารบด ี
  
นายกสโมสร
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
ก.พ. – ก.ค.64 
 
 
 
 
 
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 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

 43. การแข่งขันกีฬา
ประเพณีบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเขต
ภูมิศาสตรภ์าคกลาง ครั้งท่ี 
30  
44. VRU Family Happy 
New Year 2021 
45.วไลยอลงกรณส์ืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์  
46. งานพิธีวางพวงมาลา 
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ์กรม
หลวงเพชรบุรรีาชสิรินธร
ประจ าปี 2564 
47. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท า JD 
ระดับบุคคล และก าหนด 
OKR ระดับบุคคล. 
48. การพัฒนาบุคลากร
ด้านกฎหมาย  
49. โครงการบริหาร
ส านักงาน (งานพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมือ
อาชีพ) 
50. ข้ันตอนและแนว
ทางการออกแบบหลักสตูร
โดยใช้ Back Ward 

210,300 
 
 
 
 

299,500 
 

30,000 
 

200,000 
 
 
 
 

17,200 
 
 
 

29,200 
 

   200,000 
 
 
 
    40,000 
 
 
 

นายกสโมสร
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
ผู้อ านวนการ
ส านักงานอธกิารบด ี
ผู้อ านวนการ
ส านักงานอธกิารบด ี
 
ผู้อ านวนการ
ส านักงานอธกิารบด ี
 
 
 
น.ส.สุภัทรา อภิชาต 
นางนุชภา ทางไธสง 
 
 
งานนิติการ 
 
งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
 
งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
 

พ.ค. – มิ.ย.64 
 
 
 
 
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 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

(Curriculum design) 
(ครั้งท่ี1) 
51. ข้ันตอนและแนว
ทางการออกแบบหลักสตูร
โดยใช้ 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. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อความเป็น
เลิศ 
59. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อความเป็น
เลิศ  

 
 

40,000 
 
 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 
 
 

 
 
งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
 

 
 
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 ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

60. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อความเป็น
เลิศ  
 61. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ How to be a 
Smart learning 
facilitator (วันท่ี1) 
62. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ How to be a 
Smart learning 
facilitator (วันท่ี2) 
63. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ How to be a 
Smart learning 
facilitator (วันท่ี3) 
64. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ How to be a 
Smart learning 
facilitator (วันท่ี4) 
65. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเรียนการ
สอนออนไลน์ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Google 
Classroom 
66. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเรียนการ

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 

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 ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

สอนออนไลน์ ผ่านโปนแก
รม Moocs 
67. โครงการจัดประชุม
เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ VRU PSF 
68. ค่าตอบแทนผู้ผ่านการ
อบรม VRU PSF 
69. โครงการพัฒนา
ออกแบบสื่อการเรยีนรู้
ส าหรับอาจารย์ 
(งบประมาณรายได้) 
หลักสตูรฝึกอบรมเทคนิค
การออกแบบงานน าเสนอ
การเรยีนรู้ (WOW ! 
Presentation) 
3 Module จ านวน
ผู้เข้าร่วม 40 คน" 
70. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "Next Station 
@VALAYA" (10 ครั้ง)  
71. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
เข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งสูงข้ึน” 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2 วัน)  

 
 

100,000 
 
 

200,000 
 

22,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000 
 
 

130,500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
งานบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ธ.ค.63 – มิ.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

72. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางาน (2 วัน)  
73. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางาน (2 วัน)  
74. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์
ค่างานและการเขียนแบบ
ประเมินค่างาน” 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
(2 วัน)" 
75. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียน
ผลงานเชิงวิเคราะห์จาก
งานประจ า"" 
 (2 วัน)  
76. โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับการปฏิบตัิงาน  
77. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (3 
วัน)  

37,200 
 
 
 
 

59,200 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 
 
 

46,000 
 
 
 
 

39,000 
 
 

93,000 
 
 
 

งานบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
งานบริหารบุคคล 
 
 
งานบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารบุคคล 
 
 
 
 
งานบริหารบุคคล 
 
 
งานบริหารบุคคล 
 
 
 

เม.ย.64 
 
 
 
 
ก.ค.64 
 
 
พ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
ก.พ.64 
 
 
 
 
ส.ค.64 
 
 
ธ.ค.63 – ก.ค.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

78. โครงการพัฒนา
คุณวุฒิปรญิญาเอกของ
อาจารย์ประจ า 
79. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในการศึกษา
อบรมภายนอก 
80. การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ต) 
81. โครงการประเมินผล
งานทางวิชาการเพือ
ประกอบการประเมินผล
การปฎิบัติงานประจ าป ี

869,400 
 
 

1,500,000 
 
 
 

1,272,000 
 
 

72,860 
 
 

 
 
 

 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชีพ 
 
 
 
นางรัชพร คุตตะสังคี 
 
 
นางรัชพร คุตตะสังคี 
 

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

5.2 เสริมสร้าง 
ธรรมภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.1 โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการของการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ระดับ 5 1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการรับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (ไตร
มาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/
ปี) 
2. อบรมความรู้ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

 41,000 
 
 
 
 
 
 

44,500 

สุภัทรา อภิชาต ิ
ธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 
 
 
 
สุภัทรา อภิชาต ิ
ธนภณ ไชยาวรรณ 
 

พ.ย.63/ก.พ.64/
พ.ค.64/ส.ค.64 
 
 
 
 
 
ธ.ค.63/ก.พ.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

 

5.2.2 โครงการพัฒนาและ
แก้ไขกฎหมาย  

5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับ
การพัฒนาแก้ไขตามแผน  

ร้อยละ 80  1. การประชุม
คณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

 800,000  งานนิติการ ต.ค.63 - ก.ย.64 

5.3 พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการด าเนินงานตาม
แผนการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ระดับ 5 1. โครงการเตรียมความ
พร้อมตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 256 

 
 
 
 
 

11,500 

11,500 
 
 
 
 

5,500 

ศรัญญา  
มณีวรรณ 
 
 
 
 
ศรัญญา  
มณีวรรณ 

ส.ค.64 
 
 
 
 
ส.ค.64 
 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 1. การบริหารจัดการ
ส านักงานอธิการบด ี
2. โครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์และจดัท า
แผนปฏิบัติการส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
3. การบริหารจัดการ
ยานพาหนะ 
4. ค่าสาธารณูปโภค 
5. งานจ้างเหมาบริการ 

1,374,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,479,900 
  363,300 

1,619,710 
 

341,500 
 
 
 
 
 

3,956,000 
 

5,894,000 
10,654,000 

ผอ.กองกลาง 
 
ผอ.ส านักงาน
อธิการบด ี
 
 
 
 
ก้องไพร  
หล้าสมบูรณ ์
งานการเงิน 
งานพัสด ุ

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 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

6. งานปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักอาจารย์และ
บุคลากร 
7 จัดหาวัสดุและครุภณัฑ์
ส านักงานของงานสื่อสาร
องค์กรและการตลาด 
8 ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภณัฑ์
ของงานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
9 ค่าสาธารณูปโภคของ
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
10. บริหารจัดการ
งบประมาณกลาง 

 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

15,000 
 
 

500,000 
 

 

สมหมาย  
แสงศิโรรัตน ์
 
 
สุวิมล พิชัยกมล 
วิษณีย์ ขุนสิงห ์
 
ทวีศักดิ์ ปาน
เทวัญ 
พุทธินันต์ โสมรุษ 
สายัญ เทยีบแสน 
 
กองกลาง 
 
 

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

5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 

5.4.2.1 ระดับความส าเรจ็
ของการด าเนินการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 

ระดับ 5 1. จัดท าสื่อเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ของ
มหาวิทยาลยั  
2. จัดท าของพรีเมี่ยมของ
มหาวิทยาลยั เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ ์
 3. สรา้งกิจกรรมและผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
การตลาด Digital 
Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 
 
งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 
 
งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
ต.ค.63 -มิ.ย.64 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

4. สร้างเครือข่ายมวลชน
สัมพันธ์ การน าเสนอข่าว 
5. น าผู้บริหารถวายพระ
พร 
 6. จัดท านิตยสารเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
7. ผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน 
VRU Channal 

 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

150,000 
 

     60,000 
 
 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 
งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 
งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 
นายทวีศักดิ ์ปาน
เทวัญ นายพุทธิ
นันนต์ โสมรุษ นาย
สายัญ เทียนแสน 
 

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

5.4.3 โครงการจัดประชุม
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

ร้อยละ 
100 

1. การบริหารจัดการงาน
ประชุม 

 972,600 งานเลขานุการ/
งานบริหารงาน
บุคคล 

ต.ค.63 - ก.ย.64 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว
ที่มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละมี
ความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

ระดับ 5 1 งานพัฒนาและบริหาร
จัดการงานด้านภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัย 
2 งานพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถ ด้านการ
จัดการงานภมูิทัศน ์
3 งานพัฒนาและบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลยั 
4 งานพัฒนาและบริหาร
จัดการของเสยีภายใน
มหาวิทยาลยั 
5. จัดซื้อวัสดุ และครภุัณฑ์ 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249,600 
 

800,000 
 
 

100,000 
 
 

450,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 

มานพ สุขสุเดช 
 
 
มานพ สุขสุเดช 
 
 
นางสาววีรยาภรณ์ 
เทียมผล 
 
นางสาววีรยาภรณ์ 
เทียมผล 
 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 

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 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

6. รับบริจาคโลหติ 
7. ตรวจสุขภาพประจ าปี
ข้าราชการ อาจารย์ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
8. ตรวจประเมินโรงอาหาร 
และอบรมผู้ประกอบการ 
9. ตรวจสุขภาพประจ าปี
พนักงานสายสนับสนุน และ
ลูกจ้าง 
10. ซ้อมอพยพหนีไฟ 
11. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ซ้อมระงับอัคคีภยัเบื้องต้น 
12. ก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
ควบคุมป้องกันการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
13. กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ ์

 
 
 
 
 

4,800 
 
 
 
 

15,500 
15,000 

 
5,000 

 
 

3,200 

3,400 
    12,000 

 
 
 
 
 

91,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 

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 
 

5.6 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
และบริการขั้น

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษาการวิจัย การ
บริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

>4.51 1.งานปรัปปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
2. งานปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
3. วัสดุอุปกรณ์และ
ซ่อมแซมงานวิทยุสื่อสาร 
4. วัสดุอุปกรณ์งานจราจร 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

1,000,000 
 

70,000 
 

200,000 

สมหมาย  
แสงศิโรรัตน ์
สมหมาย  
แสงศิโรรัตน ์
นาสุธน บุญพยา 
 
นาสุธน บุญพยา 

ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
ต.ค.63 – มิ.ย.64 
 
ต.ค.63 – มิ.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยัให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi 

5. งานจัดหาครุภณัฑ์ประจ า
อาคาร ห้องประชุม 
ห้องเรียน ห้องน้ า สนาม
กีฬา  สถานท่ืจอดรถและ
บริเวณโดยรอบ 
7. งานซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
8. ก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรูศ้าสตร์พระราชา 
9. ก่อสร้างศูนย์จัดการ
ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน 
10. ปรับปรุงอาคารเรียน
รวมและอเนกประสงค์
พร้อมส่วนขยาย 
11 ปรับปรุงบริเวณ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
12. ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
ปฏิบัติการด้าน Learing 
space 
13.  ปรับปรุงสนามกีฬา
กลางเพื่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 
 
 

55,025,700 
 
 

14,800,000 
 

20,000,000 
 
 

25,000,000 

972,500 
 
 
 

 
  1,942,900 
 
  5,000,000 
 
 

สมหมาย  
แสงศิโรรัตน ์
 
 
 
สมหมาย  
แสงศิโรรัตน ์
สมหมาย  
แสงศิโรรัตน ์
งานอาคารสถานท่ี 
 
 
งานอาคารสถานท่ี 
 
 
งานอาคารสถานท่ี 
 
งานอาคารสถานท่ี 
 
 
งานอาคารสถานท่ี 
 

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 
 

 5.6.2 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบะครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่ความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ

>4.51 1. จัดเช่าเครื่อคอมพิวเตอร ์
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
3. จัดหาทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 

 
 

1,118,570 
 
 
 

2,746,212 
10,000,088 

 
 
 
 

มณฑา สืบจากศร ี
 
มณฑา สืบจากศร ี
มณฑา สืบจากศร ี
 
 

ต.ค.63 – พ.ค.64 
 
ต.ค.63 – พ.ค.64 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

การเป็น Semi residential 
University 

4. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ 
(Windows Licence และ 
Adobe Creative Cloud 
for Team) 
5. บริหารจัดการงานศูนย์
คอมพิวเตอร ์

1,765,570 
 
 
 
 

 
 
 
 

15,000 

มณฑา สืบจากศร ี
 
 
 
มณฑา สืบจากศร ี
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 
 
 
ต.ค.63 - ก.ย.64 
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ส่วนที่ 3 
แผนด าเนินโครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

     

แผนงานการผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

     

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

     

โครงการ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนในต่างประเทศ 

1,000,000 
    

กิจกรรม 1 โครงการสร้างเครือข่าย และส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงานภาครับและเอกชนในต่างประเทศ 

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

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

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมภิบาล      

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ      

ผลผลิต : แผนงานบุคลากรภาครัฐ      

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ      

โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ      

กิจกรรม 1. เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว 
       27,629,200  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. เงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร           1,929,600  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 3. เงินเดือนข้าราชการ 

       47,635,400  
ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งวิชาการ          3,772,800  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ          4,734,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. เงินเดือนลูกจ้างประจ า          6,700,200  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 7. เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว (ชาวต่างชาติ)          1,403,100  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 8. เงินเดือนพนักงานราชการ          6,381,800  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 9. เงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย          2,406,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 10. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ          2,344,800  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 11. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ            724,800  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 12. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บรหิารไม่มีวาระข้าราชการ 
           724,800  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 13. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลยั          2,256,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 14. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระข้าราชการ          1,941,600  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 15. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างช่ัวคราว  
           384,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 16. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

             72,000  
ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างช่ัวคราว 
           211,500  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

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

กิจกรรม 20. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  พนักงานราชการ              11,300  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

กิจกรรม 22. เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ              42,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 23. เงินประจ าต าแหน่งวชิาการ พนักงานมหาวิทยาลัย          7,345,400  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคม      

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ      

โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ      

กิจกรรม 1. ประกันสังคม (เจา้หนา้ที่ประจ าตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างช่ัวคราว) 
1,329,700 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง และลูกจ้าง
ช่ัวคราว) 

           845,900  
ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

กิจกรรม 4. ค่าตอบแทนการด าเนนิงาน 
         8,248,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
         1,905,600  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

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

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

กิจกรรม 9. ประกวดบุคลากรต้นแบบ ผู้น านวัตกรรม 
             18,440  พ.ย.-63     ก.ค.-64 

กิจกรรม 10. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย และ
กรรมการชมรม   (ไตรมาส ละครัง้ รวม 4 ครั้ง/ปี)              37,000  พ.ย.-63 ก.พ.-64 พ.ค.-64 ส.ค.-64 

กิจกรรม 11. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัการความสุข ประจ าหน่วยงาน และ
กรรมการชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ12 เดือน) 

             18,500    ก.พ.-64   ก.ค.-64 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 12. บ าบัดความเครียดดว้ยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน)  

             22,000  
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

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

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

กิจกรรม 15. อาหาร-เครื่องดื่ม เพือ่สุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ) 

             12,600  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

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

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

กิจกรรม 18. งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 (อาจารย์และข้าราชการ)            200,000        ก.ย.-64 

กิจกรรม 19. งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 (สโมสรเจ้าหน้าท่ี)            135,000        ก.ย.-64 

กิจกรรม 20. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาค
กลาง ครั้งท่ี 30             210,300      พ.ค.-มิ.ย.64   

กิจกรรม 21. VRU Family Happy New Year 2021            299,500  ธ.ค.-63       

กิจกรรม 22.วไลยอลงกรณส์ืบสานประเพณีวันสงกรานต์  
             30,000      เม.ย.-64   
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 23. งานพิธีวางพวงมาลา สมเดจ็พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรม
หลวงเพชรบุรรีาชสิรินธรประจ าปี 2564            200,000    ก.พ.-64     

กิจกรรม 24. จัดประชุมเชิงปฏิบตักิารเพื่อจัดท า JD ระดับบุคคล และก าหนด OKR 
ระดับบุคคล. 

             17,200  
ธ.ค.-63 มี.ค.-64     

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

กิจกรรม 26. โครงการบริหารส านกังาน (งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ) 
           200,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 27. ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบหลักสตูรโดยใช้ Back Ward 
(Curriculum design) (ครั้งท่ี1)              40,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 28. ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบหลักสตูรโดยใช้ 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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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ 

             40,000  
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

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

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

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

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

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

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

กิจกรรม 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรยีนการสอนออนไลน์ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Google Classroom              50,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรยีนการสอนออนไลน์ ผ่านโปนแกรม 
Moocs              50,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

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

กิจกรรม 45. ค่าตอบแทนผู้ผ่านการอบรม VRU PSF            200,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 46. โครงการพัฒนาออกแบบสื่อการเรียนรูส้ าหรับอาจารย ์(งบประมาณ
รายได้)              22,400  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 47. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Next Station @VALAYA" (10 ครั้ง)  
             22,000  

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่
ระยะและเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งสูงข้ึน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2 วัน)             130,500  ธ.ค.-63 มี.ค.-64 มิ.ย.-64   

กิจกรรม 49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางาน (2 วัน)               37,200      เม.ย.-64   

กิจกรรม 50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางาน (2 วัน)               59,200        ก.ค.-64 

กิจกรรม 51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบ
ประเมินค่างาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)              51,000      พ.ค.-64   

กิจกรรม 52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงาน
ประจ า""              46,000    ก.พ.-64     

กิจกรรม 53. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงาน               39,000        ส.ค.-64 

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

กิจกรรม 55. โครงการพัฒนาคุณวฒุิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า            869,040  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 56. โครงการส่งเสรมิพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก          1,500,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 57. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต)          1,272,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 58. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพือประกอบการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานประจ าป ี

 
72,860 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมฯ (ITA)      

โครงการ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)      

กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับการประเมินคณุธรรมความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี) 

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

กิจกรรม 2. อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณุธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน              44,500  ธ.ค.-63 ก.พ.-64     

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน พัฒนาและแก้ไขกฎหมาย      

โครงการ 3 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย       

กิจกรรม 1. การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลยั 

           800,000  
ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     

งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     

 โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ       

กิจกรรม 1. โครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 

             11,500  
      ก.ค.-64 

กิจกรรม 2. โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2563                5,500        ส.ค.-64 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     

โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ       

กิจกรรม 1. โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

             11,500  
      ส.ค.-64 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ      

โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ      

กิจกรรม 1. การบริหารจัดการส านักงานอธิการบด ี
         1,244,810  

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 2. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธแ์ละจัดท า
แผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2565            341,500      พ.ค.-มิ.ย.63   

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

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

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

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

กิจกรรม 7 ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด              15,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ      
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ      

กิจกรรม 1. การบริหารจัดการส านักงานอธิการบด ี
         1,374,900  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

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

กิจกรรม 4 จัดหาวัสดุและครุภณัฑ์ส านักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด              30,000  ต.ค.-ธ.ค.63       

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

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)      

โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)      

กิจกรรม 1. จัดท าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  
             50,000  

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 2. จัดท าของพรีเมี่ยมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ ์              30,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

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

กิจกรรม 4. สร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ การน าเสนอข่าว              20,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. น าผู้บริหารถวายพระพร              10,000      มิ.ย.-64 ก.ค.-ก.ย.64 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 6 จัดท านิตยสารเพื่อการประชาสมัพันธ์ 

           150,000  
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

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

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)      

โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
     

กิจกรรม 1. น าผู้บริหารถวายพระพร 
             10,000  

    มิ.ย.-64 ก.ค.-ก.ย.64 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร      

โครงการ 7 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทกุ
ภาคส่วน       

กิจกรรม 1. การบริหารจัดการงานประชุม 
           972,600  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว      

โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว      

กิจกรรม 1. งานพัฒนาและบริหารจัดการงานด้านภมูิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

           800,000  
ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. งานพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการงานภูมิทัศน ์            100,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 3. งานพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย            450,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

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

กิจกรรม 6. ตรวจสุขภาพประจ าปขี้าราชการ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
วิชาการ              12,000    ม.ค.-64     

กิจกรรม 7. ตรวจสุขภาพประจ าปพีนักงานสายสนับสนุน และลูกจ้าง              91,500    ก.พ.-64     

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว      

โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว      

กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุ และครภุณัฑ์ งานส่งเสริมสุขภาพ 
           249,600  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 2. ตรวจประเมินโรงอาหาร และอบรมผูป้ระกอบการ 

               4,800  
  ก.พ.-64     

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

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

กิจกรรม 5. ก าจัดลูกน้ ายุงลายและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
               5,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ ์
               3,200  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
     

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ      

โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ       

กิจกรรม 1.งานปรัปบรุงระบบสาธารณูปโภค 

           300,000  
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

กิจกรรม 2. งานปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ          1,000,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

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



 

48 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

           200,000  
ต.ค.-ธ.ค.63       

กิจกรรม 5. งานจัดหาครุภณัฑ์ประจ าอาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ า สนามกีฬา  
สถานท่ืจอดรถและบริเวณโดยรอบ            972,500  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

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

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

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

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

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ      

โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ       

กิจกรรม 1. ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลยั 
       14,800,000  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

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

กิจกรรม 3.  ปรับปรุงสนามกีฬากลางเพื่อสุขภาพ        25,000,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential University      

กิจกรรม 1. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์
         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. บริหารจดัการงานศูนย์คอมพิวเตอร ์              15,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential University      

กิจกรรม 1. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่าย 
         1,118,570  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 



 

50 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค. – มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
กิจกรรม 2. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows Licence และ Adobe Creative 
Cloud for Team) 

         1,765,630  
ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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