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ค าน า 

 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับ
บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองกลาง ได้จัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยวางไว้ ขอขอบคุณทุก
หน่วยงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน 
โครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่วางไว้ 
 

 
                                                                                                                                    (นางนิธวิดี  ตั้งจันทร์สุข)                          
                                                                                                                                           ผู้อ านวยการกองกลาง 
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แผนปฏิบัติการ กองกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
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  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับ

บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ  เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า "ฝ่าย
ธุรการ" ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" "โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "ฝ่ายธุรการ" เป็น "ส านักงานอธิการ"  โดยแบ่งงานและหน้าที่ออกเป็น  10 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายธุรการ  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายพัสดุ   ฝ่ายยานพาหนะ  ฝ่ายสวัสดิการ  ฝ่ายอนามัย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายเอกสารการพิมพ์  

ในปี พ.ศ.2538  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์  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 จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ระบบโครงสร้างหน่วยงาน ยังคงให้ หน่วยงานกองกลาง ท าหน้าที่บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุกๆ ด้าน ให้
มีคุณภาพเพ่ือความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 

2.1 ปรัชญา  
“บริการเด่น เน้นพัฒนา เพ่ิมคุณค่ามหาวิทยาลัย” 
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2.2 วิสัยทัศน์  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงาน การพัฒนา และการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด

ประสิทธิผล   

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 เพื่อประโยชน์
สูงสุด  

2.4 เป้าประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความร่วมมือ ความตระหนัก และจิตส านึกร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ   
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการ การให้บริการมีประสิทธิภาพ และบังเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

เหมาะสม 
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 การบริการสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง

เป็นประจ า และการให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมให้กับท้องถิ่น เช่น จัดประชุม สัมมนา และงานพิธีต่าง ๆ 
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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 

งานอาคารสถานที ่

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 1 0 0 1 0 
ลูกจ้างประจ า 11 4 6 1 0 
พนักงานราชการ 13 0 12 1 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 84 6 70 8 0 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 5 1 4 0 0 
ลูกจ้างชั่วคราว 81 80 1 0 0 

รวม 195 91 93 11 0 
 
5. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 

  5.1 งบประมาณ 2565  
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  486,153,400 บาท 
เงินรายได้   92,037,400 บาท 

รวมทั้งสิ้น 578,190,800 บาท 
 
6. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  “การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ” 
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7. เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าประสงค์ 1 ระบบนิเวศ (Ecological) 
มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย 
มีประสิทธิภาพการท างาน มีนวัตกรรมท าให้
ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.1 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 350 งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย 

มากกว่า 4.00 
 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมคณะ/
วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

ร้อยละ 60 งานอาคารสถานที่ 

1.4 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการบริหาร
จัดการที่น ามาใช้ในการเพ่ิมความสามารถให้กับ
อาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5 ผลงาน งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 90 งานบริหารงานบุคคล 

1.6 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 4.00 งานบริหารงานบุคคล 

1.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

มากว่า 4.00 กองกลาง 
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บุคลากรทุกฝ่ายมีความร่วมมือ มีความตระหนัก 

และมีจติส านึกร่วมกันด าเนินงานแบบมืออาชีพ 

8. Strategy Map ของกองกลาง 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในวิชาชีพ มีจิตบริการ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ                             
และยกระดับศักยภาพบุคลากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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9. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกองกลาง กับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
กองกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
 กลยุทธ์ 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

(Digital University) 
 กลยุทธ์ 4.4 พัฒนามหาวิทยาลัย พ้ืนที่นวัตกรรม (Innovative 

University)  
 กลยุทธ์ 4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล (Good Governance University) 
 กลยุทธ์ 4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

(Excellence University) 
 กลยุทธ์  4 . 7  พัฒนามหาวิทยาลั ยแห่ งความสุ ข  ( Happy 

University) 
 กลยุทธ์ 4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 

University) 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล (Good Governance University) 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

(Excellence University) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาบุคลากรใหมี้ความช านาญในวิชาชีพ มีจิต 
บริการและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนามหาวิทยาลัย พ้ืนทีน่วัตกรรม (Innovative 
University)  

 กลยุทธ์ 2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) 
 กลยุทธ์ 2.3 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองกลาง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) 
1.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
1.3 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University) 
1.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในวิชาชีพ มีจิตบริการ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนามหาวิทยาลัย พ้ืนทีน่วัตกรรม (Innovative University)  
2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) 
2.3 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
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เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

1.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ (Green 
University) 

1.1.1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1.1.1.1 ร้อยละความ
หนาแน่นการใช้ที่ดินรักษา
พื้นที่สีเขียวของพื้นที่ท้ังหมด 

ร้อยละ 
60 

1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

 900,000 งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.64-ก.ย.65 

1.1.2 โครงการพัฒนา
ระบบการสัญจร 

1.1.2.1 ระดับความส าเรจ็
ของการพัฒนาระบบสญัจร 

ระดับ 
3 

1. พัฒนาระบบการสัญจร  500,000 งานอาคารสถานท่ี ต.ค.64-ก.ย.65 

1.1.3 โครงการ
สาธารณูปโภค 

1.1.3.1 ระดับความส าเรจ็
ของการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 

ระดับ 
3 
 

1. ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
2. พัฒนาระบบพลังงาน
ทดแทน 
3. งานพัฒนาและบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลยั 
4. งานพัฒนาและบริหาร
จัดการของเสยีภายใน
มหาวิทยาลยั 
5. ธนาคารขยะรไีซเคิล 

 2,000,000 
 

500,000 
 

402,900 
 
 

171,000 
 
 

26,100 

งานอาคารสถานท่ี 
 

งานอาคารสถานท่ี 
 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

 
งานภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
 

งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.64-มิ.ย.65 
 

ต.ค.64-มิ.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

1.1.3.2 ร้อยละการลดลง
ของการใช้พลังงาน/
ทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 
5 

1.1.4 โครงการพัฒนา
ควบคุมอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง  

1.1.4.1 ร้อยละการเพิม่ขึ้น
ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

ร้อยละ 
20 

 

1. งานพัฒนาและปรับปรุง
อาคาร/สิ่งก่อสร้าง 
2. ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการการเรียนการ
สอน Active Learning 

 
 

40,000,000 
 

 

1,500,000 
 
 
 
 

งานอาคารสถานท่ี 
 

งานอาคารสถานท่ี 
 

 

ต.ค.64-มิ.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

  

  

3.  ปรับปรุงโรงยิมอาคาร
เรียนโรงเรียนสาธิตประถม 
4. ปรับปรุงอาคารเรียน
รวมและเอนกประสงค์
พร้อมส่วนขยาย 
5. ปรับปรุงบริเวณ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
6. ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการสุขภาพ 

8,000,000 
 

65,529,000 
 
 

25,648,500 
 

13,587,200 

 งานอาคารสถานท่ี 
 

งานอาคารสถานท่ี 
 
 

งานอาคารสถานท่ี 
 
งานอาคารสถานท่ี 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

1.1.5 โครงการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  

1.1.5.1 ระดับความส าเรจ็
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ระดับ 
3 

1. งานพัฒนาการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

 500,000 งานอาคารสถานท่ี 
 

ต.ค.64-มิ.ย.65 

1.2 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital 
University) 

1.2.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลั 
(Digital University) 
 

1.2.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการปรับปรุงโครงสร้าง 
Digital Infrastructure 

ระดับ 
4 

1. จัดหาทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 
2. บริหารจัดการงานศูนย์
คอมพิวเตอร ์

 1,830,000 
 
 

470,000 

งานศนูย์
คอมพิวเตอร ์

 
งานศูนย์

คอมพิวเตอร ์

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

1.3 พัฒนา
มหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance 
University) 

1.3.1 โครงพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน  
 

1.3.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน 

ระดับ 
3 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
2. อบรมความรู้ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
3. กิจกรรมสร้างความรับรู้
และการปฏิบัตติาม
มาตรการ 

 41,000 
 

44,500 
 
 
 

44,500 

งานบริหารงานบคุคล 
 

งานบริหารงานบคุคล 
 
 
 

งานบริหารงานบคุคล 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ม.ค.-มิ.ย.65 
 
 
 

ต.ค.64-มี.ค.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

 1.3.2 โครงการพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมาย 

1.3.2.1 ร้อยละของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงตามแผน 

ร้อยละ   80 1. การประชุม
คณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการด้าน
กฎหมายของมหาวิทยาลัย 

 800,000 งานนิติการ ต.ค.64-ก.ย.65 
 

1.3.3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 

1.3.3.1 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
 80 

1. ค่าสาธารณูปโภค 
2. การบริหารจัดการ
ยานพาหนะ 
3. งานจ้างเหมาบริการ 
4. บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
5. รับบริจาคโลหติ 
 
6. ตรวจสุขภาพประจ าปี
ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการ 
7. ตรวจประเมินโรง
อาหาร และอบรม
ผู้ประกอบการ 
8. ตรวจสุขภาพประจ าปี
พนักงานสายสนับสนุน 
และลูกจ้าง 
9. ซ้อมอพยพหนีไฟ 
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ซ้อมระงับอัคคีภยัเบื้องต้น 
11. ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
และควบคมุป้องกันการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

8,055,900 
 
 

363,300 
200,000 

 
 
 

6,414,000 
3,956,000 

 
10,971,200 

 
 

3,400 
 

12,000 
 
 

2,000 
 
 

122,000 
 
 

12,900 
16,700 

 
7,000 

 
 

งานการเงิน 
งานยานพาหนะ 

 
งานพัสด ุ

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ม.ค.65, เม.ย.65 

และ ก.ค.65 
ม.ค.65 

 
 

ก.พ.65 
 
 

ต.ค.64 
 
 

มี.ค.65 
มิ.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

    12. กิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพและจัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
13. บริหารจัดการ
งบประมาณกลาง 
14. การบริหารจดัการ
ส านักงานอธิการบด ี
15. การบริหารจดัการงาน
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
16. งานจัดหาครุภณัฑ์
การศึกษา  
17. จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ส านักงาน (งานสื่อสาร
องค์กรและการตลาด) 
18. ซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภณัฑ์ (งานสื่อสาร
องค์กรและการตลาด) 
19 ค่าสาธารณูปโภค  
(งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด) 

 
 
 
 
 

800,000 
 
 
 
 

4,603,500 
 

4,000 
 
 

500,000 
 

1,668,080 
 

165,000 
 
 
 
 

110,140 
 
 

22,000 
 
 

15,000 

งานส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 

กองกลาง 
 

กองกลาง 
 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

 
งานอาคารสถานท่ี 

 
งานสื่อสารองค์กร

และการตลาด 
 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 

 
งานสื่อสารองค์กร

และการตลาด 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ก.ค.65 
 
 

ต.ค.64-มิ.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

 1.3.4 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

1.3.4.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

ร้อยละ 
100 

 

1 การบริหารจัดการงาน
ประชุม 
2. การบริหารจัดการงาน
ประชุมของงานพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมือ
อาชีพ 

 700,000 
 

13,800 

งานเลขานุการ, 
งานบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรมอือาชพี 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ธ.ค.64 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

1.4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่
เป็นเลิศ 
(Excellence 
University) 

1.4.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  

1.4.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น
เลิศ (Excellence 
University) 

ระดับ 
4 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน 
2. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
ส านักงานอธิการบด ี
3. ตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ส านักงาน
อธิการบด ี

11,500 30,200 
 
 
 
 
 

41,000 
 
 
 

26,220 

งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

ธ.ค.64 
 
 
 
 
 

พ.ย.64-ส.ค.65 
 
 
 

ก.ย.64 

1.5 บริหารจัดการ 
รายได้จากสินทรัพย 

1.5.1 โครงการบริหาร 
จัดการรายได้จาก 
สินทรัพย ์

1.5.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของ 
แผนการบริหารจัดการ
รายได ้
ของสินทรัพย์ 

ระดับ 
5 

1. จัดหารายได้จาก
สินทรัพย์พัฒนาธุรกิจเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

 93,694,180 งานบริหาร
ทรัพย์สินและ

รายได ้

ต.ค.64 – ก.ย.65 

1.6 พัฒนา 
มหาวิทยาลยัสู่การ 
เป็นขั้วความเจริญ 
เศรษฐกิจเชิงพื้นที ่
(University as a 
Market place 

1.6.1 โครงการ 
ผลักดันมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นตลาด 
(University as 
Market place) 
เพื่อรองรับ 
สินค้าชุมชน 

1.6.1.1 ระดับความส าเรจ็ 
ของการเป็นมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นตลาด (University as 
Market place)เพื่อรองรับ
สินค้าชุมชน 

ระดับ 5 • สร้างมหาวิทยาลัยให้เปน็
ตลาดเพื่อเป็น 
พื้ น ที่ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้
ผู้ประกอบการชุมชน 
•  จัดท าแผนการตลาด
รองรับผลผลิตที่ 
เ กิ ด จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

- - งานบริหาร
ทรัพย์สินและ

รายได ้

ต.ค.64 – ก.ย.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

1.7 พฒันาเครือข่าย
พันธมิตรร่วมจัด
การศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาสูม่าตรฐาน
ระดับสากล 

1.7.1 โครงการพฒันา
เครือข่ายพันธมิตร
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัใน
ประเทศเพื่อร่วมจัด
การศึกษา 

จ ำนวนเครือข่ำย ร่วมมือ

กับสถำนศึกษำ 

หน่วยงำนภำครัฐ และ 

เอกชนในต่ำงประเทศ 

และมีกำรจัดกิจกรรม 

ร่วมกัน 

 

3 เครือข่าย 1. โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยและส่งเสริม
กำรแลกเปลี่ยนควำม
ร่วมมือกับสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนภำครัฐ และ
เอกชนในต่ำงประเทศ 

2. กิจกรรม 1 Pre - 
Orentation นักศึกษำ
ปริญญำตรี (นักศึกษำ
ต่ำงชำติ 

3 .  กิ จ ก ร รม  2 Post - 
Orentation นั ก ศึ ก ษ ำ
ปริญญำตรี (นักศึกษำ
ต่ำงชำติ) 

 150,000 งานวิเทศสัมพันธ์ ต.ค.64 – ก.ย.65 

ร้อยละ ของกำรเบิกจ่ำย 

งบประมำณ ตำมแผนที่

ก ำหนด 

ร้อยละ 90 โครงกำรบริหำร 
ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 

งานวิเทศสัมพันธ์ ต.ค.64 – ก.ย.65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในวิชาชีพ มีจิตบริการ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

2.1 พัฒนา
มหาวิทยาลยั พ้ืนท่ี
นวัตกรรม 
(Innovative 
University)  
 

2.1.1. โครงการจัดการ
ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้โดย
การบูรณาการ    ระหว่าง
ศาสตร์  
 

2.1.1.1. จ านวนนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์/บริการ/
หลักสตูร/กระบวนการ
ท างานใหม่ หรือเทคโนโลยี 
ที่เกิดจากการบรูณาการ
ระหว่างศาสตรม์าช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการท างาน
ให้กับอาจารย์ บุคลากร และ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

5 
ผลงาน 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัการ
ความรู้ (KM) 
2. กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ABCD 
Model (Design thinking 
for ABCD Model) 
3. โครงการฝึกอบรมการ
สร้างสื่อ Power point 
และมลัติมเีดียเพื่อการ
สร้างสื่อการเรยีนการสอน
ออนไลน์แบบมืออาชีพ 

 16,200 
 
 

14,800 
 
 
 
 

14,800 
 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 

 
งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 

 
 
 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 

ม.ค.65 
 
 

ก.ค.65 
 
 
 
 

ก.พ.65 

2.1.2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสร้าง
นวัตกรรม  

2.1.2.1 จ านวนเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

5 
เครือข่าย 

1. โครงการฝึกอบรมข้อ
ก าหนดการขอรับรอง
มาตรฐาน KM ISO30401 
2. VRU KM Day 2022 

 18,800 
 
 

19,000 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 

 
งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 

พ.ค.65 
 
 

ก.ค.65 

2.1.3. โครงการพัฒนา
องค์กรสู่องค์กร          
แหง่การเรียนรู้  

2.1.3.1 ระดับความส าเรจ็
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้  

ระดับ 
3 

1. โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
2. การจัดประชุม
คณะกรรมการ การจดัการ
ความรู ้

 22,200 
 
 

64,750 
 

 

งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 

 
งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 
 

มิ.ย.65 
 
 

มี.ค.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

    3. การศึกษาองค์กรชั้นน า
ในการบริหารงานด้านการ
จัดการความรู้ที่เป็นเลิศ 

 15,500 งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมอือาชพี 
 

มี.ค.65 

2.1.4. โครงการพัฒนา
พื้นที่นวัตกรรมของ  คณะ/
วิทยาลัยที่มีการด าเนินการ
ส าเรจ็ตามแผนการจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรม  

2.1.4.1 ร้อยละของโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมของ
คณะ/วิทยาลยัที่มีการ
ด าเนินการส าเร็จตาม
แผนการจดัตั้งพื้นที่
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
80 

1. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

 2,200,000 งานศูนย์
คอมพิวเตอร ์

ต.ค.64-ก.ย.65 

2.2 พัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข (Happy 
University) 

2.2.1 โครงการ
มหาวิทยาลยัแห่งความสุข 

2.2.1.1 ระดับความส าเรจ็
การด าเนินงานมหาวิทยาลยั
แห่งความสุข 

ระดับ 
3 

1. สร้างสุข 5 ด้าน 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความสุข
มหาวิทยาลยั 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการความสุข 
ประจ าหน่วยงาน และ
กรรมการชมรม 
4. ชมรมการสร้างสุข 
5. ครอบครัว VRU สุข
สันต์วันปีใหม่ ปี 2565 
6. สืบสานประเพณี
สงกรานต ์
7. เกษียณอายุราชการ 
8. พิธีวางพวงมาลา 
9. การแข่งขันกีฬา
ประเพณีบุคลากร 

 42,500 
41,000 

 
 

20,500 
 
 
 

170,000 
274,000 

 
30,000 

 
200,000 
150,000 
72,000 

งานบริหารงานบคุคล 
งานบริหารงานบคุคล 

 
 

งานบริหารงานบคุคล 
 
 
 

งานบริหารงานบคุคล 
ส านักงานอธกิารบด ี

 
ส านักงานอธกิารบด ี

 
ส านักงานอธกิารบด ี
ส านักงานอธกิารบด ี
สโมสรเจ้าหน้าท่ี 

ม.ค.-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 

ม.ค.-มี.ค.65 
และ  

ก.ค.-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ธ.ค.64 

 
เม.ย.65 

 
ก.ย.65 
ก.พ.65 

พ.ค.-มิ.ย.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

 2.2.2 โครงการพัฒนา
คุณวุฒิอาจารย์ที่สูงข้ึน 

2.2.2.1 ระดับความส าเรจ็
ของอาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอก 

ระดับ 
3 

1. สนับสนุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

 2,028,900 งานบริหารงานบคุคล ต.ค.64-ก.ย.65 

2.2.3 โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

2.2.3.1 ระดับความส าเรจ็ 
อาจารย์และบุคลากรเพื่อเขา้
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ระดับ 
3 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
หลักเพื่อเข้าสู่ระยะและ
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น” 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งาน เข้าระยะ 3 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งาน เข้าระยะ 4 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การวิเคราะห์ค่างานและ
การเขียนแบบประเมินค่า
งาน” 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนผลงานเชิง
วิเคราะหจ์ากงานประจ า" 
6. อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ปฏิบัติงาน เข้าระยะ 4 
7.. การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ต.) 

 26,000 
 
 
 

26,000 
 
 
 

26,000 
 
 
 

26,000 
 
 
 

26,000 
 
 

26,000 
 
 

1,106,340 
 
 

งานบริหารงานบคุคล 
 
 
 
งานบริหารงานบคุคล 

 
 
 

งานบริหารงานบคุคล 
 
 
 

งานบริหารงานบคุคล 
 
 
 

งานบริหารงานบคุคล 
 
 

งานบริหารงานบคุคล 
 
 

รัชพร คุตะสิงค์ 

มี.ค.65 
 
 
 

มิ.ย.65 
 
 
 

พ.ค.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 

เม.ย.65 
 
 

ก.ค.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

    8. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

 63,750 รัชพร คุตะสิงค์ ต.ค.64-ก.ย.65 

2.2.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

2.2.4.1 ระดับความส าเรจ็
ของอาจารย์และบคุลากรที่
ได้รับการพัฒนาแบบมือ
อาชีพ 

ระดับ 
3 

1. Collaborative and 
Learning with 
Community 
2. Social Innovation 
and Entrepreneurship 
for Community 
Engagement 
3. Lesson Learn and 
Community of 
Practice on 
Community 
Engagement 
4. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับกลาง 
5. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับต้น 
6. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับปฏบิัติการ 
7. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสายสนับสนุน 
8. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
 
9. เทคนิควิธีการท าผลงาน 
 
10. อบรมอาจารยผ์ู้สอน
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

 117,000 
 
 

117,000 
 
 
 

117,000 
 
 
 
 

22,200 
 

54,000 
 

22,200 
 

296,840 
 

44,400 
 

30,600 
 

71,800 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

 
งานพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรมอือาชพี 
 
 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

 
 
 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

ธ.ค.64 
 
 

ม.ค.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.ค.65 
 

พ.ย.64 
 

พ.ค.65 
 

เม.ย.65 
 

พ.ค.65 
 

พ.ค.65 
 

พ.ค.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

    11. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในการศึกษา
อบรมภายนอก 

 724,900 งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

ต.ค.64-ก.ย.65 

2.2.5 โครงการบริหารงาน
บุคคล 

2.2.5.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้าน
บุคคล 

ร้อยละ 
90 

1. เงินเดือนข้าราชการ 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งวิชาการ 
3. เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ 
4. เงินเดือนลูกจ้างประจ า 
5. เงินเดือนลูกจ้าง
ช่ัวคราว (ชาวต่างชาติ) 
6. เงินเดือนพนักงาน
ราชการ 
7. เงินเดือนลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
8. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารที่มีวาระพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
9. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารที่มีวาระ
ข้าราชการ 
10. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารไม่มีวาระ
ข้าราชการ 
11. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งผู้บรหิารไม่มีวาระ
ข้าราชการ 

46,509,300 
2,982,000 

 
4,599,600 

 
6,229,800 
1,340,700 

 
6,962,600 

 
 
 

2,197,200 
 
 

2,030,400 
 
 

604,800 
 
 

604,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,000,000 
 
 

งานการเงิน 
งานการเงิน 

 
งานการเงิน 

 
งานการเงิน 
งานการเงิน 

 
งานการเงิน 

 
งานการเงิน 

 
งานการเงิน 

 
 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

    12. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
13. ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ
ข้าราชการ 
14. ค่าเช่าบ้านลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
15. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
16. เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร 
17. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงาน
ราชการ  
18. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
19. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนลูกจ้างช่ัวคราว 
20. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนพนักงานราชการ 
21. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจ า
ต าแหน่ง 
22. เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

2,047,200 
 
 

2,030,400 
 
 

384,000 
 

72,000 
 
 

225,000 
 
 

45,000 
 
 

1,500 
 

11,800 
 

1,905,000 
 

 
230,089,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,616,000 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 

งานการเงิน 
งานการเงิน 

 
งานการเงิน 

 
 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 

งานการเงิน 
 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65. 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

    23. เงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
24. เงินประจ าต าแหน่ง
วิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 
25. ค่าตอบแทนการ
ด าเนินงาน 
26. ประกันสังคม 
(เจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญาจ้าง และลูกจ้าง
ช่ัวคราว) 
27. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และกองทุนเงินทดแทน 
(เจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญาจ้าง และลูกจ้าง
ช่ัวคราว) 
28. เงินอุดหนุนเข้า
กองทุนสวัสดิการ 
29. งบบุคลากรส านักงาน 
(งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ)   

42,000 
 
 

6,440,400 
 

 
 
 
 
 
 

12,123,900 
 

1,592,700 
 
 
 

1,005,200 
 
 
 
 

500,000 
 

15,120 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 
 

งานการเงิน 
 

งานการเงิน 
 
 
 

งานการเงิน 
 
 
 
 

งานการเงิน 
 

งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมอือาชพี 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

พ.ย.65 

2.3 ปรับ
ภาพลักษณอ์งค์กร 
(rebranding) 

2.3.1 โครงการปรับ
ภาพลักษณ์องค์กรและ
ส่งเสริมการตลาด 
 

2.3.1.1 ระดับความส าเรจ็
การปรับภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับ 
2 

1. จัดท าสื่อเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ของ
มหาวิทยาลยั 
2. จัดท านิตยสารเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 

 25,000 
 
 

96,480 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 

 
งานสื่อสารองค์กร

และการตลาด 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
2.3.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดเ้สียใน
ทุกมิติที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม แผ่นดิน รายได้ 

    3. จัดท าของพรีเมี่ยมของ
มหาวิทยาลยั เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ และสร้างการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 90 ปี วไลย 
อลงกรณ ์
4. ผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน
ช่องทาง Social Media 
5. สร้างกิจกรรมและผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
การตลาด Digital 
Marketing 
6. สร้างเครือข่ายมวลชน
สัมพันธ์ 
7. น าผู้บริหารถวายพระพร 

 50,000 
 
 
 
 
 

35,880 
 

31,000 
 
 
 

24,500 
 

20,000 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 

 
 
 
 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 

 
 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 

ต.ค.64-เม.ย.65 
 
 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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ส่วนที่ 3 
แผนด าเนินโครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ            
 แผนงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ            
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            

 งานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์            
      โครงการ 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์            

           กิจกรรม 1. พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 900,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

 งานพัฒนาระบบการสัญจร            
      โครงการ 2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร            
           กิจกรรม 1. พัฒนาระบบการสญัจร                 500,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานการสาธารณูปโภค            

      โครงการ 3 โครงการสาธารณูปโภค            
           กิจกรรม 1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค              2,000,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
           กิจกรรม 2. พัฒนาระบบพลังงานทดแทน                 500,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

           กิจกรรม 3. งานพัฒนาและบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั                 402,900  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
           กิจกรรม 4. งานพัฒนาและบรหิารจดัการของเสียภายในมหาวิทยาลัย                 171,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 5. ธนาคารขยะรีไซเคิล                  26,100  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

 งานพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง             
      โครงการ 4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง            
            กิจกรรม 1. งานพัฒนาและปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง              1,500,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที ่1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
            กิจกรรม 2. ปรับปรุงบรเิวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย            25,648,500  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
            กิจกรรม 3. ก่อสร้างอาคารปฎิบตัิการสุขภาพ            13,587,200  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            

 งานพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง             
      โครงการ 4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง            

            กิจกรรม 1. ก่อสร้างอาคารปฎิบตัิการการเรยีนการสอน Active Learning            40,000,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
            กิจกรรม 2.  ปรับปรุงโรงยิมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตประถม               8,000,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

            กิจกรรม 3. ปรับปรุงอาคารเรยีนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย             65,529,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน             

      โครงการ 5 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน            
           กิจกรรม 1. งานพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน                 500,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั (Digital University)             
      โครงการ 6 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University)  

          

           กิจกรรม 1. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย              1,830,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

           กิจกรรม 2. บริหารจัดการงานศูนย์คอมพิวเตอร์                 470,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานจัดการความรู้ เพื่อสรา้งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์             

      โครงการ 7 โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้โดยการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
           กิจกรรม 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)                 16,200     ม.ค.      
           กิจกรรม 2. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ ABCD 
Model (Design thinking for ABCD Model) 

                14,800         ก.ค.  

           กิจกรรม 3. โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อ Powerpoint และมลัติมเีดียเพื่อการ
สร้างสื่อการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมืออาชีพ 

                14,800     ก.พ.      

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            

 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรม            
      โครงการ 8 โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการ
สร้างนวัตกรรม  

          

           กิจกรรม 1. โครงการฝึกอบรมข้อก าหนดการขอรับรองมาตรฐาน KM ISO30401                  18,800       พ.ค.    
           กิจกรรม 2. VRU KM Day 2022                  19,000         ก.ค.  

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้             

      โครงการ 9 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้            
           กิจกรรม 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมือ
อาชีพ  

                22,200       มิ.ย.    

           กิจกรรม 2. การจัดประชุมคณะกรรมการ การจดัการความรู้                  64,750     มี.ค.      
           กิจกรรม 3. การศึกษาองค์กรชั้นน าในการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ที่เป็น
เลิศ  

                15,500     มี.ค.      

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
      โครงการ 10 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการ
ส าเรจ็ตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวตักรรม 

     

           กิจกรรม 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์              2,200,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนาและส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและ            

 ความโปร่งใสในการท างาน              
      โครงการ 11 โครงการพัฒนาและส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างาน  

          

           กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรบัการประเมนิคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)  

                41,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 2 อบรมความรู ้และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  

                44,500    ร้อยละ 50 ร้อยละ 50   

           กิจกรรม 3 กิจกรรมสร้างความรับรู้และการปฏิบตัิตามมาตรการที่เป็นผลจากการ
วิเคราะหต์าม o42 มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานผ่านค่านยิมVALAYA  

                44,500  ร้อยละ 50 ร้อยละ 50     

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย            

      โครงการ 12 โครงการพฒันาและแก้ไขกฎหมาย            
           กิจกรรม 1. การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลยั  

               800,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน            
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
      โครงการ 13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการส านักงาน       
           กิจกรรม 1. ค่าสาธารณปูโภค            10,255,800  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
           กิจกรรม 2. การบริหารจดัการยานพาหนะ              3,956,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 3. งานจ้างเหมาบริการ            10,971,200  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
           กิจกรรม 4. บริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพ                  88,100  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรมที่ 5. รับบริจาคโลหิต                    3,400    ม.ค. เม.ย. ก.ค. 
           กิจกรรมที่ 6. ตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการ อาจารย์ และพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการ  

                12,000     ม.ค.      

           กิจกรรมที่ 7. ตรวจประเมินโรงอาหาร และอบรมผูป้ระกอบการ                    2,000     ก.พ.      
           กิจกรรมที่ 8. ตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานสายสนับสนนุ และลูกจา้ง                 122,000   ต.ค.        

           กิจกรรม 9. ซ้อมอพยพหนีไฟ                  12,900     มี.ค.      
           กิจกรรมที่ 10. อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น                  16,700       มิ.ย.    
           กิจกรรมที่ 11. ก าจัดลูกน้ ายุงลายและควบคมุป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก  

                  7,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรมที่ 12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์                    4,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 13. บริหารจัดการงบประมาณกลาง                 500,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
           กิจกรรม 14. การบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี              1,705,180  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
           กิจกรรม 15. การบริหารจัดการงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ                 165,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 16. งานจัดหาครุภณัฑ์การศึกษา              4,603,500  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
           กิจกรรม 17. จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ (งานสื่อสารองค์กรและการตลาด)                 110,140  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 18. ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภณัฑ์ (งานสื่อสารองค์กรและการตลาด)                  22,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
           กิจกรรม 19 ค่าสาธารณปูโภค (งานสื่อสารองค์กรและการตลาด)                  15,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 



 

34 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
 งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน            
      โครงการ 13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการส านักงาน            

           กิจกรรม 1. ค่าสาธารณปูโภค              4,214,100  ต.ค./พ.ย.       
           กิจกรรม 2. งานจ้างเหมาบริการ                 363,300   ต.ค./พ.ย.        

           กิจกรรม 3. บริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพ                 111,900  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
 ผลผลิต :  ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ            

 งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน            
      โครงการ 13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการส านักงาน            
           กิจกรรม 1. การบริหารจดัการส านักงานอธิการบดี                 762,900   ร้อยละ 50   ร้อยละ 50      

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน            

      โครงการ 14 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  

          

           กิจกรรม 1 การบริหารจดัการงานประชุม                 700,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 2. การบริหารจดัการงานประชุม (งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมือ
อาชีพ)  

                13,800   ธ.ค.        

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            

 งานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ (Excellence University)             
      โครงการ 15 โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University)  

          



 

35 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
           กิจกรรม 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

                30,200   ธ.ค.        

           กิจกรรม 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ 
EdPEx ส านักงานอธิการบดี (ประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง) 

                41,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 3. ตรวจประเมนิตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ส านักงานอธิการบด ี

                26,220         ก.ย.  

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
 งานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ (Excellence University)             
      โครงการ 15 โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University)  

          

           กิจกรรม 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

                11,500   ธ.ค.        

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข            

      โครงการ 16 โครงการมหาวทิยาลัยแห่งความสุข            
           กิจกรรม 1 สร้างสุข 5 ด้าน (1.Happy heart 2.Happy body 3.Happy relax 
4.Happy society 5.Happy Money)   

                42,500     ร้อยละ 35   ร้อยละ 35   ร้อยละ 30  

           กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัการความสุขมหาวิทยาลัย (ไตร
มาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี) 

                41,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความสุข ประจ าหน่วยงาน 
และกรรมการชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) 

                20,500     ร้อยละ 50     ร้อยละ 50  

           กิจกรรม 4 ชมรมการสรา้งสุข                170,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
           กิจกรรม 17 ครอบครัว VRU สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2565                274,000   ธ.ค.        
           กิจกรรม 18 สืบสานประเพณีสงกรานต ์                 30,000       เม.ย.    
           กิจกรรม 19 เกษียณอายรุาชการ(รวมสายวิชาการและสายสนับสนุน)                200,000         ก.ย.  

           กิจกรรม 20 พิธีวางพวงมาลา                150,000     ก.พ.      
           กิจกรรม 21 การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร                 72,000       พ.ค./มิ.ย.    

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ทีสู่งขึ้น            

      โครงการ 17 โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ที่สูงข้ึน            
           กิจกรรม 1 สนับสนุนการศึกษาระดับปรญิญาเอก              2,028,900   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            

 งานพัฒนาอาจารย์และบคุลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น            
      โครงการ 18 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน            

           กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดัท าคู่มือปฏบิัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะ
และเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น” 

                26,000     มี.ค.      

           กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งาน เข้าระยะ 3 

                26,000       มิ.ย.    

           กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งาน เข้าระยะ 4 

                26,000       พ.ค.    

           กิจกรรม 4  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบ
ประเมินค่างาน” 

                26,000     ก.พ.      

           กิจกรรม 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขยีนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจ า"                 26,000       เม.ย.    

           กิจกรรม 6 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการปฏบิัติงาน เข้าระยะ 4                 26,000         ก.ค.  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
           กิจกรรม 7. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)             1,106,340   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 8 การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าป ี                 63,750   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            

 งานพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ            
      โครงการ 19 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ            

           กิจกรรม 1. Collaborative and Learning with Community               117,000   ธ.ค.        
           กิจกรรม 2. Social Innovation and Entrepreneurship for Community 
Engagement 

               117,000     ม.ค.      

           กิจกรรม 3. Lesson Learn and Community of Practice on Community 
Engagement 

               117,000     ก.พ.      

           กิจกรรม 4. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง                 22,200         ก.ค.  

           กิจกรรม 5. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น                 54,000   พ.ย.        
           กิจกรรม 6. การพฒันาศักยภาพผู้บริหารระดับปฏิบตัิการ                 22,200       พ.ค.    

           กิจกรรม 7. การพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน                296,840       เม.ย.    
           กิจกรรม 8. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่                 44,400       พ.ค.    

           กิจกรรม 9. เทคนิควิธีการท าผลงาน                 30,600       พ.ค.    
           กิจกรรม 10. อบรมอาจารย์ผูส้อนด้านการจัดการเรียนการสอน                 71,800       พ.ค.    
           กิจกรรม 11. โครงการสง่เสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรม
ภายนอก 

              724,900   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

 ผลผลิต : แผนงานบุคลากรภาครฐั            
 งานบริหารงานบุคคล            

      โครงการ 20 โครงการบริหารงานบุคคล            
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
           กิจกรรม 1. เงินเดือนข้าราชการ           46,509,300   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 2. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งวิชาการ             2,982,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 3. เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ             4,599,600   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 4. เงินเดือนลูกจ้างประจ า             6,229,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 5. เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว (ชาวต่างชาติ)             1,340,700   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 6. เงินเดือนพนักงานราชการ             6,962,600   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 7. เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว                                        33,000,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 8. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลยั             2,197,200   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 9. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ             2,030,400   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 10. เงินประจ าต าแหน่งผู้บรหิารไม่มีวาระข้าราชการ               604,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 11. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหารไมม่ีวาระข้าราชการ               604,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 12. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

            2,047,200   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 13. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ             2,030,400   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 14. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างช่ัวคราว                 384,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 15. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ                 72,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ                  225,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างช่ัวคราว                  45,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 18. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างช่ัวคราว                    1,500   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 19. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  พนักงานราชการ                  11,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 20. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย          230,089,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 21. เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ                  42,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
           กิจกรรม 22. เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย              6,440,400   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            
 งานบริหารงานบุคคล            

      โครงการ 1 โครงการบริหารงานบุคคล                           -            
           กิจกรรม 1. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร                2,616,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 2. ค่าตอบแทนการด าเนินงาน             12,123,900   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 3. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง               1,905,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 4. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสญัญาจา้ง และลูกจ้างช่ัวคราว)               1,592,700   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง และลูกจ้าง
ช่ัวคราว)  

             1,005,200   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 6. เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสวัสดิการ                 500,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 7. งบบุคลากรส านักงาน (งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ)                   15,120   พ.ย.        
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์            

 งานปรับภาพลักษณ์องค์กรและสง่เสริมการตลาด            
      โครงการ 21 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด            

          กิจกรรม 1. จัดท าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย                   25,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
          กิจกรรม 2. จัดท านิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ ์                  96,480   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

          กิจกรรม 3. จัดท าของพรีเมี่ยมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และสร้าง
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 90 ปี วไลยอลงกรณ ์

                 50,000   ร้อยละ 50   ร้อยละ 50      

          กิจกรรม 4 ผลิตและพัฒนาสื่อผ่านช่องทาง Social Media                   35,880   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

          กิจกรรม 5. สร้างกิจกรรมและผลติสื่อประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาด Digital 
Marketing 

                 31,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
 งบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น  

 แผนการด าเนินกิจกรรม  

 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4  

 (ต.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-มี.ค)   (เม.ย.-มิ.ย.)   (ก.ค.-ก.ย.)  
          กิจกรรม 6. สร้างเครือข่ายมวลชนสมัพันธ์                  24,500   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
          กิจกรรม 7. น าผู้บริหารถวายพระพร                  20,000     ร้อยละ 30   ร้อยละ 30   ร้อยละ 40  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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