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ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร และบริหำรงำนของสถำบันซึ่งต้องมีกำร
ประสำนงำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ พนักงำน 
คนงำน และบุคลำกรภำยนอก ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนภำคเอชน  
 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดีฉบับนี้ได้ทบทวน และปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 – 2569 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยได้ก ำหนดแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม และตัวบ่งชี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีเกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลต่อไป 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีใคร่ขอขอบคุณหน่วยงำนภำยใน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลำให้
ควำมรู้ และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ มำ ณ โอกำสนี้ และหวังว่ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีต่อไป 
                       
 

       นำงนงลักษณ์  สมณะ 

                   ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน รักษำรำชกำรแทน 

                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

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

 1.3 ประวัติควำมเป็นมำพอสังเขป 

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

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

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

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

กองกลำง 

 กองนโยบำยและแผน 

 กองพัฒนำนักศึกษำ 

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

 2.1 ปรัชญำ  
“มุ่งม่ันให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ 

เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ท้ังงาน ได้ทั้งคน” 

 2.2 วิสัยทัศน์  
  “ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำร ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ โดยน้อมน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน” 

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

1. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนำศักยภำพให้กับนักศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกองพัฒนำนักศึกษำ 

2. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  และกำรบริกำร
พ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย 

3. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะ
ของบุคลำกร 

4. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำรอนำมัย
สุขำภิบำลและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 

5. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 

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

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 3.1 โครงสร้ำงองค์กร  
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กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานกัศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

รองอธิการบดี 

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

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

- งานบริหารทั่วไป 
- งานกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
- งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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4. จ ำนวนนักศึกษำ 

4.1 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
    หน่วย : คน (ข้อมูลจำก ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564)  

 
 

 

 

 

 

 

คณะ 
ปริญญำตรี ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

รวมทั้งหมด 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

คณะครุศำสตร์ 1,971 0 0 449 0 71 0 35 2,526 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,425 183 0 0 0 0 0 0 1,608 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 1,050 762 0 0 0 0 0 0 1,812 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 589 159 0 0 0 0 3 10 761 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 91 0 0 0 0 11 0 0 102 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 403 329 0 0 0 29 0 0 761 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 424 38 0 0 20 0 0 0 482 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 120 0 0 0 26 37 27 9 219 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 36 340 0 0 0 0 0 0 376 

รวม 6,109 1,811 0 449 46 148 30 54 
8,647 

รวมทั้งหมด 7,920 449 194 84 
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4.2 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี 
เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2560 – 2564 จ ำแนกตำมระดับคณะ/วิทยำลัย 

       หน่วย : คน(ข้อมูลจำก ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2564) 

คณะ/วิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2560 เพ่ิม/ลด 2561 เพ่ิม/ลด 2562 เพ่ิม/ลด 2563 เพ่ิม/ลด 2564 เพ่ิม/ลด 

คณะครุศำสตร์ 425 12.14 540 27.06 424 -21.48 387 -8.73 367 -5.17 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 609 19.41 413 -32.18 423 2.42 329 -22.22 330 0.30 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 769 23.49 527 -31.47 499 -5.31 225 -54.91 207 -8.00 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 330 -9.84 177 -46.36 210 18.64 151 -28.10 103 -31.79 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 253 33.86 209 -14.39 229 9.57 95 -58.52 85 -10.53 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 64 0 40 -37.50 19 -52.50 15 -21.05 26 73.33 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 175 0 124 -29.14 118 -4.84 88 -25.42 115 30.68 

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 36 71.43 21 -41.67 52 147.62 39 -25 9 -76.92 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 92 104.44 50 -45.65 56 12.00 9 -83.93 0 -100 

รวม 2,753 23.95 2,101 -23.58 2,030 -3.38 1,338 -34.09 1,301 -2.77 
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4.3 แผนรับนักศึกษำ 
เปรียบเทียบแผนรับจ ำนวนนักศึกษำใหม่ และผลกำรด ำเนินงำน ระดับปริญญำตรีภำคปกติ ปีกำรศึกษำ  2560 - 2564  จ ำแนกตำมคณะ และสำขำวิชำ 

หน่วย : คน(ข้อมลูจำก ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2564) 

คณะ 
ปีกำรศึกษำ 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

คณะครุศำสตร์ 
450 

425 
450 

359 
540 

424 
540 

391 
540 

367 
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 94.44 79.78 20.00 72.41 67.96 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

720 
559 

690 
383 

630 
377 

525 
333 

475 
330 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 77.64 55.51 -8.70 63.43 69.47 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

490 
308 

455 
156 

500 
178 

370 
151 

350 
103 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 62.86 34.29 9.89 40.81 29.43 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

330 
73 

190 
31 

130 
19 

70 
15 

50 
26 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 22.12 16.32 -31.58 21.43 52.00 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

215 
164 

240 
105 

275 
119 

235 
95 

205 
85 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 76.28 43.75 14.58 40.43 41.46 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

765 
584 

705 
316 

645 
304 

535 
228 

405 
207 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 76.34 44.82 -8.51 42.62 51.11 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

90 
40 

90 
20 

190 
52 

160 
38 

90 
9 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 44.44 22.22 111.11 23.75 10.00 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

155 
153 

200 
117 

260 
104 

225 
88 

185 
115 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 98.71 58.5 30 39.11 62.15 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

 
 

 
 

180 
27 

120 
17 

120 
0 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)   15.00 14.17 0.00 
รวมมหำวิทยำลัย 

3,215 
2,306 

3,020 
1,487 

3,350 
1,604 

2,660 
1,339 

2ม420 
1,242 

คิดเป็นร้อยละ (ของแผน) 71.73 49.24 10.93 50.34 51.32 
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5. จ ำนวนบุคลำกร 
5.1 จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2564 มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 219 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 

ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564) 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร 0 0 2 0 2 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 84 11 0 101 
พนักงำนรำชกำร 0 15 1 0 16 
ลูกจ้ำงประจ ำ 4 6 1 0 11 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 6 0 0 7 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 81 1 0 0 82 
รวม 92 112 15 0 219 

5.2 จ ำนวนบคุลำกร กองกลำง ส ำนักงำนอธกิำรบด ีปีกำรศึกษำ 2564 มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งส้ิน 195 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 
(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564) 

 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร 0 0 1 0 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 70 8 0 84 
พนักงำนรำชกำร 0 12 1 0 13 
ลูกจ้ำงประจ ำ 4 6 1 0 11 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 4 0 0 5 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 80 1 0 0 81 

รวม 91 93 11 0 195 
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5.3 จ ำนวนบุคลำกร กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งสิน้ 11 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 
(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564) 

 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

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

รวม 0 10 1 0 11 

5.4 จ ำนวนบุคลำกร กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบด ีมีจ ำนนบุคลำกรทั้งสิ้น 13 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 
(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564) 

 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้ำรำชกำร 0 0 0 0 0 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 0 8 3 0 11 
พนักงำนรำชกำร 0 1 0 0 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 0 0 0 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 0 0 0 0 0 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 0 0 0 1 

รวม 1 9 3 0 13 
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5.5 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2564 ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564) 

ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

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

1 คณะครุศำสตร์ 1 4 1 5 0 3 0 0 14 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 4 1 6 0 1 0 0 13 
3 คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 5 4 6 0 0 0 0 19 
4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 6 4 15 0 5 0 0 34 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 5 4 5 0 1 0 0 18 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 2 1 6 0 1 0 0 12 
7 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 0 1 2 5 0 0 0 0 8 
8 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 0 0 1 4 0 0 0 0 5 
9 บัณฑิตวิทยำลัย 0 0 0 7 0 0 0 0 7 
10 ส ำนักงำนอธิกำรบดี          
11  - กองกลำง 69 22 31 62 4 7 0 0 195 
12 - กองพัฒนำนักศึกษำ 0 1 2 7 0 3 0 0 13 
13 - กองนโยบำยและแผน 0 0 2 4 0 1 0 0 7 
14 หน่วยตรวจสอบภำยใน 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
15 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 0 0 3 12 0 1 0 0 16 
16   - ศูนย์ภำษำ 0 0 1 4 0 0 0 0 5 
17   - งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 0 0 0 3 0 1 0 0 4 
18 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 1 1 1 3 1 2 0 0 9 
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ล ำดับ หน่วยงำน 
คุณวุฒิ 

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

19 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 4 5 16 1 1 0 0 28 
20 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 0 0 2 2 0 1 0 0 5 
21 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 0 0 0 2 0 1 0 0 3 
22 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 3 18 1 11 0 0 0 0 33 
23 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 3 4 3 1 0 1 0 0 12 

รวม 92 77 69 188 6 30 0 0 
462 

รวมทั้งหมด 169 257 36 0 
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5.6 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมหน่วยงำน คุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

(ข้อมูลจำก งำนบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564) 

ล ำดับ หน่วยงำน 
รวม

ทั้งหมด 

คุณวุฒิ 
รวม

ทั้งหมด 

ต ำแหน่ง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ครู อ. ผศ. รศ. ศ. 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1 คณะครุศำสตร์  69 0 0 16 27 8 18 69 0 0 16 27 8 13 0 0 0 0 

2 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

76 0 0 24 33 10 9 76 0 0 21 29 13 12 0 0 0 0 

3 
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

94 0 0 18 40 8 28 93 0 0 15 40 10 24 1 1 0 0 

4 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 20 0 0 5 8 1 6 20 0 0 4 5 2 8 0 0 0 0 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 45 0 0 20 9 10 6 45 0 0 16 10 12 3 2 2 0 0 
6 คณะวิทยำกำรจัดกำร 39 0 0 10 23 3 3 47 0 0 3 24 9 10 1 1 0 0 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร  27 0 0 2 10 6 9 27 0 0 6 16 2 3 0 0 0 0 
8 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 27 0 0 5 15 5 2 27 0 0 9 15 1 1 0 0 0 0 
9 ศูนย์ภำษำ 10 0 0 2 5 1 2 10 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 
10 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 22 0 0 8 6 3 5 22 0 0 10 8 1 3 0 0 0 0 
11 ศูนย์สระแก้ว 23 0 0 11 7 2 3 23 0 0 13 9 0 1 0 0 0 0 
12 โรงเรียนสำธิต 110 39 0 4 11 0 1 108 43 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 
562 

39 55 125 194 57 92 
567 

43 65 116 186 58 81 4 14 0 0 
รวมทั้งสิน 94 319 149 108 302 139 18 0 

 
 
 
 

file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Downloads/11_จำนวนบุคลากร-2562.xlsx%23RANGE!A1
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6 งบประมำณ 
6.1 งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 
 

หน่วย : บาท (ข้อมูล จากกองนโยบายและแผน ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2564) 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด 
งบประมำณแผ่นดิน 531,436,600 2.43 460,124,400 -13.42 485,234,900 5.46 486,153,400 0.19 
งบประมำณรำยได ้ 182,507,400 -40.28 45,465,300 -75.09 91,471,700 101.19 92,037,400 0.62 

รวม 713,944,000 -13.40 505,589,7  00 -29.18 576,706,600 14.07 578,190,800 0.26 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2565

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้
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6.2 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2565 จ ำแนกตำมเงินรำยจ่ำย 
       หน่วย : บำท 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด จ ำนวนเงิน เพ่ิม/ลด 
งบบุคลำกร 100,436,000 -12.69 85,439,400 -14.93 100,186,100 17.26 101,624,000 1.44 

งบด ำเนินงำน 185,756,500 37.59 45,910,850 -75.28 58,281,012 26.94 72,665,700 24.68 

งบลงทุน 132,511,000 -1.89 117,164,300 -11.58 141,021,288 20.36 157,368,200 11.59 

งบเงินอุดหนุน 249,105,800 0.71 248,405,900 -0.28 271,757,600 9.40 246,532,900 -9.28 

งบรำยจ่ำยอื่น 46,137,700 285.14 5,460,000 -88.16 5,460,600 0.00 - -100.00 

รวมท้ังสิ้น 713,944,000 13.40 505,589,700 -29.18 576,706,600 14.07 578,190,800 0.26 
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งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2569

ปีงบประมำณ 2565 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2562
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ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย กับแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565-2569 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นโยบำยข้อที ่1 
สร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและ
สังคมเพ่ือสร้ำงเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที ่1 
กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ มีสมรรถนะเป็นผู้ประอบกำร วิศวกรสังคม 

 

กลยุทธ์ 
1.3. ยกระดับกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning Philosophy)  
 
 
1.4 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรร่วมจัดกำรศึกษำ เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับ
สำกล 
 
1.5 สร้ำงบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพำะควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร  จิตอำสำ และสร้ำงวิศวกรสังคม 
 
 
1.6. พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ควำมรู้
และสืบสำนภูมิปัญญำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือ
เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กลยุทธ์ 
1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพ่ือยกระดับ
กำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning Philosophy  
 
1.2 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรร่วมจัดกำรศึกษำ เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับ
สำกล 
 
1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีสมรรถนะขั้นสูง เพ่ือ
บ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร จิตอำสำ และสร้ำง
วิศวกรสังคม 
 
1.4 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ควำมรู้
และสืบสำนภูมิปัญญำ 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นโยบำยข้อที่ 3 
พัฒนำกำรศึกษำใหม่เพ่ือสร้ำงบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มี
มำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำร พัฒนำชุ มชนท้ อ งถิ่ น  สื บส ำร โคร งกำร อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
กลยุทธ์ 
3.5 ท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
3.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นขั้ วควำมเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำร พัฒนำชุ มชนท้ อ งถิ่ น  สื บส ำร โคร งกำร อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

 
กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำนุบ ำรุง สืบสำน 
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
2.2 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นขั้วควำมเจริญ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที ่(University as a Market place) 
 

นโยบำยข้อที่ 4 
สร้ำงระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูล
กำรเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน สร้ำง
นวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชนมหำวิทยำลัยและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
 
 
 
 

4.2. พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
(Digital University)  
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green 
University) เพ่ือรองรับกำรเรียนรู้ส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 
 
3.2 สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที ่ทันสมัย รองรับ
ก ำ ร ใ ห ้บ ร ิก ำ ร  ก ำ ร ส ่ง เ ส ร ิม ก ำ ร เ ร ีย น รู้ 
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
(Digital University) 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
4.4. พัฒนำมหำวิทยำลัย พ้ืนที่นวัตกรรม (Innovative 
University)  
 
 
 
4.5. พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance University)  
 
 
 
 
 

4.6.พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย ที่เป็น
เลิศ (Excellence University) 
 
 
 

4.7. พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy 
University) 
 
 
 
 
4.8. ปรับภำพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
 
 

  3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม ( Innovative 
University) ที่เกื้อกูลส ำหรับกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และ
เสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 
  3.4 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิ
บำล (Good Governance University) เ พ่ือน ำไปสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
 
  3.5 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลั ยสู่ กำร เป็นมหำวิทยำลั ยที่ เป็น เลิ ศ 
(Excellence University)  
 
  3.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
ก ำ ร เ ป็ น ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย แ ห่ ง ค ว ำ ม สุ ข  ( Happy 
University) 
 
  3 .7  สนับสนุน อุปกรณ์ที่ ทันสมัย 
สถำนที่ และบุคลำกร เพ่ือส่งเสริมกำรปรับภำพลักษณ์
องค์กร (rebranding) สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
และกลุ่มลูกค้ำ 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
4.9 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
 

3.8 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
เพ่ือพัฒนำธุรกิจและสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย 
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยในเชิงบวกทั้งหมด (SOAR Analysis) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
 

 
 
 
 

S จุดแข็ง 
(STRENGTHS) 

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ พร้อมก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 2. มีกำรก ำหนดกฎระเบียบ ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน โดยยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส และหลักธรรมำภิบำล 
 3. ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมยัมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 4. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ ในกำรท ำงำนใหบ้รรลวุัตถุประสงค์ตำมที่ผู้บังคบับัญชำมอบหมำย โดยมีกระบวนกำรที่เนน้กำรท ำงำนเป็นทีม 
 5. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย เพ่ือน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำร

ด ำรงชีวิต 

O โอกำส 
(OPPORTUNITIES) 

1. พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ โดยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำบูรณำกำรในกำรปฏิบัติงำน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง        
ทีเ่กิดข้ึนเพ่ือน ำไปสู่กำรต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัยได้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของตนเอง โดยกำรให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอมบรม สัมมนำ ท ำให้มีโอกำสพฒันำตนเอง
ให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ มำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำร ภำครัฐ ภำคเอกชน เป็นจ ำนวนมำกทีเ่ข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
4. มีกระบวนกำรจัดกำรในกำรวำงแผนทบทวนกรอบอัตรำก ำลังระยะยำวและประจ ำปี เพ่ือให้มีอัตรำก ำลังที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำระงำน และ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
5. มีกำรน ำเกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือให้
บุคลำกรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
6. มีกำรจัดสรรสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกรที่หลำกหลำย เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
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A แรงบันดำลใจ 
(ASPIRATIONS) 

1. ก ำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ พร้อมน ำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำที่เป็นธรรม ของบุคลำกรที่ชัดเจน และน ำมำใช้ประเมินได้
จริง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ในกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ระดับช ำนำญกำร 
ระดับเชี่ยวชำญ เป็นต้น 
3. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
4. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกลยุทธ์กำรบริกำรเพ่ือพิชิตใจลูกค้ำ โดยเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยตรงจุด ตรงประเด็น ชัดเจนและครอบคลุม และทันเวลำ 

R (ผลลัพธ์) 
(RESULTS) 

1. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนสำยงำนต่ำง ๆ เพื่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนอย่ำงมคีณุภำพและประสิทธิภำพ 
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับสูง อัตรำพนักงำนลำออก ลดลง 
3. นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำประสบกำรณ์และน ำประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ 
4. ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก ข้อมูลถูกต้องชัดเจน และเกิดควำมพึงพอใจ 
5. ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นองค์กรต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
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วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรทำงบริหำร สนับสนุนกำรพัฒนำนักศกึษำและ    
                   บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพให้มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน  

ยั่งยืน  

Strategy 

Map 

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 

มิติประสิทธิภาพ 

มิติพัฒนาองคก์ร เพิ่มสมรรถนะบุคลำกร 

ให้มีทักษะมำกขึ้น 

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และระบบเครือข่ำย 
พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจดักำร 

กระบวนกำรและระยะเวลำใน

กำรด ำเนินงำนลดลง 

ปรับปรุงข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้ำง   

กำรบริหำรจดักำร ให้เหมำะสม 
บุคลำกรมีทักษะและศกัยภำพในกำร

ปฏิบัติงำนในสำยงำนเพิม่ขึ้น 

กำรบริหำรจดักำรโดยยึดหลักคณุธรรม 

ควำมโปร่งใส และหลักธรรมำภิบำล 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมถกูต้อง รวดเรว็ น่ำเชือ่ถือ 

ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก ถกูต้องข้อมูล

ชัดเจน พึงพอใจ 

บุคลำกรสำมำรถถำ่ยทอด องค์

ควำมรู้ให้กับผู้อื่น 

องค์กรเป็นต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม  

และตรวจสอบได ้
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ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
 

 ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผูร้อบรู ้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น ำกำรเปลีย่นแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
1.5 จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์เชิงประจกัษ์ของ

นักศึกษำ 
ที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

120  
ผลงำน 

130 
ผลงำน 

140 
ผลงำน 

150 
ผลงำน 

160 
ผลงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ  สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

1.6 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำท่ีได้รับ
อ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

30 
ผลงำน 

35 
ผลงำน 

40 
ผลงำน 

45 
ผลงำน 

50 
ผลงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ  สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

1.7 จ ำนวนผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของ
นักศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพรร่ะดบัชำติ หรือ
นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด  

250 
ผลงำน 

270 
ผลงำน 

290 
ผลงำน 

310 
ผลงำน 

330 
ผลงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ  สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

1.8 จ ำนวนกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
สำกลภำยใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลยัในประเทศ 
หรือมหำวิทยำลัยตำ่งประเทศ 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

งำนวิเทศสัมพันธ์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิกำรบด ี

1.9 จ ำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด 
(Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย  
     - วิศวกรสังคม 

195 
คน 

245 
คน 

295 
คน 

345 
คน 

395 
คน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี

     - ผู้ประกอบกำรฝึกหัด 5 รำย  5 รำย 5 รำย 5 รำย 5 รำย 

1.14 ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผ่ำนทักษะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลัและทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ  
- ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 

 
 

90     งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิกำรบด ี
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 ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้ำประสงค์ที่ 3 เกิดควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
                     ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ประชำชนในพ้ืนท่ีมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
3.3 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบรหิำรจัดกำร

ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

10 
ล้ำนบำท 

12 
ล้ำนบำท 

14 
ล้ำนบำท 

16 
ล้ำนบำท 

18 
ล้ำนบำท 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
งำนบริหำรทรัพยส์ินและ

รำยได ้
(9,700,000 บำท) 

รศ.ดร.นฤมล ธนำนันต ์
รองอธิกำรบด ี

เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยเกื้อกลูกำรเรียนรู้และกำรวิจยั มีประสิทธิภำพกำรท ำงำน  มีนวัตกรรมท ำให้ชุมชนมหำวิทยำลยัและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
                     มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
4.1 ผลกำรจัดระดับมหำวิทยำลัยสีเขียว  อันดับ 

350 
อันดับ 
325 

อันดับ 
300 

อันดับ 
250 

อันดับ 
200 

งำนอำคำรสถำนท่ี ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.2 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบเครือข่ำย 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

มำกกว่ำ 
4.00 

งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์ อ.ไชย มีหนองหว้ำ 
รองอธิกำรบด ี

4.3 ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีนวัตกรรมคณะ/
วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเรจ็ตำมแผนกำร
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

งำนอำคำรสถำนท่ี ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.5 จ ำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดำ้นกำรบริหำร
จัดกำรที่น ำมำใช้ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถให้กับ
อำจำรย์ บุคลำกรและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย  

5  
ช้ินงำน 

6  
ช้ินงำน 

7  
ช้ินงำน 

8  
ช้ินงำน 

9  
ช้ินงำน 

งำนพัฒนำอำจำรย ์ ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.6. ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

90 
คะแนน 

91 
คะแนน 

92 
คะแนน 

93 
คะแนน 

94 
คะแนน 

งำนบริหำรงำนบุคคล ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.7. ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

270 
คะแนน 

290 
คะแนน 

310 
คะแนน 

330 
คะแนน 

350 
คะแนน 

งำนมำตรฐำนและจดักำร
คุณภำพ 

ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.8. ร้อยละของคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

งำนมำตรฐำนและจดักำร
คุณภำพ 

ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี
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 ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.9. ค่ ำ เ ฉลี่ ย ควำมผู กพันของบุ คลำกรที่ มี ต่ อ
มหำวิทยำลัย 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนนมำกกว่ำ 
4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนนมำกกว่ำ 
4.00 

คะแนนมำกกว่ำ 
4.00 

งำนบริหำรงำนบุคคล ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

4.10 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติที่มีต่อมหำวิทยำลัย 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนนมำกกว่ำ 
4.00 

คะแนน
มำกกว่ำ 

4.00 

คะแนนมำกกว่ำ 
4.00 

คะแนนมำกกว่ำ 
4.00 

กองกลำง ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
รองอธิกำรบด ี

 
  



 

ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  กลยุทธ์ 

  1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพื่อยกระดับกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning Philosophy)  

1.2 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรร่วมจัดกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล 
  1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีสมรรถนะขั้นสูง เพื่อบ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร จิตอำสำ และสร้ำง
วิศวกรสังคม 

  1.4 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กลยุทธ์  
  2.1 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

2.2 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นข้ัวควำมเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University) เพื่อรองรับกำรเรียนรู้ส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3.2 สนับสนุนอ ุปก รณ ์เ ทค โน โ ลย ีที ่ท ัน สม ัย  ร อ ง ร ับ ก ำ ร ให ้บ ร ิก ำ ร  ก ำ ร ส ่ง เ ส ร ิม ก ำ ร เ ร ีย น รู้  
เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) 
  3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม ( Innovative University) ที่เกื้อกูล
ส ำหรับกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
  3.4 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ( Good 
Governance University) เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  3.5 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)  
  3.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) 
  3.7 สนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย สถำนที่ และบุคลำกร เพื่อส่งเสริมกำรปรับภำพลักษณ์องค์กร ( rebranding) 
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และกลุ่มลูกค้ำ 
  3.8 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ เพื่อพัฒนำธุรกิจและสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย  
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แผนงำน/โครงกำร  
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

งบประมำณกำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

1. กำรผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูร้อบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มี
สมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

5,000,000 - 2,967,235 7,967,235 

3. กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

- 390,000 - 390,000 

4. บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 483,547,200 98,766,280 2,385,665 538,712,260 
รวม 488,547,200 99,181,280 5,352,900 593,081,380 

 
 
 งบประมำณประจ ำปี 2565 ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมกลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

1. กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
1.3 ยกระดับกำรเรียนรูต้ำมปรัชญำกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive 

Learning Philosophy)   
- - 20,000 20,000 

1.5 สร้ำงบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพำะควำมเป็นผูป้ระกอบกำร  จิตอำสำ และ
สร้ำงวิศวกรสังคม 

5,000,000 - 2,927,235 7,927,235 

1.6 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอ่ยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปญัญำ - - 20,000 20,000 
3. กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
3.5 ท ำนุบ ำรุง สืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์  390,000  390,000 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

4. บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University) 152,764,700 6,500,000  159,264,700 
4.2 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University)  2,770,000  2,770,000 
4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัย พ้ืนท่ีนวัตกรรม (Innovative University)  2,386,050  2,386,050 
4.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มี ก ำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance University) 
14,022,700 30,008,520 2,385,665 46,416,885 

4.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย  ที่ เป็นเลิศ (Excellence 
University) 

11,500 97,400  108,900 

4.7 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) 316,748,300 56,720,550  373,468,850 
4.8 ปรับภำพลักษณ์องค์กร (rebranding)  25,000  25,000 
4.9 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์  283,760  283,760 

รวม 488,547,200 99,181,280 5,352,900 593,081,380 
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งบประมำณประจ ำปี 2565 ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมโครงกำร 
 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 
1.3.4  โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนวิชำกำร - - 20,000 20,000 
1.4.2 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเพือ่ร่วม

จัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสูม่ำตรฐำนระดับสำกล 
    

1.5.2 โครงกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำกำร
และวิชำชีพ 

  2,927,235 2,927,235 

1.5.4 โครงกำรเสรมิสร้ำงทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ของประเทศ 

5,000,000   5,000,000 

1.6.1 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหวำ่งเครือข่ำยศิษย์เกำ่ เครือข่ำย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนสู่นักศึกษำ คณำจำรย์และ
ประชำชน 

  20,000 20,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
3.5.4 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม 

ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
 390,000  390,000 

3.6.1 โครงกำรผลักดันมหำวิทยำลัยให้เป็นตลำด (University as Market 
place) เพื่อรองรับสินค้ำชุมชน 

    

ยุทธศำสตร์ 4  บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
4.1.1 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภมูิทัศน ์  900,000  900,000 
4.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรสัญจร  500,000  500,000 
4.1.3 โครงกำรสำธำรณูปโภค  3,100,000  3,100,000 
4.1.4 โครงกำรพัฒนำควบคมุอำคำรหรอืสิ่งก่อสร้ำง 152,764,700 1,500,000  154,264,700 
4.1.5 โครงกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน  500,000   
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

4.2.1 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทลั 
(Digital University) 

 2,770,000  2,770,000 

4.4.1 โครงกำรจดักำรควำมรู้ เพื่อสร้ำงนวัตกรรมกำรจดักำรเรียนรู้โดยกำรบูรณำ
กำรระหว่ำงศำสตร ์

 45,800  45,800 

4.4.2 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 

 37,800  37,800 

4.4.3 โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแหง่กำรเรียนรู ้  102,450  102,450 
4.4.4 โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีนวัตกรรมของ คณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จ

ตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
 2,200,000  2,200,000 

4.5.1 โ คร งพัฒนำและส่ ง เ ส ริ ม คุณ ธรรม  จ ริ ยธ รรมและควำม
โปร่ ง ใส ในกำรท ำ ง ำน  

 130,000  130,000 

4.5.2 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงกฎหมำย  800,000  800,000 
4.5.3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน 14,022,700 28,364,720 1,789,865  
4.5.4 โครงกำรจดัประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน 
 713,800 595,800  

4.6.1 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 

11,500 97,400  108,900 

4.6.2 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัเพื่อรบักำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสู่สำกล 
U - Multi rank 

22,800   22,800 

4.7.1 โครงกำรมหำวิทยำลยัแห่งควำมสขุ  1,000,000  1,000,000 
4.7.2 โครงกำรพัฒนำคณุวุฒิอำจำรย์ที่สงูขึ้น  2,028,900  2,028,900 
4.7.3 โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเข้ำสูต่ ำแหน่งท่ีสูงขึ้น  1,326,090  1,326,090 
4.7.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรยแ์ละบุคลำกรมืออำชีพ  1,512,640  1,512,640 
4.7.6 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล 316,748,300 50,852,920  367,601,220 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

4.8.1 โครงกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสรมิกำรตลำด  25,000  25,000 
4.9.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย ์  283,760  283,760 

รวม 488,570,000 99,181,280 5,352,900 593,081,380 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
1.3 ยกระดับกำรเรียนรู้
ตำมปรัชญำกำรจดักำร
เรียนรูเ้ชิงผลติภำพ 
(Productive Learning 
Philosophy)  

1.3.4 โครงกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ       
ด้ำนวิชำกำร 

1.3.4.1 ร้อยละของกำร
เบิกใช้งบประมำณด้ำน
วิชำกำร 

ร้อยละ 

100 

พิธีมอบทุนกำรศึกษำ   20,000 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

พ.ย. 64 

1.5 สร้ำงบัณฑิตสมรรถนะ
สูง บ่มเพำะควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร   จิตอำสำ 
และสร้ำงวิศวกรสังคม 

1.5.2 โครงกำรพัฒนำ
ทักษะนักศึกษำสู่กำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชำกำรและ
วิชำชีพ 

1.5.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำทักษะนักศึกษำสู่
กำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ทักษะทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ 

ระดับ 
3 
 
 
 

 

1. สนับสนุนนักศึกษำ
สร้ำงช่ือเสียงให้แก่
มหำวิทยำลัย 

500,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ต.ค.64-ก.ย.65 

1.5.2.2 จ ำนวนโครงกำร
ที่พัฒนำ soft skill 
ให้กับนักศึกษำ 

1
โครงกำร 

2. ส่งเสริมนักศึกษำที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 

150,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

3. ชมรมนักศึกษำ 200,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
1. 4. กิจกรรมองค์กำร

นักศึกษำและสภำ
นักศึกษำ  

150,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

5.พัฒนำบุคลิกภำพ
เพื่อมืออำชีพ 

22,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

พ.ย. 64 

6. พิธีอัญเชิญตรำพระ
รำชลัญจกร  

169,750   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ธ.ค. 64 

7. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทย 

407,590   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ธ.ค.64- ม.ค.
65 

8.อบรม เรื่อง หน้ำที่
ลูกผู้ชำยในวัย 21 

6,400   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ธ.ค.64- ก.พ.
65 

9. กำรแข่งขันกีฬำ
ภำยในมหำวิทยำลัย
ครั้งที ่18 "เจ้ำฟ้ำ
เกมส์" 

200,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ม.ค.-มี.ค.65 

10. กำรแข่งขันกีฬำว
ไลยอลงกรณส์ัมพันธ์ 
ครั้งท่ี 17  

156,500   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ม.ค.-มี.ค.65 

11.คัดเลือกนักศึกษำ
เพื่อเข้ำรับรำงวลั

13,960   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.พ.-มี.ค.65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
พระรำชทำน  
12. ศิลปะบ ำบัดใจ  32,430   กองพัฒนำ

นักศึกษำ 
มี.ค.65 

13. ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ 

10,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

มี.ค.65 

14. แค่ท ำตำมหน้ำที่
โอกำสนี้ส่งต่อถึงน้อง 

15,120   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

มี.ค.65 

15. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เขตภูมิศำสตร์ภำคกลำง 

440,650   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

มี.ค.-เม.ย.65 
 

16. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำ 6 สถำบัน 

118,595   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

เม.ย.65 

17. ทักษะชีวิตพิชิต
ควำมส ำเร็จ 

20,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

เม.ย.-มิ.ย.65 

18. ปฐมนิเทศ
นักศึกษำ 

92,430   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

มิ.ย.65 

19. อบรมกำรใช้งำน
ระบบกองทุนแบบ
ดิจิทัล (DSL) 

11,620   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

พ.ค.-มิ.ย.65 

20. มำเรียนมำเล่นมำ
เฟ้นหำทักษะ 
กับกองพัฒนำนักศึกษำ 

30,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค.-ก.ย.65 



 
 

34 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
21. อบรมเรื่องเขียน
โครงกำรอย่ำงไรให้มี
ประสิทธิภำพ 

6,810   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค.65 

22. พิธีไหว้ครู 34,100   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค.65 

23. เปิดโลกชมรม 23,500   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค. 65 

24.ประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษำกยศ. 

18,880   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค.-ส.ค.65 

25. สถำนศึกษำ
ปลอดภัย 

20,850   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค.-ก.ย.65 

26. กำรแข่งขัน VRU 
E-Sport 

51,550   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค.-ก.ย.65 

27. ค่ำยอำสำ 24,500   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

1.5.4 โครงกำร
เสริมสร้ำงทักษะกำร
เป็นวิศวกรสังคมเพื่อ
ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ 

1.5.4.1 จ ำนวนโครงกำร
ของมหำวิทยำลัยที่
นักศึกษำและบุคลำกร
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง แก้ไข
ปัญหำและกำรพัฒนำ

10 
โครงกำร 

1. บริหำรงำนกิจกรรม
วิศวกรสังคม 

675,500   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

2. พัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น “วิศวกร
สังคม” ครั้งที่ 1 

500,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

พ.ย.64 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
ชุมชนในมิติด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจนเกิดผล
งำนเชิงประจักษ ์

3. พัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น “วิศวกร
สังคม” ครั้งที่ 2 

500,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ธ.ค.64 

4. VRU Hackathon 
เฟ้นหำนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหำชุมชน 

1,247,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

มี.ค. 65 

5. SOCIAL 
ENTERPRISE ด้วย
แนวคิดวิศวกรสังคม 
(SOCIAL ENGINEER) 

1,372,500   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

เม.ย. – ก.ค. 
65 

6. SOCIAL 
ENTERPRISE DAY 

575,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค. 65 

7. อบรม "วิศวกร
สังคม" ให้แก่อำจำรย์
มรภ.วไลยอลงกรณ์  

100,000   กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ธ.ค. 64 

1.6. พัฒนำชุมชน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ต่อยอด
องค์ควำมรู้และสืบสำนภมูิ
ปัญญำ 

1.6.1 โครงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือระหว่ำง
เครือข่ำยศิษยเ์ก่ำ 
เครือข่ำย 

1.6.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำควำมร่วมมือ
ระหว่ำงเครือข่ำย 
ศิษย์เก่ำ เครือข่ำย

ระดับ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์
เก่ำ 

  20,000 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
 

 

(กองทุนฯ) 

ผู้ทรง 
คุณ วุฒิ เพื่อต่อยอด
องค์ควำมรู้และสืบสำน
สู่นักศึกษำ คณำจำรย์
และประชำชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอด
องค์ควำมรู้และสืบสำนสู่
นักศึกษำ คณำจำรย์และ
ประชำชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 เกิดควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ประชำชนในพื้นท่ีมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
3.5 ท ำนุ บ ำ รุ ง  สื บ ส ำน 
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

3.5 .1 โครงกำรท ำนุ
บ ำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น 
ธรรม อนุ รั กษ์  และ
ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม 
ต่ อ ยอดสู่ เ ศ รษฐกิ จ
สร้ำงสรรค์ 

3 . 5 . 1 . 1  ร ะ ดั บ
ควำมส ำเร็จท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ 
แ ล ะ ฟื้ น ฟู ม ร ด ก
วัฒนธรรมต่ อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
3.5.1.2 จ ำนวนผลงำน
ท ำนุบ ำรุง สืบสำนศิลป 
วัฒนธรรมที่ได้รับกำร
ฟื้นฟูหรือพัฒนำและ
ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ร ะ ดั บ ช ำ ติ ห รื อ
นำนำชำติ 

ระดับ 3 
 
 
 
 
 

 
5 ผลงำน 

1. " ธ สถิตในดวงใจ 
วไลยอลงกรณ์" น้อม
ร ำลึก 13 ตุลำคม 

 20,000  13 ต.ค. 64 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

2. วำรสำรวัฒนธรรม 
(เข้ำสู่ฐำน Thai-
Journal Citation 
index Centre (TCI) 

 10,000  ต.ค.64-ส.ค.65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

3.Culture For 
learning  วัฒนธรรม
เพื่อกำรเรยีนรู ้

 - พิพิธภัณฑ์เรือ 

 - สืบศิลป์ สร้ำงสรรค์ 
ตลำดนดัวัฒนธรรม 

 40,000  ต.ค.64-ส.ค.65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
4.ประเพณีวันลอย
กระทง, ท ำบุญ 
ตักบำตรทำงเรือ 

 100,000  1-30 พ.ย. 64 

 

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

5.นำฏยลลีำวไลย
อลงกรณ์  

(คอร์สฝึกอบรมร ำไทย) 
พร้อมมอบเกียรติบัตร 
มี 3  ระดับ ตั้งแต่  

 - ระดับทักษะพื้นฐำน 

- ระดับกลำง 

- ระดับมืออำชีพ 

 20,000  ก.พ.-ก.ย.65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

6.พัฒนำเครือข่ำยและ
กิจกรรมด้ำน 
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

 50,000  ก.พ.-ก.ย.65
  

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

7.ประเพณีวัน
สงกรำนต ์

 40,000  10-12 เม.ย.65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
8.เพลินพลิ้วด้วยเสยีง
ขลุ่ย  

(คอร์สฝึกอบรมขลุย่
ไทยสูส่ำกล) 

พร้อมมอบเกียรติบัตร 

 20,000  เม.ย.-ก.ย. 65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

9.รวมพลังแห่งควำม
ภักดี        

 25,000  เม.ย.-ส.ค.65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

10. มหกรรม
วัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่ำย 

 40,000  เม.ย.-ก.ย. 65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

11.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ร.10 

 25,000  1-30 ก.ค.65 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
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เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยเกื้อกูลกำรเรียนรู้และกำรวิจัย มีประสิทธิภำพกำรท ำงำน  มีนวัตกรรมท ำให้ชุมชนมหำวิทยำลัยและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัย 
เชิงนิเวศ  
(Green University) 

4.1.1 โครงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

4.1.1.1 ร้อยละควำม
หนำแน่นกำรใช้ที่ดิน
รักษำพ้ืนท่ีสีเขียวของ
พื้นที่ท้ังหมด 

ร้อยละ 
60 

1. พัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

 900,000  งำนภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

4.1.2 โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรสัญจร 

4.1.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบสญัจร 

ระดับ 
3 

1. พัฒนำระบบกำร
สัญจร 

 500,000  งำนอำคำร
สถำนท่ี 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

4.1.3 โครงกำร
สำธำรณูปโภค 

4.1.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
 
 

ระดับ 
3 
 

1. ปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปโภค 
2. พัฒนำระบบ
พลังงำนทดแทน 
3. งำนพัฒนำและ
บริหำรจดักำร
สิ่งแวดล้อมภำยใน
มหำวิทยำลยั 
4. งำนพัฒนำและ
บริหำรจดักำรของเสีย
ภำยในมหำวิทยำลัย 

 2,000,000 
 

500,000 
 

402,900 
 
 
 

171,000 
 
 

 งำนอำคำรฯ 
 

งำนอำคำรฯ 
 
 งำนภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

งำนภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

 

ต.ค.64-มิ.ย.65 
 

ต.ค.64-มิ.ย.65 
 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
 

4.1.3.2 ร้อยละกำร
ลดลงของกำรใช้
พลังงำน/ทรัพยำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 
5 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
5. ธนำคำรขยะรี
ไซเคลิ 

26,100 งำนภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

 
ต.ค.64-ก.ย.

65 
4.1.4 โครงกำรพัฒนำ
ควบคุมอำคำรหรือ
สิ่งก่อสร้ำง  

4.1.4.1 ร้อยละกำร
เพิ่มขึ้นของอำคำรหรือ
สิ่งก่อสร้ำง 

ร้อยละ 
20 

 

1. งำนพัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร/
สิ่งก่อสร้ำง 
2. ก่อสร้ำงอำคำร
ปฏิบัติกำรกำรเรียน
กำรสอน Active 
Learning 
3.  ปรับปรุงโรงยิม
อำคำรเรยีนโรงเรียน
สำธิตประถม 
4. ปรับปรุงอำคำร
เรียนรวมและ
เอนกประสงค์พร้อม
ส่วนขยำย 
5. ปรับปรุงบริเวณ
ด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย 
6. ก่อสร้ำงอำคำร
ปฏิบัติกำรสุขภำพ 

40,000,000 
 
 
 
 
 
 

8,000,000 
 
 

65,529,000 
 
 
 

25,648,500 
 

13,587,200 

  งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 
งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 
 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 
งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 
 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

ต.ค.64-มิ.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 

4.1.5 โครงกำร
พัฒนำกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน  

4.1.5.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

ระดับ 
3 

1. งำนพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

 500,000  งำนอำคำร
สถำนท่ี 

ต.ค.64-มิ.ย.
65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
4.2 พัฒนำมหำวิทยำลัย
สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
ดิจิทัล (Digital 
University) 

4.2.1. โครงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัดิจิทลั 
(Digital University) 
 

4.2.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำง 
Digital Infrastructure 

ระดับ 
4 

1. จัดหำทรัพยำกร
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบ
เครือข่ำย 
2. บริหำรจัดกำรงำน
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 1,830,000 
 
 
 

470,000 

 งำนศูนย์
คอมพิวเตอร ์

 
 

งำนศูนย์
คอมพิวเตอร ์

ต.ค.64-ก.ย.
65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

4.4. พัฒนำมหำวิทยำลัย 
พื้นที่นวัตกรรม 
(Innovative University)  

4.4.1. โครงกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อสร้ำง
นวัตกรรมกำรจดักำร
เรียนรู้โดยกำรบูรณำ
กำร    ระหว่ำงศำสตร์  
 

4.4.1.1. จ ำนวน
นวัตกรรมผลิตภณัฑ/์
บริกำร/หลักสูตร/
กระบวนกำรท ำงำนใหม่ 
หรือเทคโนโลยี ท่ีเกดิ
จำกกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงศำสตรม์ำช่วย
เพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนให้กับอำจำรย์ 
บุคลำกร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

5 
ผลงำน 

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรจดักำร
ควำมรู้ (KM) 
2. กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติกำรออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู้ 
ABCD Model 
(Design thinking for 
ABCD Model) 
3. โครงกำรฝึกอบรม
กำรสร้ำงสื่อ Power 
point และมัลติมีเดีย
เพื่อกำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์
แบบมืออำชีพ 

 16,200 
 
 

14,800 
 
 
 
 
 

14,800 
 

 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 
งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 
 
 
 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 

ม.ค.65 
 
 

ก.ค.65 
 
 
 

 
 

ก.พ.65 

4.4.2. โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและ

4.4.2.1 จ ำนวนเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

5 
เครือข่ำย 

1. โครงกำรฝึกอบรม
ข้อก ำหนดกำรขอ

 18,800 
 
 

 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 

พ.ค.65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
ภำคเอกชนในกำรสร้ำง
นวัตกรรม  

รับรองมำตรฐำน KM 
ISO30401 
2. VRU KM Day 
2022 

 
 

19,000 

 
 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 

 
 

ก.ค.65 

4.4.3. โครงกำรพัฒนำ
องค์กรสู่องค์กร          
แห่งกำรเรียนรู้  

4.4.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จขององค์กร
แห่งกำรเรียนรู้  

ระดับ 
3 

1. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสตูรกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเป็นวิทยำกร
มืออำชีพ 
2. กำรจัดประชุม
คณะกรรมกำร กำร
จัดกำรควำมรู ้
3. กำรศึกษำองค์กร
ช้ันน ำในกำร
บริหำรงำนดำ้นกำร
จัดกำรควำมรู้ที่เป็น
เลิศ 

 22,200 
 

 
 

64,750 
 
 

15,500 

 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 
 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 
งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ

บุคลำกรมอือำชพี 
 

มิ.ย.65 
 
 
 

มี.ค.65 
 
 

มี.ค.65 

4.4.4. โครงกำรพัฒนำ
พื้นที่นวัตกรรมของ  
คณะ/วิทยำลยัที่มีกำร
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
แผนกำรจดัตั้งพื้นที่
นวัตกรรม  

4.4.4.1 ร้อยละของ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
นวัตกรรมของคณะ/
วิทยำลัยที่มีกำร
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
แผนกำรจดัตั้งพื้นที่
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
80 

1. จัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

 2,200,000  งำนศูนย์
คอมพิวเตอร ์

ต.ค.64-ก.ย.
65 



 
 

44 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
4.5 พัฒนำมหำวิทยำลัย
ที่มีกำรบริหำรงำนโดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(Good Governance 
University) 

4.5.1 โครงพัฒนำและ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำน  
 

4.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำน 

ระดับ 
3 

1. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
2. อบรมควำมรู้ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน 
3. กิจกรรมสร้ำงควำม
รับรู้และกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำร 

 41,000 
 
 

44,500 
 
 
 
 

44,500 

 งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
งำนบริหำรงำน

บุคคล 
 
 
 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
 

ม.ค.-มิ.ย.65 
 
 
 
 

ต.ค.64-มี.ค.
65 
 

4.5.2 โครงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกฎหมำย 

4.3.2.1 ร้อยละของ
กฎหมำยระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับกำร
พัฒนำ ปรับปรุงตำมแผน 

ร้อยละ 
80 

1. กำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรด้ำน
กฎหมำยของ
มหำวิทยำลยั 

 800,000  งำนนิติกำร ต.ค.64-ก.ย.
65 
 

 4.5.3 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรส ำนักงำน 

4.3.3.1 ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
 80 

1. ค่ำสำธำรณูปโภค 
2. กำรบริหำรจัดกำร
ยำนพำหนะ 
3. งำนจ้ำงเหมำ
บริกำร 
4. บริหำรจัดกำรงำน
ส่งเสริมสุขภำพ 
5. รับบริจำคโลหติ 

8,055,900 
 
 

363,300 
 

200,000 
 
 

6,414,000 
3,956,000 

 
10,971,200 

 
 
 

3,400 

 งำนกำรเงิน 
งำนยำนพำหนะ 

 
งำนพัสด ุ

 
งำนส่งเสรมิ

สุขภำพ 

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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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
6. ตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีข้ำรำชกำร 
และพนักงำน
มหำวิทยำลยัสำย
วิชำกำร 
7. ตรวจประเมินโรง
อำหำร และอบรม
ผู้ประกอบกำร 
8. ตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีพนักงำนสำย
สนับสนุน และลูกจ้ำง 
9. ซ้อมอพยพหนีไฟ 
10. อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรซ้อมระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 
11. ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย
และควบคมุป้องกัน
กำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 
12. กิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภำพและจัดท ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
13. บริหำรจัดกำร
งบประมำณกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

2,000 
 
 

122,000 
 
 

12,900 
16,700 

 
 

7,000 
 
 
 

4,000 
 
 

500,000 
 

งำนส่งเสรมิ
สุขภำพ 

งำนส่งเสรมิ
สุขภำพ 

 
 
 

งำนส่งเสรมิ
สุขภำพ 

 
งำนส่งเสรมิ

สุขภำพ 
 

งำนส่งเสริมสุขภำพ 
งำนส่งเสรมิ

สุขภำพ 
 

งำนส่งเสรมิ
สุขภำพ 

 
 

งำนส่งเสรมิ
สุขภำพ 

 

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 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
14. กำรบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
15. กำรบริหำรจดักำร
งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมืออำชีพ 
16. งำนจัดหำครุภณัฑ์
กำรศึกษำ  
17. จัดหำวัสดุ 
ครุภณัฑ์ ส ำนักงำน 
(งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด) 
18. ซ่อมบ ำรุงวัสดุ
ครุภณัฑ์ (งำนสื่อสำร
องค์กรและกำรตลำด) 
 
19 ค่ำสำธำรณูปโภค  
(งำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด) 

 
800,000 

 
 
 
 

4,603,500 
 

1,668,080 
 

165,000 
 
 
 
 

110,140 
 
 
 

22,000 
 
 
 

15,000 

กองกลำง 
 

กองกลำง 
 

งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมอื

อำชพี 
งำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

 
งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 
งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

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 

 4.5.4 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำรจดักำร
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน 

4.5.4.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนกำรจดัประชุม 

ร้อยละ 
100 

 

1 กำรบริหำรจัดกำร
งำนประชุม 
 
 

 700,000 
 
 
 
 

 งำนเลขำนุกำร, 
งำนบริหำรงำน

บุคคล 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
2. กำรบริหำรจัดกำร
งำนประชุมของงำน
พัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรมืออำชีพ 

13,800 งำนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรมอื

อำชพี 

ธ.ค.64 

4.6 พัฒนำมหำวิทยำลัย
สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
ที่เป็นเลิศ (Excellence 
University) 

4.6.1 โครงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยัสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  

4.6.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ (Excellence 
University) 

ระดับ 
4 

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรด ำเนินกำรที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน 
2. ประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมเกณฑ์ 
EdPEx ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
3. ตรวจประเมินตำม
เกณฑ์คณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

11,500 30,200 
 
 
 
 
 

41,000 
 
 
 
 
 

26,220 

 งำนบริหำร
ทั่วไป 

 
 
 
 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

 
 
 

 
งำนบริหำร

ทั่วไป 
 

ธ.ค.64 
 
 
 
 
 

พ.ย.64-ส.ค.
65 
 
 
 
 

ก.ย.64 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
4.6.2 โครงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยัเพื่อรับ
กำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัสูส่ำกล  
U - Multirank 

4.6.2.1 ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 
EdPEx  

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 81 

โครงกำรประชุมกำร
จัดอันดับมหำวิทยำลัย  
1. SCD 
2. U - Multirank 

22,800    กองนโยบำย
และแผน 

ต.ค.64   
– ก.ย.65  

4.7 พัฒนำมหำวิทยำลัย
แห่งควำมสุข (Happy 
University) 

4.7.1 โครงกำร
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข 

4.7.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนมหำวิทยำลัย
แห่งควำมสุข 

ระดับ 
3 

1. สร้ำงสุข 5 ด้ำน 
 
2. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมสุขมหำวิทยำลยั 
3. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจัดกำร
ควำมสุข ประจ ำ
หน่วยงำน และ
กรรมกำรชมรม 
4. ชมรมกำรสร้ำงสุข 
 
5. ครอบครัว VRU สุข
สันต์วันปีใหม่ ปี 2565 
6. สืบสำนประเพณี
สงกรำนต ์

 42,500 
 

41,000 
 
 
 

20,500 
 
 
 
 
 

170,000 
 

274,000 
 

30,000 
 

 งำนบริหำรงำน
บุคคล 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
 
 
 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

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 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
7. เกษียณอำยุรำชกำร 
 
 
8. พิธีวำงพวงมำลำ 
 
9. กำรแข่งขันกีฬำ
ประเพณีบุคลำกร 

200,000 
 
 

150,000 
 

72,000 

ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
สโมสร

เจ้ำหน้ำท่ี 

ก.ย.65 
 
 

ก.พ.65 
 

พ.ค.-มิ.ย.65 

4.7.2 โครงกำรพัฒนำ
คุณวุฒิอำจำรย์ที่สูงข้ึน 

4.7.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของอำจำรย์
คุณวุฒิปรญิญำเอก 

ระดับ 
3 

1. สนับสนุนกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก 

 2,028,900  งำนบริหำรงำน
บุคคล 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

4.7.3 โครงกำรพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร
เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

4.7.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จ 
อำจำรย์และบุคลำกร
เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

ระดับ 
3 

1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรจัดท ำคู่มือ
ปฏิบัติงำนหลักเพื่อเข้ำ
สู่ระยะและเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งสูงข้ึน” 
2. อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสตูรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำงำน เข้ำระยะ 3 
3. อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสตูรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำงำน เข้ำระยะ 4 

 26,000 
 
 
 
 

26,000 
 
 
 

26,000 
 
 
 

26,000 

 งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
 
 
งำนบริหำรงำน

บุคคล 
 
 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
 

มี.ค.65 
 
 
 
 

มิ.ย.65 
 
 
 

พ.ค.65 
 
 
 

ก.พ.65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
4. อบรมเชงิปฏิบัติกำร 
“กำรวิเครำะห์ค่ำงำน
และกำรเขียนแบบ
ประเมินค่ำงำน” 
5. อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรเขียนผลงำนเชิง
วิเครำะหจ์ำกงำน
ประจ ำ" 
6. อบรมพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำน เข้ำ
ระยะ 4 
7.. กำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(ก.พ.ต.) 
8. กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

 
 
 

26,000 
 
 
 

26,000 
 
 
 

1,106,340 
 
 

63,750 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 
 

รัชพร คุตะสิงค์ 
 
 

รัชพร คุตะสิงค์ 

 
 
 

เม.ย.65 
 
 
 

ก.ค.65 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.
65 
 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

4.7.4 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์และ
บุคลำกรมืออำชีพ 

4.7.4.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของอำจำรย์
และบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำแบบมืออำชีพ 

ระดับ 
3 

1. Collaborative 
and Learning with 
Community 
 
2. Social 
Innovation and 
Entrepreneurship 

 117,000 
 
 
 

117,000 
 
 

 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ

ธ.ค.64 
 
 
 

ม.ค.65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
for Community 
Engagement 
 
3. Lesson Learn 
and Community of 
Practice on 
Community 
Engagement 
4. กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรระดับกลำง 
 
 
5. กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรระดับต้น 
 
 
6. กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรระดับ
ปฏิบัติกำร 
 
7. กำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำนสำยสนับสนุน 
 
 

 
 
 
 

117,000 
 
 
 
 

22,200 
 
 
 

54,000 
 
 
 

22,200 
 
 
 

296,840 
 
 

บุคลำกรมือ
อำชพี 

 
 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ

 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.ค.65 
 
 
 

พ.ย.64 
 
 
 

พ.ค.65 
 
 
 

เม.ย.65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
 
 
8. ปฐมนิเทศบุคลำกร
ใหม ่
 
 
9. เทคนิควิธีกำรท ำ
ผลงำน 
 
 
10. อบรมอำจำรย์
ผู้สอนด้ำนกำรจดักำร
เรียนกำรสอน 
 
11. โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรในกำรศึกษำ
อบรมภำยนอก 

 
 
 
 

44,400 
 
 
 

30,600 
 
 
 

71,800 
 
 
 

724,900 

บุคลำกรมือ
อำชพี 

 
 

 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 
 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 

 
 
 
 

พ.ค.65 
 
 
 

พ.ค.65 
 
 
 

พ.ค.65 
 
 

 
ต.ค.64-ก.ย.

65 

2.2.5 โครงกำร
บริหำรงำนบุคคล 

2.2.5.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณด้ำน
บุคคล 

ร้อยละ 
90 

1. เงินเดือนข้ำรำชกำร 
2. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งวิชำกำร 

46,509,300 
2,982,000 

 

 
 
 

 งำนกำรเงิน 
งำนกำรเงิน 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
3. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 
4. เงินเดือน
ลูกจ้ำงประจ ำ 
5. เงินเดือนลูกจ้ำง
ช่ัวครำว (ชำวต่ำงชำติ) 
6. เงินเดือนพนักงำน
รำชกำร 
7. เงินเดือนลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 
8. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรที่มีวำระ
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
9. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรที่มีวำระ
ข้ำรำชกำร 
10. เงินประจ ำ
ต ำแหน่งผู้บรหิำรไม่มี
วำระข้ำรำชกำร 
11. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ไม่มีวำระข้ำรำชกำร 
12. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผูบ้ริหำร

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนกำรเงิน 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 

งำนกำรเงิน 
 

งำนกำรเงิน 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 

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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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
ที่มีวำระพนักงำน
มหำวิทยำลยั 
13. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ที่มีวำระข้ำรำชกำร 
14. ค่ำเช่ำบ้ำนลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 
15. ค่ำเช่ำบ้ำน
ข้ำรำชกำร 
16. เงินประจ ำ
ต ำแหน่งผู้บรหิำร 
17. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงำน
รำชกำร  
18. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 
19. เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 
20. เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนพนักงำน
รำชกำร 

2,047,200 
 
 
 
 
 

2,030,400 
 
 

384,000 
 
 

72,000 
 
 

225,000 
 
 

45,000 
 
 

1,500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,616,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
งำนกำรเงิน 

 
งำนกำรเงิน 

 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 

 
 
 
 
 

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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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
21. ค่ำตอบแทนเหมำ
จ่ำยแทนกำรจัดหำรถ
ประจ ำต ำแหน่ง 
22. เงินเดือนพนักงำน
มหำวิทยำลยั 
23. เงินประจ ำ
ต ำแหน่งประเภท
วิชำชีพเฉพำะ 
เชี่ยวชำญเฉพำะ 
24. เงินประจ ำ
ต ำแหน่งวิชำกำร 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
25. ค่ำตอบแทนกำร
ด ำเนินงำน 
26. ประกันสังคม 
(เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง และลูกจ้ำง
ช่ัวครำว) 
27. กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ และกองทุน
เงินทดแทน (เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
และลูกจ้ำงช่ัวครำว) 

11,800 
 
 

1,905,000 
 

 
230,089,000 

 
42,000 

 
 
 

6,440,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,123,900 
 

1,592,700 
 
 
 

1,005,200 
 
 
 

 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 

งำนกำรเงิน 
 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 

งำนกำรเงิน 
 

งำนกำรเงิน 
 
 
 

งำนกำรเงิน 
 
 
 

 
 

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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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
28. เงินอุดหนุนเข้ำ
กองทุนสวัสดิกำร 
29. งบบุคลำกร
ส ำนักงำน (งำนพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร
มืออำชีพ)   

 
500,000 

 
15,120 

 

 
งำนกำรเงิน 

 
งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชพี 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

พ.ย.65 

4.8 ปรับภำพลักษณ์องค์กร 
(rebranding) 

2.3.1 โครงกำรปรับ
ภำพลักษณ์องค์กรและ
ส่งเสริมกำรตลำด 
 

2.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จกำรปรับ
ภำพลักษณ์องค์กร 

ระดับ 
2 

1. จัดท ำสื่อเพื่อกำร
ประชำสมัพันธ์ของ
มหำวิทยำลยั 
2. จัดท ำนิตยสำรเพื่อ
กำรประชำสัมพันธ์ 
 
3. จัดท ำของพรีเมี่ยม
ของมหำวิทยำลัย เพื่อ
สร้ำงภำพลักษณ์ และ
สร้ำงกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบรูณำ
กำร 90 ปี วไลย 
อลงกรณ ์
4. ผลิตและพัฒนำสื่อ
ผ่ำนช่องทำง Social 
Media 

 25,000 
 
 

96,480 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

35,880 
 
 

31,000 

 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 
งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 
งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

 
 
 
 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-เม.ย.
65 
 
 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

2.3.1.2 ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดเ้สีย
ในทุกมิติที่มีต่อ
มหำวิทยำลยั 

มำกกว่ำ 
4.00 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน
กิจกรรม 

แผ่นดิน รำยได้ 
กองทุน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
5. สร้ำงกิจกรรมและ
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
เพื่อกำรตลำด Digital 
Marketing 
 
6. สร้ำงเครือข่ำย
มวลชนสัมพันธ ์
 
7. น ำผู้บริหำรถวำยพระ
พร 

 
 
 
 
 

24,500 
 
 

20,000 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

 
งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 
งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

 
 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 

4.9 โครงกำรบริหำรจัดกำร
รำยได้จำกสินทรัพย ์

4.9.1 โครงกำรบริหำร
จัดกำรรำยได้จำก
สินทรัพย ์

4.9.1.1ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผน 
4.9.1.2ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 

   89,665,600 
 

 งำนบริหำร
ทรัพย์สินและ

รำยได ้

ต.ค.64-ก.ย.65 
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ส่วนที่ 3 

แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
โครงกำรแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรพัฒนำ 

กองกลำง  

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ            
 แผนงำนบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ            

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์            

      โครงกำร 1 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์            

           กิจกรรม 1. พัฒนำปรับปรุง ภูมิทัศน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์                 900,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี             
 งำนพัฒนำระบบกำรสัญจร            

      โครงกำร 2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรสัญจร            

           กิจกรรม 1. พัฒนำระบบกำรสญัจร                 500,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนกำรสำธำรณูปโภค            

      โครงกำร 3 โครงกำรสำธำรณูปโภค            
           กิจกรรม 1. ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค              2,000,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 2. พัฒนำระบบพลังงำนทดแทน                 500,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
           กิจกรรม 3. งำนพัฒนำและบรหิำรจดักำรสิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลยั                 402,900  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 4. งำนพัฒนำและบรหิำรจดักำรของเสียภำยในมหำวิทยำลัย                 171,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 5. ธนำคำรขยะรีไซเคิล                  26,100  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี             

 งำนพัฒนำควบคุมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง             

      โครงกำร 4 โครงกำรพัฒนำควบคุมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง            
            กิจกรรม 1. งำนพัฒนำและปรับปรุงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง              1,500,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

            กิจกรรม 2. ปรับปรุงบรเิวณด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย            25,648,500  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

            กิจกรรม 3. ก่อสร้ำงอำคำรปฎิบตัิกำรสุขภำพ            13,587,200  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำควบคุมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง             

      โครงกำร 4 โครงกำรพัฒนำควบคุมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง            
            กิจกรรม 1. ก่อสร้ำงอำคำรปฎิบตัิกำรกำรเรยีนกำรสอน Active Learning            40,000,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

            กิจกรรม 2.  ปรับปรุงโรงยิมอำคำรเรียนโรงเรียนสำธิตประถม               8,000,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

            กิจกรรม 3. ปรับปรุงอำคำรเรยีนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยำย             65,529,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน             

      โครงกำร 5 โครงกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน            
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 1. งำนพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน                 500,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัดิจิทลั (Digital University)             

      โครงกำร 6 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University)            

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

           กิจกรรม 2. บริหำรจัดกำรงำนศูนย์คอมพิวเตอร์                 470,000  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            
 งำนจัดกำรควำมรู้ เพื่อสรำ้งนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรูโ้ดยกำรบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์             

      โครงกำร 7 โครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรยีนรู้โดยกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงศำสตร์  

          

           กิจกรรม 1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)                 16,200     ม.ค.      

           กิจกรรม 2. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติกำรออกแบบกระบวนกำรเรยีนรู้ ABCD Model 
(Design thinking for ABCD Model) 

                14,800         ก.ค.  

           กิจกรรม 3. โครงกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงสื่อ Powerpoint และมลัติมเีดียเพื่อกำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์แบบมืออำชีพ 

                14,800     ก.พ.      

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            
 งำนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรสร้ำงนวัตกรรม            

      โครงกำร 8 โครงกำรสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชนในกำรสร้ำง
นวัตกรรม  

          

           กิจกรรม 1. โครงกำรฝึกอบรมข้อก ำหนดกำรขอรับรองมำตรฐำน KM ISO30401                  18,800       พ.ค.    

           กิจกรรม 2. VRU KM Day 2022                  19,000         ก.ค.  
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            
 งำนพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้             

      โครงกำร 9 โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้            

           กิจกรรม 1. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ                  22,200       มิ.ย.    

           กิจกรรม 2. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร กำรจดักำรควำมรู้                  64,750     มี.ค.      

           กิจกรรม 3. กำรศึกษำองค์กรชั้นน ำในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นเลิศ                  15,500     มี.ค.      

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            
 งำนพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัย           

      โครงกำร 10 โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีนวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเรจ็ตำม
แผนกำรจดัตั้งพื้นที่นวัตกรรม 

     

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

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำและส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและ            

 ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน              
      โครงกำร 11 โครงกำรพัฒนำและส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน            

           กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรบักำรประเมนิคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (ไตรมำส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)  

                41,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 2 อบรมควำมรู ้และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน  

                44,500    ร้อยละ 50 ร้อยละ 50   
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 3 กิจกรรมสร้ำงควำมรับรู้และกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรที่เป็นผลจำกกำรวเิครำะห์
ตำม o42 มำตรกำรส่งเสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนและส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนผ่ำนค่ำนิยมVALAYA  

                44,500  ร้อยละ 50 ร้อยละ 50     

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำย            

      โครงกำร 12 โครงกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย            

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

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            
 งำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน            

      โครงกำร 13 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำน       

           กิจกรรม 1. ค่ำสำธำรณปูโภค            10,255,800  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

           กิจกรรม 2. กำรบริหำรจดักำรยำนพำหนะ              3,956,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 3. งำนจ้ำงเหมำบริกำร            10,971,200  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 4. บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมสุขภำพ                  88,100  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
           กิจกรรมที่ 5. รับบริจำคโลหิต                    3,400    ม.ค. เม.ย. ก.ค. 

           กิจกรรมที่ 6. ตรวจสุขภำพประจ ำปีข้ำรำชกำร อำจำรย์ และพนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
วิชำกำร  

                12,000     ม.ค.      

           กิจกรรมที่ 7. ตรวจประเมินโรงอำหำร และอบรมผูป้ระกอบกำร                    2,000     ก.พ.      

           กิจกรรมที่ 8. ตรวจสุขภำพประจ ำปีพนักงำนสำยสนับสนนุ และลูกจำ้ง                 122,000   ต.ค.        

           กิจกรรม 9. ซ้อมอพยพหนีไฟ                  12,900     มี.ค.      
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรมที่ 10. อบรมเชิงปฏิบัติกำรซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น                  16,700       มิ.ย.    
           กิจกรรมที่ 11. ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยและควบคมุป้องกันกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก                    7,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรมที่ 12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์                    4,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 13. บริหำรจัดกำรงบประมำณกลำง                 500,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 14. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี              1,705,180  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 15. กำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ                 165,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 16. งำนจัดหำครุภณัฑ์กำรศึกษำ              4,603,500  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   
           กิจกรรม 17. จัดหำวัสดุ ครุภณัฑ์ (งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด)                 110,140  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 18. ซ่อมบ ำรุงวัสดุครุภณัฑ์ (งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด)                  22,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

           กิจกรรม 19 ค่ำสำธำรณปูโภค (งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด)                  15,000  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี             

 งำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน            

      โครงกำร 13 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำน            
           กิจกรรม 1. ค่ำสำธำรณปูโภค              4,214,100  ต.ค./พ.ย.       

           กิจกรรม 2. งำนจ้ำงเหมำบริกำร                 363,300   ต.ค./พ.ย.        

           กิจกรรม 3. บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมสุขภำพ                 111,900  ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40   

 ผลผลิต :  ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ            

 งำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน            

      โครงกำร 13 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำน            
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 1. กำรบริหำรจดักำรส ำนักงำนอธิกำรบดี                 762,900   ร้อยละ 50   ร้อยละ 50      
 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจดักำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน            

      โครงกำร 14 โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน            

           กิจกรรม 1 กำรบริหำรจดักำรงำนประชุม                 700,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 2. กำรบริหำรจดักำรงำนประชุม (งำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ)                  13,800   ธ.ค.        

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            
 งำนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัที่เป็นเลิศ (Excellence University)             

      โครงกำร 15 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence 
University)  

          

           กิจกรรม 1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 

                30,200   ธ.ค.        

           กิจกรรม 2. ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ EdPEx 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง) 

                41,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 3. ตรวจประเมนิตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

                26,220         ก.ย.  

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี             
 งำนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัที่เป็นเลิศ (Excellence University)             

      โครงกำร 15 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence 
University)  
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 

                11,500   ธ.ค.        

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข            

      โครงกำร 16 โครงกำรมหำวทิยำลัยแห่งควำมสุข            

           กิจกรรม 1 สร้ำงสุข 5 ด้ำน (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 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมสุขมหำวิทยำลัย (ไตรมำส ละครั้ง 
รวม 4 ครั้ง/ปี) 

                41,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมสุข ประจ ำหน่วยงำน และ
กรรมกำรชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) 

                20,500     ร้อยละ 50     ร้อยละ 50  

           กิจกรรม 4 ชมรมกำรสรำ้งสุข                170,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 17 ครอบครัว VRU สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2565                274,000   ธ.ค.        

           กิจกรรม 18 สืบสำนประเพณีสงกรำนต ์                 30,000       เม.ย.    

           กิจกรรม 19 เกษียณอำยรุำชกำร(รวมสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน)                200,000         ก.ย.  

           กิจกรรม 20 พิธีวำงพวงมำลำ                150,000     ก.พ.      

           กิจกรรม 21 กำรแข่งขันกีฬำประเพณีบุคลำกร                 72,000       พ.ค./มิ.ย.    
 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำคุณวุฒิอำจำรย์ทีสู่งขึ้น            

      โครงกำร 17 โครงกำรพัฒนำคุณวุฒิอำจำรย์ที่สูงข้ึน            

           กิจกรรม 1 สนับสนุนกำรศึกษำระดับปรญิญำเอก              2,028,900   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            
 งำนพัฒนำอำจำรย์และบคุลำกรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น            

      โครงกำร 18 โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเขำ้สู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน            

           กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจดัท ำคู่มือปฏบิัติงำนหลักเพื่อเข้ำสู่ระยะและเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งสูงข้ึน” 

                26,000     มี.ค.      

           กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำงำน เข้ำระยะ 3                 26,000       มิ.ย.    

           กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำงำน เข้ำระยะ 4                 26,000       พ.ค.    

           กิจกรรม 4  อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรวิเครำะห์ค่ำงำนและกำรเขียนแบบประเมินค่ำงำน”                 26,000     ก.พ.      
           กิจกรรม 5 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเขยีนผลงำนเชิงวิเครำะห์จำกงำนประจ ำ"                 26,000       เม.ย.    

           กิจกรรม 6 อบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับกำรปฏบิัติงำน เข้ำระยะ 4                 26,000         ก.ค.  

           กิจกรรม 7. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ต.)             1,106,340   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำป ี                 63,750   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ            
      โครงกำร 19 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ            

           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.      
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 4. กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับกลำง                 22,200         ก.ค.  
           กิจกรรม 5. กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับต้น                 54,000   พ.ย.        

           กิจกรรม 6. กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับปฏิบตัิกำร                 22,200       พ.ค.    

           กิจกรรม 7. กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนสำยสนับสนุน                296,840       เม.ย.    

           กิจกรรม 8. ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม ่                 44,400       พ.ค.    

           กิจกรรม 9. เทคนิควิธีกำรท ำผลงำน                 30,600       พ.ค.    

           กิจกรรม 10. อบรมอำจำรย์ผูส้อนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                 71,800       พ.ค.    
           กิจกรรม 11. โครงกำรสง่เสริมพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรในกำรศึกษำอบรมภำยนอก               724,900   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

 ผลผลิต : แผนงำนบุคลำกรภำครฐั            

 งำนบริหำรงำนบุคคล            

      โครงกำร 20 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล            

           กิจกรรม 1. เงินเดือนข้ำรำชกำร           46,509,300   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 2. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งวิชำกำร             2,982,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 3. เงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร             4,599,600   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 4. เงินเดือนลูกจ้ำงประจ ำ             6,229,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 5. เงินเดือนลูกจ้ำงช่ัวครำว (ชำวต่ำงชำติ)             1,340,700   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 6. เงินเดือนพนักงำนรำชกำร             6,962,600   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 7. เงินเดือนลูกจ้ำงช่ัวครำว                                        33,000,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 8. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระพนักงำนมหำวิทยำลยั             2,197,200   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 9. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระข้ำรำชกำร             2,030,400   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 10. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บรหิำรไม่มีวำระข้ำรำชกำร               604,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 11. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บริหำรไมม่ีวำระข้ำรำชกำร               604,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 12. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระพนักงำนมหำวิทยำลัย             2,047,200   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 13. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระข้ำรำชกำร             2,030,400   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 14. ค่ำเช่ำบ้ำนลูกจ้ำงช่ัวครำว                 384,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 15. ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร                 72,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงำนรำชกำร                  225,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้ำงช่ัวครำว                  45,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 18. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้ำงช่ัวครำว                    1,500   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 19. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  พนักงำนรำชกำร                  11,800   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 20. เงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัย          230,089,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 21. เงินประจ ำต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ เชี่ยวชำญเฉพำะ                  42,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 22. เงินประจ ำต ำแหน่งวิชำกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย              6,440,400   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนบริหำรงำนบุคคล            

      โครงกำร 1 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล                           -            

           กิจกรรม 1. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร                2,616,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 2. ค่ำตอบแทนกำรด ำเนินงำน             12,123,900   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
           กิจกรรม 3. ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง               1,905,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
           กิจกรรม 4. ประกันสังคม (เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสญัญำจำ้ง และลูกจ้ำงช่ัวครำว)               1,592,700   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 5. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง และลูกจ้ำงช่ัวครำว)               1,005,200   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 6. เงินอุดหนุนเข้ำกองทุนสวัสดิกำร                 500,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

           กิจกรรม 7. งบบุคลำกรส ำนักงำน (งำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ)                   15,120   พ.ย.        

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสงัคมศำสตร์            

 งำนปรับภำพลักษณ์องค์กรและสง่เสริมกำรตลำด            
      โครงกำร 21 โครงกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำด            

          กิจกรรม 1. จัดท ำสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย                   25,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

          กิจกรรม 2. จัดท ำนิตยสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ ์                  96,480   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

          กิจกรรม 3. จัดท ำของพรีเมี่ยมของมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ และสร้ำงกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบรูณำกำร 90 ปี วไลยอลงกรณ ์

                 50,000   ร้อยละ 50   ร้อยละ 50      

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

          กิจกรรม 5. สร้ำงกิจกรรมและผลติสื่อประชำสมัพันธ์เพื่อกำรตลำด Digital Marketing                  31,000   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  
          กิจกรรม 6. สร้ำงเครือข่ำยมวลชนสมัพันธ์                  24,500   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25   ร้อยละ 25  

          กิจกรรม 7. น ำผู้บริหำรถวำยพระพร                  20,000     ร้อยละ 30   ร้อยละ 30   ร้อยละ 40  
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กองนโยบำยและแผน 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

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

ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร      

แผนงำน กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร      
งำน มำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ      

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์      
1. โครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้รื่องเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA)  
(ร สังคม) 

90,400 90,400    

2. โครงกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพฯ ระดับมหำวิทยำลัย 16,300 6,050 2,100 6,050 2,100 

3. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และค่ำสำธำรณูปโภค งำนมำตรฐำนำและจดักำรคณุภำพ 54,600     
4. โครงกำรบริหำรจดักำรงำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 38,700     

รวมงบประมำณผลผลิต ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 200,000 96,450 2,100 6,050 2,100 

ผลผลิต :  ยุทธศำสตร์รำชภัฏพัฒนำท้องถิ่น      

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 152,840 147,840 1,500 1,500 1,500 

2. โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ศึกษำ ดูงำน องค์กรที่มีควำมเป็นเลิศ 18,400 18,400    

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อยกระดับคณุภำพองค์กร 128,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
4. โครงกำรประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex 480,000  480,000   

5. โครงกำรตรวจประเมินคณุภำพมหำวิทยำลยัตำมเกณฑ์ EdPEx 91,800    91,800 

6. โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx มหำวิทยำลัย 84,800 21,200 21,200 21,200 21,200 

7. โครงกำรประชุมกำรจดัอันดับมหำวิทยำลัย SCD และ U-multirank 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

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

8. โครงกำรบริหำรงำน EdPEx 21,360 5,340 5,340 5,340 5,340 

รวมงบประมำณผลิต ยุทธศำสตร์รำชภัฏพัฒนำท้องถิ่น 1,000,000 230,480 545,740 65,740 158,040 
ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร      

แผนงำน กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร      

งำน มำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ      

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์      
กิจกรรม 1. กิจกรรมส ำรวจควำมควำมคำดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ร สังคม) 

59,200 59,200    

กิจกรรม 2.กิจกรรมจดัท ำร่ำงแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย และ แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัย (ร สังคม) 42,800  42,800   
กิจกรรม 3 กิจกรรมวิเครำะหศ์ักยภำพสภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT) (ร สังคม) 21,800 10,900 10,900   

โครงกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเผื่อแพร่ (ร สังคม) 150,000 150,000    

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนระบบ (ร สังคม) 24,000    24,000 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรวิเครำะหร์ำยละเอียดตัวช้ีวัด KPI (ร สังคม) 10,800   10,800  

โครงกำรบริหำรส ำนักงำนกองนโยบำยและแผน (ร สังคม) 146,500 46,880 32,230 33,695 33,695 
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กองพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
ยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำร
เป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม 

     

แผนงำน  กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มสีมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

     

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์      

งำนบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนวิชำกำร      

  1.3.4  โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนวิชำกำร      

      กิจกรรม 1 พิธีมอบทุนกำรศึกษำ 20,000    ก.ค.-ส.ค.65 
ยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม 

     

แผนงำน  กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มสีมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

     

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์      

งำน งำนพัฒนำทักษะนักศกึษำสูก่ำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      

  1.5.2 โครงกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ      
      กิจกรรม 1 สนับสนุนนักศึกษำสร้ำงช่ือเสยีงให้แก่มหำวิทยำลยั 500,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 2  ส่งเสริมนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 150,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 3  ชมรมนักศึกษำ 200,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 4 กิจกรรมองค์กำรนักศึกษำและสภำนักศึกษำ 150,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

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

      กิจกรรม 5 พัฒนำบุคลิกภำพเพื่อมืออำชีพ 22,000 พ.ย. 64    

      กิจกรรม 6 พิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร 169,750 ธ.ค. 64    
      กิจกรรม 7 เข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำมหำวิทยำลยัแห่งประเทศไทย 407,590 ธ.ค. 64 ม.ค.65   

      กิจกรรม 8 อบรมเรื่อง หน้ำที่ลูกผู้ชำยในวัย 21 6,400 ธ.ค. 64 ม.ค.-ก.พ.65   

      กิจกรรม 9 กำรแข่งขันกีฬำภำยในมหำวิทยำลยั ครั้งท่ี 18 "เจ้ำฟ้ำเกมส์" 200,000  ม.ค.-มี.ค.65   

      กิจกรรม 10 กำรแข่งขันกีฬำวไลยอลงกรณส์ัมพันธ์ ครั้งท่ี 17 156,500  ม.ค.-มี.ค.65   

      กิจกรรม 11 คัดเลือกนักศึกษำเพื่อเข้ำประกวดรำงวัลพระรำชทำน 13,960  ก.พ.-มี.ค.65   

      กิจกรรม 12 ศิลปะบ ำบัดใจ 32,430  มี.ค.65   
      กิจกรรม 13 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 10,000  มี.ค.65   

      กิจกรรม 14 แค่ท ำตำมหน้ำที่ โอกำสนี้ส่งต่อถึงน้อง 15,120  มี.ค.65   

      กิจกรรม 15 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลยัรำชภฏัเขตภมูิศำสตร์ภำคกลำง 440,650  มี.ค.65 เม.ย.65  

      กิจกรรม 16  เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 6 สถำบัน 118,595   เม.ย.65  

      กิจกรรม 17 ทักษะชีวิตพิชิตควำมส ำเร็จ 20,000   เม.ย.-มิ.ย.65  

      กิจกรรม 18 ปฐมนิเทศนักศึกษำ 92,430   มิ.ย.65  
      กิจกรรม 19 อบรมกำรใช้งำนระบบกองทุนแบบดิจิทัล (DSL) 11,620   มิ.ย.65 ก.ค. 65 

      กิจกรรม 20 มำเรียน มำเล่น มำเฟ้นหำทักษะกับกองพัฒนำนักศึกษำ 30,000   มิ.ย.65 ก.ค. 65 

      กิจกรรม 21 อบรม เรื่อง เขียนโครงกำรอย่ำงไรให้มีประสิทธิภำพ 6,810    ก.ค. 65 

      กิจกรรม 22  พิธีไหว้ครู 34,100    ก.ค. 65 

      กิจกรรม 23 เปิดโลกชมรม 23,500    ก.ค.-ส.ค. 65 



 
 

74 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

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

      กิจกรรม 24 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษำ กยศ. 18,880    ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 25 สถำนศึกษำปลอดภัย 20,850    ก.ค.-ก.ย.65 
      กิจกรรม 26 กำรแข่งขัน VRU E-Sport 51,550    ก.ค.-ก.ย.65 

      กิจกรรม 27  ค่ำยอำสำ (สิงห์-อำสำ) 24,500    ก.ย. 65 
ยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม 

     

แผนงำน  กำรผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูร้อบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

     

งำนเสริมสรำ้งทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคม      
  1.5.4 โครงกำรเสรมิสร้ำงทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ      

      กิจกรรม 1 บริหำรกิจกรรมวศิวกรสังคม 675,500 ต.ค.-ธ.ค.64  ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 2 พัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" ครั้งท่ี 1 500,000 พ.ย. 64    

      กิจกรรม 3 พัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" ครั้งท่ี 2 500,000 ธ.ค. 64    

      กิจกรรม 4  VRU Hackathon  เฟ้นหำนวัตกรรมเพื่อแก้ปญัหำชุมชน 1,247,000  มี.ค. 65   

      กิจกรรม 5 SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) 1,372,500   เม.ย.- มิ.ย. 65 ก.ค. 65 

      กิจกรรม 6  SOCIAL ENTERPRISE  DAY 705,000    ก.ค. 65 
ยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม 

     

แผนงำน  กำรผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูร้อบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

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

งำนเสริมสรำ้งทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคม      
  1.6.1 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษยเ์ก่ำ เครอืข่ำยยผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อต่อยอด
องค์ควำมรู้และสืบสำนสู่นักศึกษำ คณำจำรย์และประชำชน 

     

      กิจกรรม 1 กำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ 20,000 พ.ย.-ธ.ค. 64    

รวมงบประมำณแผนงำน 7,967,235     
ยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

     

แผนงำนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิน่ สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 

     

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์      

งำนบริหำรจัดกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น      

   3.5.1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟู มรดกวัฒนธรรม      

      กิจกรรม 1 " ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์" น้อมร ำลึก 13 ตุลำคม 20,000 13 ต.ค.64    

      กิจกรรม 2  วำรสำรวัฒนธรรม (เข้ำสู่ฐำน Thai-Journal Citation index Centre (TCI) 10,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 เม.ย.-มิ.ย.65 
      กิจกรรม 3 Culure For learning  วัฒนธรรมเพื่อกำรเรียนรู ้
                    - พิพิธภัณฑ์เรือ 
                   - สืบศิลป์ สร้ำงสรรค์ ตลำดนดัวัฒนธรรม 

40,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 เม.ย.-มิ.ย.65 

      กิจกรรม 4 ประเพณีวันลอยกระทง,ท ำบุญตักบำตรทำงเรือ 100,000 1-30 พ.ย. 64    
      กิจกรรม 5 นำฏยลีลำวไลยอลงกรณ์  
                (คอร์สฝึกอบรมร ำไทย) พร้อมมอบเกียรติบัตร 
                มี 3  ระดับ ตั้งแต่  

20,000  ก.พ. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย.65 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
               - ระดับทักษะพื้นฐำน 
               - ระดับกลำง 
               - ระดับมืออำชีพ 
      กิจกรรม 6 พัฒนำเครือข่ำยและกิจกรรมด้ำน ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตำ่งประเทศ 50,000  ก.พ. - มี.ค. 65 เม.ย.-พ.ค.65 ก.ค.-ก.ย.65 

      กิจกรรม 7 ประเพณีวันสงกรำนต ์ 40,000   10-12 เม.ย. 65  
      กิจกรรม 8  เพลินพลิ้วด้วยเสียงขลุ่ย(คอรส์ฝึกอบรมขลุ่ยไทยสูส่ำกล) พร้อมมอบเกียรติบัตร 20,000   เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

      กิจกรรม 9 รวมพลังแห่งควำมภักดี        25,000   เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 10  มหกรรมวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ำย 40,000   เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค. - ก.ย. 65 

      กิจกรรม 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ร.10 25,00    1-30 ก.ค. 65 

รวมงบประมำณแผนงำน 390,000     

ยุทธศำสตร์ 4 บริหำรจดักำรมหำวิทยำลัยสูค่วำมเป็นเลิศ      
แผนงำน  บริหำรจดักำรมหำวิทยำลัยสูค่วำมเป็นเลิศ      

ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นสงัคมศำสตร์      

งำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน      

   4.5.3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรส ำนักงำน      

      กิจกรรม 1 บริหำรส ำนักงำนกองพัฒนำนักศึกษำ 584,890 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 2 โปรแกรมระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมนักศึกษำ 35,000  ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 
      กิจกรรม 3 ทบทวน และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปี 2566 20,000   มิ.ย. 65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 4 ประกันอุบัติเหตนุักศึกษำ 1,129,800    ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 5 มหำวิทยำลัยสีขำว (สุ่มตรวจสำรเสพติด) 20,175    ส.ค.65 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณรำยจ่ำย 

รวมท้ังสิ้น 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

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

ยุทธศำสตร์ 4 บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ      

แผนงำน  บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ      
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์      

งำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน      

   4.5.3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน      

      กิจกรรม 1 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 4,333,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 2 บริหำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม 30,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

ยุทธศำสตร์ 4 บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ      
แผนงำน  บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ      

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์      

งำนจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน      

   4.5.4 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน      

      กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวิทยำลัย 296,400 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

      กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำนักศึกษำ 224,400 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 
      กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรผลติบัณฑิตและกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคอุตสำหกรรม 

75,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ส.ค. 65 

รวมงบประมำณแผนงำน 6,748,665     

รวมงบประมำณทั้งสิ้นทุกแผนงำน 15,105,900     

      



 

ส่วนที่ 4 
นิยำมศัพท์ 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ 
 เป้ำประสงค์ที่  1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของรำยได้กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Shot Course) สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรำยได้จำกกำรจัด
กำรศึกษำ  

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

จ ำนวนรำยได้กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 
จ ำนวนรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำท้ังหมด  

 ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ ำนวนกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกลภำยใต้ข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศ หรือมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ  
  สัญญำที่เกิดขึ้นใหม่จำกกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกล หมำยถึง สัญญำที่เกิดจำก
กิจกรรมทำงวิชำกำร เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกลได้และกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ กำรแลกเปลี่ยน
อำจำรย์ กำรจัดกำรศึกษำร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือกำรจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  

 ตัวชี้วัดที่ 1.9 จ ำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของ
มหำวิทยำลัย 

 - วิศวกรสังคม 
 - ผู้ประกอบกำรใหม่ฝึกหัด (Startup) 
ค ำอธิบำย 
วิศวกรสังคม หมำยถึง นักศึกษำที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะ เพ่ือพัฒนำศักยภำพและทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคม 

4 ประกำร ได้แก่ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหำเป็นสิ่งท้ำทำย ทักษะในกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้เพื่อ
แก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนปรำศจำกข้อขัดแย้ง และทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

กองพัฒนำนักศึกษำเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำกคณะ/หน่วยงำนที่มีกำรจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ หมำยถึง นักศึกษำที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และสำมำรถ

จัดท ำแผนธุรกิจสู่กำรพัฒนำธุรกิจของตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
 - ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญำตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญำโท)  
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ค ำอธิบำย 
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหำ เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไป 

กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับงำนเอกสำร กำรค ำนวณ กำรน ำเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนไอที ส ำหรับ

พลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และมีมำตรฐำนที่สำมำรถตอบสนองกับควำม
หลำกหลำยของทุกกลุ่มอำยุ และทุกกลุ่มอำชีพในปัจจุบัน ที่สำมำรถน ำมำใช้รับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำร
ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำน ประกอบด้วย ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ , ด้ำนโปรแกรมส ำนักงำนส ำเร็จรูป และด้ำน
เครือข่ำย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐำน  

 เกณฑ์กำรประเมิน  

 
 
 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยเกื้อกูลกำรเรียนรู้และกำรวิจัย มีประสิทธิภำพ 
กำรท ำงำน  มีนวัตกรรมท ำให้ชุมชนมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
แผนกำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 4.8 ร้อยละของคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน  

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

จ ำนวนคณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน X 100 
จ ำนวนคณะ/วิทยำลัยทั้งหมด 

 
ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมินโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเกณฑ์กำรประเมิน 

โครงกำรที่ 1.3.4  โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนวิชำกำร  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.4.1 ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณด้ำนวิชำกำร 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนกำรเบิกใช้เงินงบประมำณด้ำนวิชำกำร 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณทั้งหมด 

จ ำนวนนักศึกษำท่ีสอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
X 100 

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำรับกำรสอบ 

จ ำนวนโครงกำรพฒันำพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัย 
ที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) X 100 
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
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โครงกำรที่ 1.4.2  โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศเพ่ือ
ร่วมจัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ     สู่มำตรฐำนระดับสำกล 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีกำรประสำนควำมร่วมมือและท ำ MOU กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ และวำงแผนร่วมกัน

เพ่ือร่วมยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล 
ระดับ 2 มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ นักศึกษำ และกำรปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับกำรด ำเนิน

กิจกรรมร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 
ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ (แลกเปลี่ยนอำจำรย์/ นักศึกษำ, จัด

กำรศึกษำแบบ dual degree ,จัดหลักสูตร on demand ของลูกค้ำ) มำกกว่ำร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุไว้
ตำมแผน 

ระดับ 4 มีเครือข่ำยที่ด ำเนินกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 50 ของเครือข่ำยเดิม 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกลกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

โครงกำรที่ 1.5.2  โครงกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีแผนกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำใน 3 ด้ำน ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

ทำงวิชำกำร และทักษะทำงวิชำชีพ 
ระดับ 2 มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผน ที่ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร

ทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของโครงกำรทั้งหมด 
ระดับ 3 มีนักศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำจำกโครงกำรตำมแผนฯ ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน/ประกวด/

น ำเสนอ ในระดับชำติ/นำนำชำติ  
ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนักศึกษำจำกโครงกำรตำมแผนฯ สู่สำธำรณะผ่ำน

สื่อออนไลน์ และมีผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 500 ครั้งภำยในปีงบประมำณ 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำสู่

กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทำงวิชำกำร และทักษะทำงวิชำชีพ 

โครงกำรที่ 1.5.4  โครงกำรเสริมทักษะกำรเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.4.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีแผน และคู่มือกำรพัฒนำทักษะวิศวกรสังคมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำของประเทศ 
ระดับ 2 มีผลกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ระดับ 3 มีนวัตกรรมที่เกิดจำกวิศวกรสังคมที่สำมำรถน ำไปแก้ไขปัญหำของชุมชนได้จริง และเกิด 

impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงำนที่ตอบสนองชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่น้อยกว่ำน้อยละ 80 
ของโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
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ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่ผลงำนที่เกิดจำกวิศวกรสังคม ในระดับชำติ/นำนำชำติ  
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็น

วิศวกรสังคม 

โครงกำรที่ 1.6.1  โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือต่อ
ยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนสู่นักศึกษำ คณำจำรย์และประชำชน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรส ำรวจข้อมูล และจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโส ข้อมูลองค์
ควำมรู้และภูมิปัญญำของเครือข่ำย 

ระดับ 2 มีแผนกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโสร่วมสืบสำน 
พัฒนำ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ส่งผ่ำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 

ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนร่วมกันกับเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ 
เครือข่ำยผู้อำวุโสร่วมสืบสำน พัฒนำ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ส่งผ่ำนภูมิปัญญำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ระดับ 4 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรส่งผ่ำนภูมิปัญญำร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือสู่สำธำรณะ 
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำชุมชน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่
นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
โครงกำรที่ 2.2.1  โครงกำรพัฒนำวิจัยสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน  

 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 

ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
ระดับ 2 มีแผนและก ำหนดเป้ำหมำยของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 

ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
ระดับ 3 มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือกำรพัฒนำพื้นที่แบบบูรณำกำร 
ระดับ 4 พัฒนำงำนวิจัยสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ ภำคเอกชนมีกำรรำยงำน

ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน เสนอต่อคณะกรรมกำรของหน่วยงำน และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ระดับ 5 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ 

ภำคเอกชน หรือถูกก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะเป็นไปตำมแผน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกประรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
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โครงกำรที่ 3.5.1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับที่ 1 มีผลกำรส ำรวจ ค้นหำ ข้อมูลทุนทำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย 
ระดับท่ี 2 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 3 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรสร้ำงท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  
ระดับที่ 4 มีผลงำน/นวัตกรรมจำกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม 

เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 5 เผยแพร่ผลงำน/นวัตกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจที่

เกิดจำกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและ
นำนำชำติ  

 โครงกำรที่ 3.6.1 โครงกำรผลักดันมหำวิทยำลัยเป็นตลำด(University as Market place) เพ่ือรองรับ
สินค้ำชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นมหำวิทยำลัยให้เป็นตลำด (University as Market 
place) เพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับที่ 1 มีแผนกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรสร้ำงผลผลิตหรือกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่เกิดจำก

กำรบริกำรวิชำกำร 
ระดับท่ี 2 มีแผนกำรตลำดรองรับผลผลิตที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน 
ระดับที่ 3 มีระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตหรือกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่เกิดจำกกำรบริกำร

วิชำกำรท้ังในรูปแบบ Online และ Offline 
ระดับที่ 4 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นตลำด (University as Market place) 

เพ่ือรองรองสินค้ำชุมชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำเป้ำหมำย 
ระดับที่ 5 มีหน่วยงำนผลักดันให้เกิดกำรกระตุ้นและเกิดกำรยอมรับได้รับมำตรฐำนให้มหำวิทยำลัย

เป็นตลำดของชุมชน และสำมำรถต่อยอดขยำยผลทำงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

โครงกำรที่ 4.1.1 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละควำมหนำแน่นกำรใช้ที่ดินรักษำพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

จ ำนวนพื้นที่สีเขียว 
X 100 

จ ำนวนพื้นที่ท้ังหมดของมหำวิทยำลัย 
  
 



 
 

83 
 

 โครงกำรที่ 4.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรสัญจร 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสัญจร   
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนผังระบบสัญจรภำยในมหำวิทยำลัย  
ระดับท่ี 2 มีกำรสร้ำงทำงสัญจรทำงเดินเท้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพ้ืนที่จัดสรร 
ระดับท่ี 3 มีกำรสร้ำงทำงสัญจรทำงเดินและจักรยำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพ้ืนที่จัดสรร 
ระดับท่ี 4 มีกำรสร้ำงและพัฒนำระบบถนนและที่จอดรถยนต์  
ระดับท่ี 5 มีกำรจัดระบบกำรสัญจรภำยในมหำวิทยำลัยได้อย่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 โครงกำรที่ 4.1.3 โครงกำรสำธำรณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค   
 เกณฑ์กำรประเมิน  
  ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคของมหำวิทยำลัย 
  ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  
  ระดับท่ี 3 มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  ระดับท่ี 4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกับคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย 
  ระดับท่ี 5 มีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3.2. ร้อยละของกำรลดลงของกำรใช้พลังงำน/ทรัพยำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปัจจุบัน - ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปีก่อน 
X 100 

ค่ำใช้จ่ำนด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของปีปัจจุบัน 
  
 โครงกำร 4.1.4 โครงกำรพัฒนำควบคุมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4.1  ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ขนำดของพ้ืนที่อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงใหม่หรือปรับปรุง  
X 100 

พ้ืนที่ของอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมด 
  
 โครงกำรที่ 4.1.5  โครงกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรวำงแผนผังสิ่งปลูกสร้ำงกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ระดับท่ี 2 มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงแผนผังไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรจัดสรรพื้นที่ตำมผัง 
ระดับท่ี 3 มีกำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงและพ้ืนที่กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยอย่ำง

คุ้มค่ำ 
ระดับที่ 4 กำรใช้สิ่งปลูกสร้ำงและพ้ืนที่กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยอย่ำง

ต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 5 มหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกกำรใช้พ้ืนที่และสิ่งก่อสร้ำงภำยในมหำวิทยำลัย 
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 โครงกำรที่ 4.2.1  โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงโครงสร้ำง Digital Infrastructure 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงโครงสร้ำง Digital Infrastructure 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะช่วยสนับสนุน 
ระดับท่ี 4 มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล Big Data เพ่ือพัฒนำในเชิงพำณิชย์ 

ระดับท่ี 5 มีกำรทบทวนและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรที่ 4.4.3  โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3.1  ระดับควำมส ำเร็จของดัชนีองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำกำรบริหำรองค์ควำมรู้มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนแต่ยังไม่
มีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

ระดับท่ี 2 เริ่มมีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ในหน่วยงำนย่อย 
ระดับที่ 3 มีเครื่องมือและกระบวนกำรบริหำรองค์ควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำนและเป็นส่วนหนึ่งของกำร

ท ำงำน 
ระดับที่ 4 มีกำรรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในทุกกระบวนกำรท ำงำน และ

สำมำรถวัดผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับท่ี 5 มีกำรน ำควำมรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 โครงกำรที่ 4.4.4  โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
แผนกำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4.1  ร้อยละของโครงกำรพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จตำม
แผนกำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม  
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัย
ที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จ 

X 100 
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัย
ที่มีกำรด ำเนินส ำเร็จตำมแผนกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม 

 โครงกำรที่ 4.5.1  โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำน 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
ระดับท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่ 3 มีผลกำรประเมินตำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

บริหำรงำน 
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ระดับที่ 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนให้กับ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำน และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 โครงกำรที่ 4.5.2 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำย  
 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตำมแผน 

เกณฑ์กำรประเมิน  
จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับกำร

พัฒนำ ปรับปรุง 
X 100 

จ ำนวนข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้รับ
กำรพัฒนำหรือแก้ไขตำมแผนที่ก ำหนด 

 
 
 
โครงกำรที่ 4.5.3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน  
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ ำนวนเงินงบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง 

X 100 
จ ำนวนเงินงบประมำณทั้งหมดตำมแผนที่ก ำหนด 

 
 โครงกำรที่ 4.5.4 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  

ตัวช้ีวัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรจัดประชุม 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณด้ำนกำรจัดประชุมที่เบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณทั้งหมดตำมแผนกำรจัดประชุมที่ก ำหนด 
 
 โครงกำรที่  4.6.1  โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence 
University) 
 ตัวชี้วัดที่ 4.6.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 
ระดับท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่ 3 มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด

และจัดท ำแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับที่ 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนดให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
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ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีกำร
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 โครงกำรที่ 4.7.1  โครงกำรมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.1.1  ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร และสุขภำวะองค์กร 
ระดับที่ 2 มีกำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร และสุขภำวะ

องค์กร มำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแผนงำน/ โครงกำร 
ระดับที่ 3 สื่อสำรแผนงำน/ โครงกำร กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ให้ทุก

หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผน 
ระดับที่ 4 มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและ

ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
  
 โครงกำรที่ 4.7.2  โครงกำรพัฒนำคุณวุฒิอำจำรย ์ที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.2.1  ระดับควำมส ำเร็จของอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิปริญญำเอกและมีกำรทบทวนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 4 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 10  
ระดับท่ี 5 มีจ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 20 
 

 โครงกำรที่ 4.7.3  โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.3.1  ระดับควำมส ำเร็จอำจำรย์และบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับที่ 1 มีแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นและมีกำร
ทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่ 4 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 10  
ระดับที่ 5 มีจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นเกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแผนร้อยละ 20 

  
 โครงกำรที่ 4.7.4  โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.4.1  ระดับควำมส ำเร็จของอำจำรย์และบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแบบมืออำชีพ 
 เกณฑ์กำรประเมิน  
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ระดับท่ี 1 มีแผนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่  3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพให้กับ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับท่ี 4 มีนวัตกรรม หรือผลงำนเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำ 
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรเผยแพร่แนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 โครงกำรที่ 4.7.5  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะครูสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.7.5.1  ร้อยละของอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรำงวัลด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดครู 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับรำงวัลจำกกำรประชุม
วิชำกำรในระดับชำติหรือ นำนำชำติ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดครู  

X 
 

100 
จ ำนวนอำจำรย์ครุศำสตร์ทั้งหมด 

  
 โครงกำรที่ 4.7.6 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล  

ตัวช้ีวัดที่ 4.7.6.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนบุคคล 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณด้ำนบุคลำกรที่เบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณทั้งหมดตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนบุคคลที่ก ำหนด 
 โครงกำรที่ 4.8.1 โครงกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำด 

ตัวช้ีวัดที่ 4.8.1.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำด 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับที่ 1 มีแผนกำรกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดและมีกำรทบทวนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับที่ 3 มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและ

ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 
ระดับที่ 4รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดให้กับ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  
ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนปรับภำพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมกำรตลำดและมีกำร

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
  
 โครงกำรที่ 4.9.1 โครงกำรจัดหำรำยได้จำกสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.9.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
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ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้

ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำร

จัดกำรรำยได้ของสินทรัพย ์




