
แผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 1.1 ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี 
 1.2 ที่ตั้ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต ำบลคลอง
หนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 

 1.3 ประวัติความเป็นมาพอสังเขป 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร และกำรบริหำรงำนของสถำบัน
ซึ่งต้องมีกำรประสำนงำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำร คณำจำรย์ 
นักศึกษำ พนักงำน คนงำน และบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อ เป็นหน่วยงำนเดิมเรียกว่ำ “ฝ่ำยธุรกำร” ตั้งขึ้น
ตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำรเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์”  “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยำลง
กรณ์” และได้รับกำรสถำปนำเป็นวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2513 จึงได้เปลี่ยน
ชื่อจำก “ฝ่ำยธุรกำร” เป็น “ส ำนักงำนอธิกำร” โดยแบ่งงำนและหน้ำที่ออกเป็น 10 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำย
เลขำนุกำร ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยกำรเงิน      ฝ่ำยพัสดุ ฝ่ำยยำนพำหนะ ฝ่ำยสวัสดิกำร ฝ่ำย
อนำมัย ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และฝ่ำยเอกสำรกำรพิมพ์ 

ในปี พ.ศ.2538 มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ได้รับ
กำรยกฐำนะเป็น สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี ส ำนักงำนอธิกำร จึงเปลี่ยนเป็น “ส ำนักงำนอธิกำรบดี” ต่อมำได้
เปลี่ยนชื่อจำกสถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เป็นสถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์           ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2546 

ในปี พ.ศ.2547 มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนำยน 2547 สถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็น 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้แบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วน
รำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2549 คือ
 กองกลำง 

 กองนโยบำยและแผน 

 กองพัฒนำนักศึกษำ 

 ถึงแม้ว่ำชื่อของส ำนักงำนอธิกำรบดี จะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมระบบโครงสร้ำงหน่วยงำน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดียังคงด ำเนินงำนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรท ำหน้ำที่บริกำร ประสำนงำน 
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สนับสนุนงำนบริหำร และสนับสนุนงำนวิชำกำรในทุก ๆ ด้ำน ให้มีคุณภำพเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ       
ของมหำวิทยำลัยต่อไป 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 

 2.1 ปรัชญา  
  “มุ่งม่ันให้บริกำร พัฒนำงำนให้มีมำตรฐำน บูรณำกำรพันธกิจ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
บริหำรจัดกำร ได้ทั้งงำน ได้ทั้งคน” 

 2.2 วิสัยทัศน์  
  “ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำร ทรัพยำกร
ทำงกำรบริหำร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ โดยน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน” 

 2.3 พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษำ บัณฑิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
  2. บริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  3. ปรับปรุง ยกระดับคุณภำพงำนและบุคลำกร พัฒนำกระบวนกำรกำรให้บริกำร
และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน 
  4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ภูมิสถำปัตย์ และระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงสมดุล 
  5. เพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำทรัพย์สินและสินทรัพย์ และเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.4 เป้าประสงค์ 

1. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม ร่วมถึงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนำศักยภำพให้กับนักศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของกองพัฒนำนักศึกษำ 

2. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
และกำรบริกำรพื้นฐำนภำยในมหำวิทยำลัย 

3. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร 

4. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำร
อนำมัยสุขำภิบำลและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 

5. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดหำรำยได้และเ พ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของ
มหำวิทยำลัย 

6.เป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก    
ในระดับ ดี 
 2.5 นโยบาย 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนกำรประกันคุณภำพให้บุคลำกรทุก
ท่ำน โดยเร่งรัดให้มีกำรจัดกำรคุณภำพ ได้มีกำรวำงแผน น ำระบบประกันคุณภำพมำบริหำรจัดกำร 
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ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตรงควำมต้องกำรของสังคม 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ดังนี้ 
  1. สร้ำงเสริมควำมรู้และปลูกฝังให้นักศึกษำและบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ทุกระดับตระหนักถึงคุณภำพ  
  2. ด ำเนินกำรให้ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  
อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
  3. สนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดีทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้    
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำร
ประกันคุณภำพท้ังภำยในและภำยนอกสถำบัน 
  4. สนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและจัดกำรฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 
ให้เป็นระบบที่ทันต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถตรวจสอบได้ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีน ำเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
หน่วยงำนเพื่อยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบด ี

หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 3.1 โครงสร้างองค์กร  
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กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

รองอธิการบดี 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานวิเคราะห์นโยบายและตดิตาม
ประเมินผล 
- งานวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ 
- งานมาตรฐานและจัดการคณุภาพ 

- งานบริหารทั่วไป  
- งานการเงินและบัญชี 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานสื่อสารองค์กรและการตลาด 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานนิติการ 
- งานพัสดุ 
- งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานบริหารทรัพยส์ินและรายได ้
- งานวิเทศสัมพนัธ์ 
- งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
- งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
- งานบริหาร มรภ.วไลยอลงกรณฯ์ กรุงเทพฯ 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานกิจการนักศึกษาและศิษยเ์กา่
สัมพันธ์ 
- งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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4. จ านวนนักศึกษา  
4.1 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบัน ทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับปริญญำตรี จนถึงปริญญำเอก (ภำคปกติ – ภำคพิเศษ) 

                       หน่วย : คน 

คณะ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวมทั้งหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

คณะครุศำสตร์ 1,769 - - 175 - 14 - 73 2,031 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

1,663 273 - - - - - - 1,936 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 1,763 1,002 - - - - - - 2,765 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 856 127 - - - 3 2 11 999 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 201 - - - - 22 - - 223 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 499 384 - - - 4 - - 887 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 442 49 - - - - - - 491 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 146 - - - 16 118 15 69 364 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 77 161 - - - - - - 238 

รวม 7,416 1,996  175 16 161 17 153 
9,934 

รวมทั้งหมด 9,412 175 177 170 

                                                                  ที่มา : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนำยน 2562 
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4.2 จ านวนนักศกึษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

เปรียบเทยีบจ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2558 – 2562 จ ำแนกตำมระดับคณะ/วิทยำลัย 
       หน่วย : คน 

คณะ/วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 

2558 ร้อยละ 2559 เพ่ิม/ลด 2560 เพ่ิม/ลด 2561 เพ่ิม/ลด 2562 เพ่ิม/ลด 
คณะครุศำสตร ์ 401 14.32 379 -5.49 425 12.14 540 27.06 424 -21.48 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 715 25.53 510 -28.67 609 19.41 413 -32.18 423 2.42 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 865 30.88 647 -25.67 769 23.49 527 -31.47 499 -5.31 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 482 17.21 366 -24.07 330 -9.84 177 -46.36 210 18.64 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 177 6.32 189 6.78 253 33.86 209 -14.39 229 9.57 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 110 3.93 64 -41.82 64 - 40 -37.50 19 -52.50 
คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ - - - - 175 - 124 -29.14 118 -4.84 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 36 1.29 21 -41.67 36 71.43 21 -41.67 52 147.62 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 15 0.59 45 200.00 92 104.44 50 -45.65 56 12.00 

รวม 2,801 100.00 2,221 -20.71 2,753 23.95 2,101 -23.58 2,030 -3.38 

                               ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 
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4.3 แผนรับนักศึกษา 
เปรียบเทียบแผนรับจ ำนวนนักศึกษำใหม่ และผลกำรด ำเนินงำน ระดับปริญญำตรีภำคปกติ ปีกำรศึกษำ  2558 - 2562  จ ำแนกตำมคณะ และ

สำขำวิชำ 
    หน่วย : คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : ส ำนกัสงเสสิมววมาำกำิละงเำนะงสียนน ยีกำิศกึษำ 5625 

 

คณะ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

คณะครุศาสตร์ 
400 

404 
450 

384 
450 

425 
450 

359 
540 

424 
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 101.00 85.33 94.44 79.78 20.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

820 
728 

790 
445 

720 
559 

690 
383 

630 
377 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 88.78 56.33 77.64 55.51 -8.70 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

460 
324 

450 
220 

490 
308 

455 
156 

500 
178 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 70.43 48.89 62.86 34.29 9.89 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

210 
111 

330 
86 

330 
73 

190 
31 

130 
19 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 52.86 26.061 22.12 16.32 -31.58 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

420 
201 

270 
131 

215 
164 

240 
105 

275 
119 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 47.86 48.52 76.28 43.75 14.58 
คณะวิทยาการจัดการ 1,02

0 
844 

740 
480 

765 
584 

705 
316 

645 
304 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 82.75 64.86 76.34 44.82 -8.51 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

65 
36 

110 
35 

90 
40 

90 
20 

190 
52 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 55.38 31.82 44.44 22.22 111.11 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

120 
146 160 127 155 153 200 117 

260 
104 

คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ) 121.67  79.38  98.71  58.5 30 
รวมมหาวิทยาลัย 3,5

15 
2,794 

3,300 
1,908 

3,215 
2,306 

3,020 
1,487 

3,350 
1,604 

คิดเป็นร้อยละ (ของแผน) 79.49 57.82 71.73 49.24 10.93 
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4.4 จ านวนบุคลากร 
4.4.1 จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2562 มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 246 คน โดยจ ำแนกได้ตำมประเภทดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

จ านวนรวม 
ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้ำรำชกำร - - 2 1 3 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 73 12 - 91 
พนักงำนรำชกำร - 12 1 - 13 
ลูกจ้ำงประจ ำ 7 6 2 - 15 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 8 - - 9 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 111 4 - - 115 
รวม 125 103 17 1 246 

ข้อมูลจาก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎำคม 2562 
 

4.4.2 จ ำนวนบุคลำกร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

จ านวนรวม 
ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้ำรำชกำร - - 1 1 2 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 60 8 - 74 
พนักงำนรำชกำร - 10 1 - 11 
ลูกจ้ำงประจ ำ 7 6 1 - 14 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 5 - - 6 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 110 4 - - 114 

รวม 124 85 11 1 221 

            ข้อมูลจาก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมลู ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 
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4.4.3 จ ำนวนบุคลำกร กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

จ านวนรวม 
ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

รวม 0 9 1 0 10 
ข้อมูลจาก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎำคม 2562 

4.4.4 จ ำนวนบุคลำกร กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

จ านวนรวม 
ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้ำรำชกำร - - - - - 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 7 4 - 11 
พนักงำนรำชกำร - 1 - - 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - 1 - 1 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง - 1 - - 1 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 - - - 1 

รวม 1 9 5 0 15 
            ข้อมูลจาก : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมลู ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 
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4.4.5 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2562 ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ล าดับ หน่วยงาน 
คุณวุฒิ 

รวม
ทั้งหมด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 คณะครุศำสตร์ 1 7 2 2 - 3 - - 15 
2 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 3 1 6 - 1 - - 13 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 5 4 5 - 1 - - 18 
4 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 4 1 7 - 1 - - 15 
5 คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 4 4 6 - - - - 18 
6 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 6 4 15 - 4 - - 33 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร - - 1 4 - - - - 5 
8 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ - 1 2 5 - - - - 8 
9 บัณฑิตวิทยำลัย - - - 6 - 1 - - 7 
10 ส ำนักงำนอธิกำรบดี - - - - - - - 1 1 
11  - กองกลำง 57 4 16 33 4 5 - - 119 
12       - งานวิเทศสัมพันธ์ - - - 2 - - - - 2 
13       - งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ - - - 3 - - - - 3 
14       - งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 21 41 9 19 - 1 - - 91 
15    - งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ - - 2   - 1 - - 3 

16 
      - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ-
บรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

- 1 - 1 - - - - 2 

17    - กองพัฒนำนักศึกษำ - 1 1 7 1 3 - - 13 
18    - งานศิลปวัฒนธรรม - - - 1 - 1 - - 2 
19    - กองนโยบำยและแผน - - 2 4 - 1 - - 7 
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ล าดับ หน่วยงาน 
คุณวุฒิ 

รวม
ทั้งหมด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

20    - งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ - - 1 2 - - - - 3 
21 หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - 2 - - - - 2 
22 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน - - 3 12 - 1 - - 16 
23   - ศูนย์ภำษำ - - 1 4 - - - - 5 
24   - งำนวิชำศึกษำทั่วไป - - 1 3 - 1 - - 5 
25 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร - 1 2 2 1 2 - - 8 
26    - งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - - 1 1 - 1 - - 3 
27 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 4 5 15 1 1 - - 27 
28 สถำบันวิจัยและพัฒนำ - - 1 4 1 1 - - 7 
29    - งำนบ่มเพำะธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่ (UBI) - - - - 1 2 - - 3 
30 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย - - - 2 - 1 - - 3 

31 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

5 18 - 10 - - - - 33 

32 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-
รำชูปถัมภ์ สระแก้ว 

11 3 1 2 -  1 -  - 18 

รวม 111 103 65 185 9 34 0 1 
508 

รวมทั้งหมด 214 250 43 1 

ทีม่า : งำนงำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2562 
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4.4.6 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมหน่วยงำน คุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ล าดับ หน่วยงาน 
รวม 

ทั้งหมด 

คุณวุฒิ 
รวม 

ทั้งหมด 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผศ. รศ. ศ. 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 คณะครุศำสตร์  66 - - 14 23 9 20 19 6 11 - 2 - - 
2 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  

20 - - 5 7 3 5 7 1 5 - 1 - - 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

41 - - 17 10 9 5 16 9 3 2 2 - - 
4 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  80 - - 26 39 11 4 12 7 4 - 1 - - 
5 คณะวิทยำกำรจัดกำร  

50 - - 10 29 3 8 22 10 10 1 1 - - 
6 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  97 - - 19 45 9 24 28 7 18 2 1 - - 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 29 - - 4 11 7 7 1 - 1 - - - - 
8 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 28 - - 7 15 4 2 3 1 1 - 1 - - 
9 ศูนย์ภำษำ 12 - - 3 6 1 2 3 - 2 - 1 - - 
10 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 15 - - 5 5 1 4 2 1 1 - - - - 
11 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์สระแก้ว 19 - - 10 6 1 2 0 - - - - - - 
12 โรงเรียนสำธิต 77 25 37 3 11 - 1 0 - - - - - - 

รวม 
534  

25 37 123 207 58 84 113 42 56 5 10 0 0 
รวมทั้งหมด 62 330 142   98 15 0 

          ที่มา : งำนงำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎำคม 2562 
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5. งบประมาณ 
5.1 งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2562 จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

            หน่วย : บาท 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด 
งบประมำณแผ่นดิน 499,616,300 68.27 514,216,100 2.92 518,818,800 0.90 531,436,600 2.43 
งบประมำณรำยได้ 232,250,000 31.73 220,355,000 -5.12 305,609,400 38.69 182,507,400 -40.28 

รวม 731,866,300 100.00 734,571,100 0.37 824,428,200 12.23 713,944,000 -13.40 

                                                   ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

499,616,300 514,216,100 518,818,800 531,436,600

232,250,000 220,355,000

305,609,400

182,507,400

ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทยีบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2559 - 2562

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้
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5.2 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2562 จ ำแนกตำมเงินรำยจ่ำย 
              หน่วย : บาท 

ผลผลิต 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด 
งบบุคลำกร 128,044,400 17.50 118,291,200 -7.62 115,037,300 -2.75 100,436,000 -12.69 
งบด ำเนินงำน 148,725,000 20.32 164,237,400 10.43 315,007,700 93.02 185,756,500 37.59 
งบลงทุน 101,200,700 13.83 143,468,500 41.77 135,073,000 -5.85 132,511,000 -1.89 
งบเงินอุดหนุน 324,131,900 44.29 275,404,800 -15.03 247,330,800 -10.19 249,105,800 0.71 
งบรำยจ่ำยอื่น 29,764,300 4.07 33,169,200 11.44 11,979,400 -63.88 46,137,700 285.14 
รวมทั้งสิ้น 731,866,300 100.00 734,571,100 0.37 824,428,200 12.50 713,944,000 13.40 

                            ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 

128,044,400

148,725,000

101,200,700

324,131,900

29,764,300

118,291,200

164,237,400

143,468,500
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0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000

งบบุคลำกร

งบด ำเนินงำน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรำยจ่ำยอื่น

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2559
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2.3.3 งบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย (งบประมำณรำยได้) ประจ ำปี พ.ศ. 2559 – 2562 
          หน่วย : บาท 

ผลผลิต 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด 
กองทุนพัฒนำบุคลำกร 8,915,000 55.66 8,990,500 0.85 5,440,200 -39.49 5,475,200 0.64 
กองทุนพัฒนำงำนวิจัย 3,566,000 22.22 3,556,200 -0.27 3,626,800 1.99 3,650,100 0.64 
กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 3,566,000 22.22 3,556,200 -0.27 3,626,800 1.99 3,650,100 0.64 
รวมทั้งสิ้น 16,047,000 100.00 16,102,900 0.35 12,693,800 -21.17 12,775,400 0.64 

               ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 
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ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2562 จ าแนกตามประเภทกองทุน

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2559
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วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลิตครู พัฒนำศักยภำพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

Strategy Map 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 

มิติประสิทธิภาพ 

มิติพัฒนาองค์กร เพ่ิมสมรรถนะบุคลำกร 
ให้ทักษะมำกข้ึน 

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และระบบเครือข่ำย 

พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำร 

กระบวนกำรและระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำนลดลง 

ปรับปรุงข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
โครงสร้ำง   กำรบริหำรจัดกำร ให้เหมำะสม 

บุคลำกรมีทักษะและศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในสำยงำนเพ่ิมข้ึน 

กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส และหลักธรรมำภิบำล กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว น่ำเชื่อถือ 

ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก ถูกต้อง
ข้อมูลชัดเจน พึงพอใจ 

บุคลำกรมีสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ให้กับผู้อ่ืน 

องค์กรเป็นต้นแบควำมโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้ 
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6. เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ประจ าปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมถึงด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และพัฒนาศักยภาพให้กับ นักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา 

1. บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะ
ในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ประเทศ 

1.2 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี งำนกิจกรรมนักศึกษำและศิษย์
เก่ำสัมพันธ์, 

งำนบริกำรและสวัสดิกำร
นักศึกษำ, 

งำนศิลปวัฒนธรรม, 
งำนบริหำรทั่วไป 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

1.2.1 ผลงำนที่ ได้รับรำงวัล หรื อกำร
เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

45 ผลงำน 
 

1.2.2 ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

26 ผลงำน 
 

1.2.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรที่
ไ ด้ รั บกำร เผยแพร่  ระดับชำติ  หรื อ
นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด 

300 ผลงำน 
 

1.2.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์ เก่ำที่
ไ ด้ รั บกำ รยกย่ อ ง ในระดั บช ำติ ห รื อ
นำนำชำติ 

8 คน 
 

1.4 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ
ที่มี ผลงำนเชิงประจักษ์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่ง
ใหม่ ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ร้อยละ 40 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ประจ าปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกที่
ดีต่อสั งคมโดยรวมรักษำมรดกทำง
วัฒนธรรมและ เข้ ำ ใ จ ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม 

4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ
สำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

15 ผลงำน 
 

 

งำนศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนำนักศึกษำ 

 
4.2 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำร 
จัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่  
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

10 ล้ำนบำท งำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้ 
กองกลำง 

งำนศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนำนักศึกษำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริการพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย 
5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน 
โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ต่อประชำชน 

5.6 .1 .1 ค่ ำ เฉลี่ ยควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน กำร
เรียนรู้  เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรขั้นพ้ืนฐำน
ภำยในมหำวิทยำลัย  

มำกกว่ำ 4.51 งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กองกลำง 

5 .4 .2 .1  ระดับควำมส ำ เร็ จของกำร
ด ำเนินกำรสื่อสำรองค์กำรลำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC)  

ระดบั 5 งำนสื่อสำรองค์กำรและกำรตลำด 
กองกลำง 

5.6 .2 .1 ค่ ำ เฉลี่ ยควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำ และอำจำรย์ ต่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบเครือข่ำย
ให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi residential 

มำกกว่ำ 4.51 งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กองกลำง 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ประจ าปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 
5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน 
โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ต่อประชำชน 

5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอก 

ร้อยละ 35 งำนบริหำรงำนบุคคล 
กองกลำง 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ทั้งหมำดที่
ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่
ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. 

ร้อยละ 15 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ร้อยละ 60 

5.4 จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพจำก สกอ. หรือ
สถำบันรับรองมำตรฐำนวิชำชีพ 

10 คน 

5.5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่
เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้ำเกณฑ์ กำรประเมิน 

ร้อยละ 3 

5.7 ร้อยละของบุคลำกรและผู้น ำที่ได้รับ
กำร พัฒนำและผ่ ำนผลกำรประ เมิน
หลักสูตร ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80 

5 .8  ค่ ำ เฉลี่ ยควำมพึงพอใจของกำร
บริหำรงำนด้ำนบุคคล  

มำกกว่ำ 4.51 

5.15 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อองค์กร 

มำกกว่ำ 4.15 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ประจ าปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

 5.16 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ 

มำกกว่ำ 4.00 กองกลำง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน 
โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ต่อประชำชน 

5.14 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว 
(ระดับเอเชีย) 

น้อยกว่ำ 
อันดับที่ 195 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหารายได้และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน 
โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ต่อประชำชน 

5.19 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรำยได้ทั้งหมด
ของมหำวิทยำลัยตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ร้อยละ 2 กองกลำง 

5 . 2 0  อั ต ร ำ ส่ ว น ก ำ ไ ร จ ำ ก ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน (Operation Profit Margin) 

30 งำนกำรเงินและบัญชี 
กองกลำง 

5.21 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
(ROI) ของงำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้ 

มำกกว่ำ 20 งำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้ 
กองกลำง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ในระดับ ดี 
5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน 
โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ต่อประชำชน 

5 .9  ร้ อยละของหลักสู ตรที่ มี ผลกำร
ประเมิน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ สกอ. 
อยู่ในระดับดีมำก  

ร้อยละ 5 งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 
กองนโยบำยและแผน 

5.10 ค่ำคะแนนกำรกำรประเมินตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำด ำเนินกำร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

200 คะแนน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ประจ าปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

 5 .11 ร้ อยละหลักสู ตรที่ ผ่ ำนกำรขึ้น
ท ะ เ บี ย น  TQR (Thai Qualification 
Register)  

ร้อยละ 20 งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 
กองนโยบำยและแผน 

5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมิน
คุณธ ร รมและคว ำม โป ร่ ง ใ ส ในกำร
ด ำเนินงำน ของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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7. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
นโยบายข้อที่ 1 
เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
สนั บ สนุ น  ส่ ง เ ส ริ ม  กิ จ ก ร รม  ด้ ำ นศ ำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำ
นักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
 

กลยุทธ์ 
1.2 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning) เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มี
ควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 

กลยุทธ์ 
1.1 สนับสนุน ส่ ง เสริม กำรจัดกิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติกำรของกองพัฒนำนักศึกษำ 
1.2 สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะของนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำน
ระดับสำกล 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 
กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำง
จิตส ำนึกทำงวัฒนธรรม และกำรเรียนรู้ต่ ำง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทำง
วัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริ หำ รจั ดกำร
ศิ ลปวัฒนธรรมที่ น ำ ไปต่ อยอดสู่ เ ศ รษฐกิ จ
สร้ำงสรรค ์
 
 
 

1.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งระดับในประเทศและ
ระดับนำนำชำติ 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
 กลยุทธ์ 

4.1 บริหำรจัดกำรส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้ งกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสำน
เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
สนั บ สนุ น  ส่ ง เ ส ริ ม  กิ จ ก ร รม  ด้ ำ นศ ำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำ
นักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 

4 . 2  ส ร้ ำ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย ห รื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและระดับนำนำชำติ 
4 . 3  พัฒนำระบบกล ไกกำรบริ ห ำ รจั ด ก ำ ร
ศิ ลปวัฒนธรรมที่ น ำ ไปต่ อยอดสู่ เ ศ รษฐกิ จ
สร้ำงสรรค ์

กลยุทธ์ 
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และจิตอำสำ โดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายข้อที่ 3 
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำม
เกณฑ์มำตรฐำน ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี 
ธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 
5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำท ำงำน
ในมหำวิทยำลัย พัฒนำขีดสมรรถนะของทรัพยำกร
บุคคลอย่ำงต่อเนื่องทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร และยกระดับศักยภำพบุคลำกร ภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 
2.2 สนับสนุนกำรคัดเลือก จัดสรรอัตรำก ำลัง และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำย
งำน 

5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพ่ือเป็นมหำวิทยำลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

2.3 ส่งเสริมกำรปรับปรุง พัฒนำ ระเบียบ ข้อบังคับ 
โครงสร้ำง กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 

นโยบายข้อที่ 4 
พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็น
องค์กรแห่งควำมสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี 
ธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร และยกระดับศักยภำพบุคลำกร ภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
 5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน กลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำน เ พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเ พ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะกำรอนำมัยสุขำภิบำลและกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 

2.4 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทั้งภำยในและ
เข้ำถึงท้องถิ่น 
2.5พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำร ด้วย     
ธรรมำภิบำล สำมำรถตรวจสอบและน ำไปสู่องค์กร
ที่เป็นเลิศ 

5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำร
เรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก และบริกำรขั้นพ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย
ให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi residential University 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำไปสู่
กำรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 
3.1ปรับปรุงสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเพ่ือ
น ำไปสู่ Green University 

นโยบายข้อที่ 4 
พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็น
องค์กรแห่งควำมสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี 
ธรรมำภิบำล 
5.7 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำไปสู่
กำรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 
3.2 นโยบำยส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำ
สินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
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8. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรบริหำร (จุดแข็ง) 
ประเด็นกำรจัดกำรจำกบริบท/ สภำพกำรณ์ขององค์กร 
 

ล าดับ 
ผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ(+) 
การบริหารที่ส าคัญของหน่วยงานที่ส่งผลให้ 

การปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน  

ส านักงานอธิการบดี   
1 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ นโยบำยและกระบวนกำร

ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน สำมำรถให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมสำยบังคับบัญชำตำมโครงสร้ำง 
หน่วยงำน ท ำให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำร 
สั่งกำรและเอให้ได้ผลลัพธ์บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ 
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

สนับสนุนกำรพัฒนำทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้มี
ศักยภำพตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้สูงขึ้น 
ส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

2 บุคลำกรมีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจที่ ผู้ บั งคับบัญชำมอบหมำย โดยมี
กระบวนกำรที่เน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 

น ำผลลัพธ์กำรปฏิบัติงำนในรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 
แบบ OKR ของหน่วยงำนต้นสังกัดและตนเอง เพ่ือให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำพัฒนำทักษะอย่ำงต่อเนื่อง 

สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำรับกำรฝึกอบรม/
สัมมนำเพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเอง โดยสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้อื่นได้ 
 

3 ผู้บริหำรมีกำรมอบนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

1. มีกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยของผู้บริหำร 
2. ผู้ใต้บังคับบัญชำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
กำรท ำงำน 

ผู้ ใต้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนไปในทิศทำง
เดียวกันตำมนโยบำยของสถำบัน 

4 หน่วยงำนภำยในมีกำรติดต่อประสำนงำนที่ดี 
ส่งผลให้ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จลุล่วง 
 

1. พัฒนำสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงำน เพ่ือกำรติดตอ่ประสำนงำนที่สะดวกขึ้น 

2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้ทันสมัยและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรติดต่อประสำนงำน โดยงำนบริหำรงำนบุคคล, งำน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5 น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำบริหำรจัดกำรในกำร
ปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยเข้ำมำ
บริหำรจัดกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรให้บริกำร 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 
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ล าดับ 
ผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (-) 
การบริหารที่ส าคัญของหน่วยงานที่ส่งผลให้ 
การปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน 
ส านักงานอธิการบดี  

   
, งำนกำรเงินและบัญชี, งำนบริหำรทั่วไป (งำน
ยำนพำหนะ), งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรบริหำร (จุดอ่อน)  
ประเด็นกำรจัดกำรจำกบริบท/ สภำพกำรณ์ขององค์กร  

 

ล าดับ 
ผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (-) 
การบริหารที่ส าคัญของหน่วยงานที่ส่งผลให้ 
การปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน 
ส านักงานอธิการบดี  

1. บุคลำกรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถไม่ เ ต็ ม
ศักยภำพที่มีอยู่ 

กำรปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

กำรปรับเปลี่ยนสำยงำนโดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนของบุคลำกร ตำมนโยบำยผู้บริหำร 

2. กำรเชื่อมโยงเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบ
เครือข่ำยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน 

ระบบเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของงำนบริหำร 
งำนบุคคลที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนให้เป็น 
ปัจจุบัน หรือกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนบุคคลทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ครอบคลุมเท่ำที่ควร 

เร่งพัฒนำคุณภำพระบบเครือข่ำยให้เชื่อมต่อกับ
หน่วยงำน โดยใช้ควำมร่วมมือระหว่ำงงำนบริหำรงำน
บุคคลร่วมกับ งำนศูนย์คอมพิวเตอร์และส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

3. กำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำบุคลำกรที่มี ให้คงอยู่
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 

 อัตรำกำรบรรจุและกำรพ้นจำกงำนของบุคลำกร 
ค่อนข้ำงสูง 

เสนอแนวคิด นโยบำย สวัสดิกำร และผลตอบแทน 
ให้กับผู้บริหำรพิจำรณำ โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 

4. นโยบำยของมหำวิทยำลัย  นโยบำยของมหำวิทยำลัยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย  
  และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนมีควำมท้ำทำยค่อนข้ำงสูง 

1. มีหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลและกำรติดตำมผลกำร 
  ปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน     
2. กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน โดยหน่วยงำน

ภำยใน  ทั้ง 3 กองร่วมกับงำนบริหำรงำนบุคคล 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (โอกำส) 
ประเด็นกำรจัดกำรจำกบริบท/ สภำพกำรณ์ขององค์กร 

 

ล าดับ 
บริบท/ สภาพการณ์ส าคัญ 

(โอกาส) 
ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ 

ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน ส านักงาน

อธิการบดี   
1 ควำมเชื่อมั่นต่อกำรผลิตครูของมหำวิทยำลัย 1. กำรรับสมัครนักศึกษำ 

2. กำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

3. กำรรับสมัครอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
4. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรให้ 

1. ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ โดยงำน
สื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 
2. สนับสนุนงบประมำณจัดหำบุคลำกรสำยวิชำกำร

และสำยสนับสนุนให้สอดคล้องกับหน่วยงำน 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
2 มหำวิทยำลัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรม กำรผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับตลำดแรงงำนในปัจจุบัน 1. บริกำรจัดหำงำนส ำหรับนักศึกษำ (Job Fair) 

เพ่ือให้นักศึกษำมีรำยได้ระหว่ำงศึกษำ โดยกองพัฒนำ
นักศึกษำ 
2. กำรปัจฉิมนิเทศเพ่ือให้บัณฑิตมีควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน โดยกองพัฒนำนักศึกษำ 

3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจัดสรร
กรอบอัตรำก ำลังระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565) จ ำนวน 928 อัตรำ และงบประมำณให้
มหำวิทยำลัย 
 

กำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ 
  หน่วยงำน 

มีกำรวำงแผนเพ่ือทบทวนกรอบอัตรำก ำลังระยะยำว
และประจ ำปี โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 

4 สภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่อรำยได้ของผู้ปกครอง 

แนวโน้มกำรตัดสินใจเรียนในมหำวิทยำลัยที่ใกล้บ้ำนพัก 
ของนักศึกษำเพ่ิมขึ้น 

 งำนแนะแนวกำรศึกษำและกำรประชำสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษำของงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 

5 เส้นทำงกำรคมนำคมให้ทำงเลือกหลำกหลำย 
 

1. มีกำรเตรียมรถรำงส ำหรับให้บริกำรรับ – ส่งนักศึกษำ  
ภำยในมหำวิทยำลัย  

1. กำรบริกำรหอพักนักศึกษำ โดยงำนบริหำร
ทรัพย์สิน และรำยได้ 
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ล าดับ 
บริบท/ สภาพการณ์ส าคัญ 

(อุปสรรค) 
ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ 

ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน  

ส านักงานอธิการบดี   
 

 

2. มีกำรเตรียมพ้ืนที่รองรับเพื่อให้บริกำรส ำหรับ
นักศึกษำ  
  ทัง้ด้ำนอำคำร สถำนที่และภูมิทัศน์ที่สวยงำม 

2. กำรจัดท ำผังแม่บท มหำวิทยำลัยสีเขียว โดย  
   งำนอำคำรสถำนที่ 
3. กำรบริกำรรถรำงภำยในมหำวิทยำลัย โดยงำน

บริหำรทั่วไป (งำนยำนพำหนะ) 
6 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ท ำให้บุคลำกรมี

กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพและได้รับกำร 
ตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกปี 

กำรด ำเนินงำนรวมกันของ ทั้ง 3 กอง กองกลำง กอง
นโยบำยและแผน และกองพัฒนำนักศึกษำ 
 

7 เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งเดียวที่อยู่ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 เป็นภำพลักษณ์เชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และบุคคลภำยนอก น้อมน ำพระรำโชบำยและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินชีวิต 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรบริหำร (อุปสรรค) 
ประเด็นกำรจัดกำรจำกบริบท/ สภำพกำรณ์ขององค์กร 
 

ล าดับ 
บริบท/ สภาพการณ์ส าคัญ 

(อุปสรรค) 
ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ 

ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน  

ส านักงานอธิการบดี   
1 จ ำนวนของสถำบันกำรศึกษำไม่สมดุลกับ

จ ำนวนนักศึกษำ ท ำให้นักศึกษำมีทำงเลือก
ด้ำนสถำนที่ศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้จ ำนวน
นักศึกษำลดน้อยลง 

ปรับปรุงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก เพ่ือให้
เข้ำถึงนักศึกษำมำกข้ึน โดยกำรประชำสัมพันธ์
จุดเด่นให้มหำวิทยำลัย และบุคลำกร  

1. จัดหำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้
เหมำะสม 
2. ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับสื่อสำรมวลชน เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย โดยงำนสื่อสำรองค์กร
และกำรตลำด 
3. จัดท ำงำนวิจัยเพื่อหำสำเหตุแห่งกำรจ ำนวน
ลดลงของนักศึกษำ โดยงำนสื่อสำรองค์กรและ
กำรตลำด ร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

2 กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร อีกท้ัง
กำรติดต่อประสำนควำมร่วมมือ ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับชุมชนโดยรอบ ยังไม่เป็นผล
เท่ำท่ีควร 

1. กำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
   กับชุมชนโดยรอบ มีค่อนข้ำงน้อย 
2. ระบบกำรบริหำรงำนไม่เอ้ือต่อกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำองค์กร ด้ำนกำรบริกำรชุมชน  
 

1 .  พัฒนำ เทค โน โ ลยี ส ำ ร สน เทศด้ ำ นก ำ ร
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย และเครือข่ำยสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือกำรติดต่อประสำนงำนกับ
ชุมชนโดยรอบ 

2. เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ
ชุมชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

3 ควำมไม่แน่นอนด้ำนสภำพเศรษฐกิจ กำรเมือง 
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้
บุคลำกรม ี
 

1. ปริมำณของบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน 
2. คุณภำพของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย - 
 

1. กำรทบทวนกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำนตำม
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 
2. ปรับปรุงกรอบภำระงำน วิธี และเกณฑ์กำร
ประเมินให้ชัดเจน โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 

Strategy 4 
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ล าดับ 
บริบท/ สภาพการณ์ส าคัญ 

(อุปสรรค) 
ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ 

ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน  

ส านักงานอธิการบดี   
  สนับสนุนไม่สอดคล้องกับกำรท ำงำนร่วมกับ

ชำวต่ำงชำติ 
3. ปรับปรุงสำธำรณูปโภคเพ่ือเอ้ือต่อกำรเรียนกำร
สอน โดยงำนอำคำรสถำนที่  งำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
4. พิจำรณำค่ ำตอบแทน และสวัสดิกำรของ
บุคลำกรให ้
   เหมำะสม โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 
5. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  โดยงำนนิติกำรร่วมกับงำน
บริหำรงำนบุคคล 
6. กำรคัดเลือกบุคลำกรชำวต่ำงชำติในอำเซียนเข้ำ
มำปฏิบัติงำน โดยงำนบริหำรงำนบุคคล ร่วมกับ
หนว่ยงำนที่ร้องขอ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรที่มีทักษะและ
ศักยภำพในกำรท ำงำนร่วมกับชำวอำเซียน โดยงำน
บริหำรงำนบุคคล 

4 สภำพเศรษฐกิจ 1. ภำวะเศรษฐกิจที่ถดถ้อยประกอบกับค่ำครองชีพ
ที่สูงขึ้น  
2. กำรวำงแผนใช้จ่ำย งบประมำณและกำรบริหำร 
3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

1. ปรับระบบค่ำตอบแทน เพ่ือให้บุคลำกรมี
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำตนเอง 
2. ก ำหนดเส้นทำงในกำรพัฒนำสำยอำชีพที่ชัดเจน 
โดยงำนบริหำรงำนบุคคล 
3. จัดท ำบัญชีก ำหนดต ำแหน่ง เพื่อรองรับ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยงำนบริหำรงำน
บุคคล 
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ล าดับ 
บริบท/ สภาพการณ์ส าคัญ 

(อุปสรรค) 
ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ 

ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน  

ส านักงานอธิการบดี   

   
4. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ เช่น สวัสดิกำร
ยืดหยุ่นของพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกันกลุ่มของ
บุคลำกร เป็นต้น 

5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.2,5, 
-  กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต  
-  กำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้ำนอำจำรย์
เป็นคนดีมีควำมสำมำรถ 

1. กำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 
   ที่มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษในแถบ
อำเซียน 
2. คัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและตรงต่อ

ควำม ต้องกำรในกำรสร้ำงหลักสูตร 
3. มหำวิทยำลัยต้องมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุง ด้ำน 
   Hardware/Software แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร ด้ ำ น
คอมพิวเตอร์ 
4. เพ่ิมอัตรำก ำลังของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มี

ควำมรู้ พ้ืนฐำนทำงด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่นและมี
กำรจัดกิจกรรมที่สำมำรถสร้ำงควำมสอดคล้อง
ของนักศึกษำในกลุ่มอำเซียนได้ 

5. เพ่ิมกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในกำร
ประสำนงำนทำงด้ำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรระหว่ำงหน่วยงำน
ในกลุ่มอำเซียน 

2. กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนภำษำโดย
งำนบริหำรงำนบุคคลร่วมกับงำนศูนย์ภำษำ 

3. กำรพัฒนำบุคลกรให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยงำนบริหำรงำนบุคคลร่วมกับงำน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ 
บริบท/ สภาพการณ์ส าคัญ 

(อุปสรรค) 
ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ 

ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน 

ส านักงานอธิการบดี 
6 ตัวบ่งชี้ 6 และ 7 จำก สมศ. 

อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่/ผลงำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีถูกน ำไปใช้ประโยชน์ 
(บุคลำกร) 
 

1. มีปริมำณผลงำนน้อย 
2. ผลงำนไม่ได้ถูกน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงจริงจัง 
3. ผลงำนไม่ได้ถูกเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
4. ขำดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำน 
5. ไม่มีกำรต่อยอดเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมกำรท ำงำน
ใหม่ๆ 

1. เพ่ิมนักวิจัย โดยจัดระบบเรื่องภำระงำนให้เอ้ือต่อ
กำรท ำวิจัย 

โดยงำนบริหำรงำนบุคคล ร่วมกับสถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

2. ส่งเสริมให้มีกำรเจริญเติบโตในสำยงำนเช่น
นักวิจัยที่ไม่ใช่สำยวิชำกำร โดยงำนบริหำรงำน
บุคคล ร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
3. สร้ำงบรรยำกำศเกื้อกูลกันในกำรท ำวิจัย โดย
ผู้อ ำนวยกำรกองทั้ง 3 กอง 
4. สร้ำงระบบบุคลำกรใน 3 กองให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่
ในกำรเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงโจทย์วิจัยกับ
นักวิจัยและสถำบันวิจัย คัดเลือกบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรงำนวิจัย 
5. เพ่ิมบุคลำกรที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในระดับนำนำชำติ 

7 มำตรฐำนกำรศึกษำ 
1.คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับชำติ 
และ 
   นำนำชำติ เป็นที่ยอมรับ 
2.กำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำร 
   ที่เป็นเลิศ (EdEPx)  

1. อำจำรย์คุณวุฒิระดับปริญญำเอก น้อยกว่ำ
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว้ 
2. สัดส่วนอำจำรย์ และนักศึกษำไม่สอดคล้องกัน 
3. จ ำนวนอำจำรย์ในบำงสำขำไม่เพียงพอ  
4. ก ำหนดคุณวุฒิของอำจำรย์ไม่ตรงตำมเกณฑ์ 
สกอ. 
5. แนวทำงพัฒนำกำรรับนักศึกษำไม่เหมำะสม 
 

1. สรรหำอำจำรย์คุณวุฒิระดับปริญญำเอก โดย
งำนบริหำรงำนบุคคลภำยใต้นโยบำยผู้บริหำร 
2. กำรสรรหำและบรรจุอำจำรย์ให้ตรงตำมสำขำ 
และเพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ โดยงำน
บริหำรงำนบุคคล 
3. พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้จ ำนวน
นักศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำยโดยงำนสื่อสำร
องค์กรและกำรตลำดร่วมกับหลักสูตร 
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ล าดับ 
บริบท/ สภาพการณ์ส าคัญ 

(อุปสรรค) 
ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ 

ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็นส าคัญเชิงการจัดการงาน 

ส านักงานอธิการบดี 
  6. บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนประชำสัมพันธ์

หลักสูตรในกำรให้ข้อมูล ค่อนข้ำงน้อย 
7. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ ำนวน
นักศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
8. ขำดควำมรู้และทักษะ ด้ำนภำษำอำเซียน และ
ภำษำกลำงในกำรสื่อสำร 

4. จัดท ำแผนสื่อสำรองค์กรและกำรสื่อสำรกำรตลำด
แบบบูรณำกำร (IMC) โดยงำนสื่อสำรองค์กรและ
กำรตลำด 
1. ควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษ 
   - จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ 
   - จัดระบบกำรท ำงำนให้มีเวลำเอื้อต่อกำรไป
ฝึกอบรม 
   - จัดหำวัสดุอุปกรณ์ด้ำนพัฒนำภำษำ 

บุคลำกรสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร 
- ขำดทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
- ขำดบุคลำกรที่รองรับหลักสูตรนำนำชำติที่
เพ่ิมข้ึน 

- สร้ำงแรงแรงจูงใจรูปแบบของเงินรำงวัลหรือกำร
ขึ้นเงินเดือนโดยงำนบริหำรงำนบุคคลร่วมกับงำน
ศูนย์ภำษำ2. ขำดบุคลำกรที่รองรับหลักสูตร
นำนำชำติที่เพ่ิมข้ึน 
-  เปิดรับบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม 
-  ให้ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเพ่ือเป็นแรงจูงใจ 
    โดยงำนบริหำรงำนบุคคล ภำยใต้นโยบำย
ผู้บริหำร 
3. บุคลำกรไม่ท ำวิจัย (ในกำรรับงำนวิจัยนอก) 
-  เพ่ิมค่ำตอบแทนนักวิจัย 
-  ออกข้อก ำหนดบังคับให้ท ำวิจัยและไม่ท ำวิจัย 
-  จัดสรรจ ำนวนภำระงำนให้เหมำะสม 
-  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สถำนที่ในกำรท ำวิจัย 
 โดยผู้อ ำนวยกำรกองทั้ง 3 กอง 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน ส านักงานอธิการบดี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น โดยยึดหลัก

ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ์     1.2 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
                    1.4 สร้ำงเครอืข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น 
     กลยุทธ์     2.4 พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบ

กำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
     กลยุทธ์     4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
          4.2 สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนำนำชำติ 
          4.3 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศและเป็นที่ยอมรับของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
     กลยุทธ์     5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำท ำงำนในมหำวิทยำลัย พัฒนำขีดสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
          5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
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          5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
          5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
          5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ กำรอนำมัยสุขำภิบำล และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 
          5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรขั้นพ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อกำร
เป็น Semi residential University 
          5.7 กำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
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แผนงาน/โครงการส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 
โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น โดยยึด

หลักตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

1.2 พัฒนำ
สมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ 
(Productive 
Learning) เพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ
ให้มีควำม
พร้อมต่อกำร
ท ำงำนระดับ
สำกล 

1.2.2 โครงกำร
พัฒนำทักษะของ
นักศึกษำท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรด ำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละควำม
พึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม  
3. ผลคะแนน
คณะกรรมกำร
กลำง  

1. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 
3. คะแนน
คณะกรรมกำร
กลำง อันดับ 1 
ใน 5 

1. พิธีรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 

3,200,000 - - ส.ค. – ก.ย.
63 

กัลยำ – มำส 

1. จ ำนวนชมรมท่ี
เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. จ ำนวน
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
20 ชมรม 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
1,000 คน 

2. เปิดโลกชมรม 30,000 - - ก.ค.63 มลิวรรณ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวน
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. จ ำนวนร้อยละ
ควำมพึงพอใจ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 85 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 3.51 

3. พิธีอัญเชิญตรำพระ
รำชลัญจกร 

136,000 - - พ.ย. – ธ.ค.
63 

มลิวรรณ 

1. จ ำนวนร้อยละ
ควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำรุ่นพ่ี 
และรุ่นน้อง มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
2. จ ำนวนร้อยละ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 
3. จ ำนวนกำร
ตรวจพบสำร 
เสพติด 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3.51 
 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3.51 
 
 
3. จ ำนวน 0 
คน 

4. รับน้องใหม่ตำม
หลักจริยธรรมและ
กำรรณรงค์ปลอด
เหล้ำในสถำนศึกษำ 

20,000 - - เม.ย. – ก.ย.
63 

มำโนช – 
มลิวรรณ 

1. จ ำนวนร้อยละ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 

5. ชมรมนักศึกษำ 30,950  - -  มลิวรรณ – 
เพ็ญพนำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  2. จ ำนวน
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำนวน 
3.จ ำนวนร้อยละ
ของนักศึกษำที่ได้
พัฒนำทักษะต่ำง 
ๆ ผ่ำนกำรเข้ำ
ร่วมชมรม 
4. ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของ
กำรจัดตั้งชมรม 

2. ร้อยละ 80 
 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 
4. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1. จ ำนวน
นักศึกษำมำใช้
สิทธิ์ในกำร
เลือกตั้ง 
2. ได้นำยก
องค์กำรนักศึกษำ  
3. มี
คณะกรรมกำร
องค์กำรนักศึกษำ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 
ของนักศึกษำ
ทัง้หมด 
2. จ ำนวน 1 
คน 
3. จ ำนวน 1 
คณะ 

6. เลือกตั้งนำยก
องค์กำรนักศึกษำ 

5,000 - - ก.พ.63 มลิวรรณ – 
เพ็ญพนำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวนตัวแทน
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม  
2. ระดับควำมพึง
พอใจของ
นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

1. จ ำนวน 70 
คน 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

7. เข้ำร่วมพิธีวำงพวง
มำลำ 

5,000 - - ก.พ.63 มลิวรรณ 

1. จ ำนวน 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 
 
2. ระดับควำมพึง
พอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 85 
ของนักศึกษำ
ชั้นปีที่ 1 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

8. พิธีไหว้ครู  13,750 - - ก.ค.63 มลิวรรณ 

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. ระดับควำมพึง
พอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 

1. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

9. ค่ำยอำสำ 6     
รำชภัฏ 

30,000 - - เม.ย. – 
พ.ค.63 

เพ็ญพนำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวน
นักศึกษำสุ่มตรวจ
สำรเสพติด  
2. จ ำนวนผู้เสพ
สำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

1. จ ำนวน 
1,500 คน 
 
2. จ ำนวน 0 
คน 

10. สุ่มตรวจสำรเสพ
ติด 

15,000 - - ก.ค. – ส.ค.
63 

มำโนช – 
มลิวรรณ 

1. จ ำนวนกิจกรรม
ภำยใน และ
ภำยนอกท่ีเข้ำร่วม 
2. ร้อยละควำม    
พึงพอใจ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
10 กิจกรรม 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

11. กิจกรรมองค์กำร
นักศึกษำและสภำ
นักศึกษำ 

150,000 - - 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

เพ็ญพนำ – 
ธัญญำภรณ์ 

1. จ ำนวนตัวแทน
นักศึกษำเข้ำร่วม
กำรคัดเลือกเป็น
นักศึกษำรำงวัล
พระรำชทำน 
ระดับอุดมศึกษำ 

1. จ ำนวน 1 
คน 

12. คัดเลือกนักศึกษำ
เพ่ือเข้ำรับรำงวัล
พระรำชทำน 

11,000 - - มี.ค.63 ธัญญำภรณ์ 

1. จ ำนวนศิษย์เก่ำ
เข้ำร่วมกิจกรรม  
2. ระดับควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมและกำร
ได้รับข้อมลูข่ำวสำร
อย่ำงสม่ ำเสมอ  

1. จ ำนวน 100 
คน 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 
 

13. อบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์วิชำชีพศิษย์
เก่ำ 

13,500 - - ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

ธัญญำภรณ์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

3. ผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปต่อยอดใน
ชีวิตประจ ำวันหรือ
สร้ำงอำชีพ 

3. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 

  1. ร้อยละควำม   
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร  
2. จ ำนวน
นักศึกษำท่ีขอรับ
กำรปรึกษำ  
3.จ ำนวนร้อยละ
ของนักศึกษำ
สำมำรถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ
จ ำนวน 10 คน 
 
3.ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

14. แนะแนวให้
ค ำปรึกษำ  

10,000 - - 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

สุนิสำ 

1. จ ำนวน
นักศึกษำท่ีก ำลัง
จะส ำเร็จ
กำรศึกษำเข้ำร่วม 
2. จ ำนวนสถำน
ประกอบกำรที่
เปิดรับนักศึกษำ  

ไม่น้อยกว่ำ 
400 คน 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
10 สถำน
ประกอบกำร  
 

15. ปัจฉิมนิเทศเตรียม
บัณฑิตสู่สังคมและ
ก้ำวหน้ำสู่อำชีพ 

10,000 - - มี.ค.63 สุนิสำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

3. ระดับระดับ
ควำมพึงพอใจใน
กำรเข้ำร่วม
โครงกำร 

3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

  1. ร้อยละของ
นักศึกษำเข้ำใหม่ 
เข้ำร่วมกำร
ทดสอบ 
2. มีระบบดูแล
ควำมช่วยเหลือ
นักศึกษำด้ำน
จิตวิทยำ 

1. ร้อยละ 90 
 
 
 
2. จ ำนวน 1 
ระบบ 

16. Psychological 
screening ใน
นักศึกษำแรกเข้ำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 

15,000 - - มิ.ย.63 สุนิสำ 

1. จ ำนวน
นักศึกษำกู้ยืม
เงินกยศ. ที่ก ำลัง
จะส ำเร็จ
กำรศึกษำ เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
2. ระดับควำม    
พึงพอใจของกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 85 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 
 

17. ปัจฉิมนักศึกษำ    
กยศ. 

10,500 - - มี.ค.63 นุวัต 



45 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. นักศึกษำกู้ยืม
เงิน กยศ. 
บุคลำกร เข้ำร่วม
กิจกรรม  
2. นักศึกษำกู้ยืม
เงิน กยศ. 
สำมำรถใช้งำน
ระบบ e-
student loan 
ได้อย่ำงถูกต้อง  
3. ระดับควำมพึง
พอใจของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

1. จ ำนวน 500 
คน 
 
 
2. ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

18. อบรมกำรใช้
ระบบ e- student 
loan 

20,000 - - มิ.ย.63 กัลยำ 

1. จ ำนวน
นักศึกษำท่ียื่น
เรื่องขอผ่อนผัน
ทหำรฯ เข้ำร่วม
กิจกรรม  
2.ร้อยละของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม  
 

1. ร้อยละ 85 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 100 

19. อบรมเรื่องกำรขอ
ผ่อนผันกำรตรวจ
เลือกเป็นทหำรกอง
ประจ ำกำร 

5,000 - - ม.ค.63 นุวัต 



46 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  ได้รับกำรผ่อนผัน
กำรเกณฑ์ทหำร 

       

1. ผู้ปกครองของ
นักศึกษำกู้ยืมเงิน 
กยศ. 
2. จ ำนวนสัญญำ
กู้ยืมที่ผู้ปกครอง 
ลงนำมในสัญญำ 
ได้อย่ำงถูกต้อง  
3. ระดับควำมพึง
พอใจของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ
จ ำนวน 400 
คน 
2. ร้อยละ 100 
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

20. ประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษำกู้ยืมเงิน 
กยศ. 

20,000 - - ก.ค.63 ศิรินันท์ 

1.จ ำนวน
ครอบครัว
นักศึกษำกู้ยืมเงิน    
กยศ. 
2. ระดับควำมพึง
พอใจของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
3. จ ำนวนร้อยละ
ของกำรเก็บ 

1. จ ำนวน 50 
ครัวเรือน 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
 

21. เยี่ยมบ้ำน
นักศึกษำกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ 

114,220 - - ธ.ค.62 – 
มี.ค.63 

กัลยำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  ข้อมูล
แบบสอบถำม 

       

1. จ ำนวนชนิด
กีฬำที่ส่งเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน  
2. ระดับควำมพึง
พอใจ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
4 ชนิดกีฬำ 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

22. เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ 6 
สถำบัน  
 (นักศึกษำปี 1-2) 

144,165 - - ก.ค.63 บัวทิพย์ 

1. จ ำนวน
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
2. จ ำนวนชนิด
กีฬำที่จัดกำร
แข่งขัน  
3. ระดับควำมพึง
พอใจ 

1. ครบทุก
คณะ/
วิทยำลัย/ศูนย์ 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
2 ชนิด 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

23. “วไลยอลงกรณ์
สัมพันธ์" ครั้งที่ 15 
(นักศึกษำเสำร์-
อำทิตย์) 

160,000 - - มิ.ย. – ก.ค.
63 

เพ็ญพนำ 

1. จ ำนวน
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม  
2. จ ำนวนชนิด
กีฬำที่จัดกำร
แข่งขัน  
 

1. ครบทุก
คณะ/
วิทยำลัย/ศูนย์ 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3 ชนิด 
 

24. จัดกำรแข่งขัน
กีฬำภำยใน
มหำวิทยำลัย "เจ้ำฟ้ำ
เกมส์" ครั้งที่ 16 

229,620 - - 3 – 7 ก.พ.
63 

เพ็ญพนำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  3. ระดับควำมพึง
พอใจ 

3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1. จ ำนวนชนิด
กีฬำที่ส่งเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน  
2. ระดับควำมพึง
พอใจ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
4 ชนิดกีฬำ 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

25. เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำเขต
ภูมิศำสตร์ภำคกลำง 
(มรภ.พระนคร) 

506,496 - - 30 มี.ค. –  
3 เม.ย.63 

บัวทิพย์ 

1. จ ำนวนชนิด
กีฬำที่ส่งเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน  
2. ระดับควำมพึง
พอใจ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
3 ชนิดกีฬำ 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

26. เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทยรอบ
คัดเลือก (จ.เพชรบุรี ) 

476,120 - - พ.ย.62 บัวทิพย์ 

1. จ ำนวนชนิด
กีฬำที่ส่งเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน  
2. ระดับควำมพึง
พอใจ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
2 ชนิดกีฬำ 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

27. เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทยรอบ
มหกรรม  (จ.
ปทุมธำนี) 
 

249,660 - - 9 – 21 ม.ค.
63 

บัวทิพย์ 

1. นักศึกษำได้รับ
รำงวัลใน
ระดับประเทศ 
 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
2 รำงวัล 

28. พัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศ 

59,100 - - ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

บัวทิพย์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1.จ ำนวน
นักศึกษำท่ีเป็น
สมำชิกองค์กำร
นักศึกษำ สภำ
นักศึกษำ เข้ำร่วม
กิจกรรม และ
ชมรม 
2. ระดับควำม    
พึงพอใจและกำร
น ำควำมรู้ไปใช้ 

1. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

29. อบรมเรื่องประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
PDCA 

13,460 - - ก.ค.63 บัวทิพย์ 

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ของผู้สมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
2. ร้อยละของ
กำรเกิดจิต
สำธำรณะ 
3. ระดับควำม   
พึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 80 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

30. พัฒนำสู่
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
วไลยอลงกรณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 

4,500 - - 8 มิ.ย.63 บัวทิพย์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ของผู้สมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
2. ผู้บริหำร/
คณำจำรย์/
บุคลำกร  
3. ลดอุบัติเหตุ
ภำยใน
มหำวิทยำลัยลงได้  
4. นักศึกษำมี
ควำมพึงพอใจ 

1. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
 
 
2. จ ำนวน 20 
คน 
 
3. ร้อยละ 10 
 
 
4. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

31. สถำนศึกษำ
ปลอดภัย 

20,000 - - ก.ค. – ก.ย.
63 

เพ็ญพนำ 

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ของผู้สมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรด้วย
ควำมสมัครใจ 
2. ระดับควำมพึง
พอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 

1. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 
 

32. ค่ำยอำสำ งบภำยนอก    บัวทิพย์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  3. ร้อยละของ
นักศึกษำท่ีเกิดจิต
สำธำรณะ 

3. ไม่น้อยกว่ำ 
รอ้ยละ 80 

      

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
 
 
2. ระดับควำมพึง
พอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม  
3. จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 
ของผู้สมัครเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
5 ครั้ง 

33. ท ำควำม ดี ด้วย
หัวใจ 

30,000 - - ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

บัวทิพย์ 

1. นักศึกษำชั้นปี
ที่ 1เข้ำร่วม
กิจกรรม  
 
2. ร้อยละควำม   
พึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 

1. ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

34. ปฐมนิเทศ
นักศึกษำ    เข้ำใหม่ 

15,000 - - มิ.ย. – ก.ค.
63 

ธัญญำภรณ์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวน
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม  
2. ร้อยละควำม   
พึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
1,000 คน 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

35. พิธีสกกำรบูชำสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ภำยใน
มหำวิทยำลัย 

21,300 - - มิ.ย. – ก.ค.
63 

ธัญญำภรณ์ 

1. ร้อยละควำม    
พึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรมทั้ง
ด้ำนควำมพร้อม 
ควำมประทับใจ 
ควำมรู้สึกท่ีดี
ระหว่ำงรุ่นพ่ี รุ่น
น้อง 

 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

36. รำชพฤกษ์ช่อใหม่ 20,000 - - มิ.ย. – ก.ค.
63 

มลิวรรณ 

1. นักศึกษำ 
บุคลำกร และ
ประชำชนใน
ชุมชนโดยรอบ
มหำวิทยำลัย 

1. จ ำนวน 100 
คน 

37. เดินนับก้ำวเพ่ือ
สุขภำพ วไลยอลง
กรณ์ 

10,900 - - 1 พ.ย.62 – 
30 ก.ย.63 

บัวทิพย์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวน
นักศึกษำหรือ
ศิษย์เก่ำที่ได้รับ
กำรยกย่องใน
ระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

1. จ ำนวน 8 
คน 

38. เงินรำงวัล
นักศึกษำสร้ำงชื่อเสียง 

300,000 - - 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

เพียงใจ 

1. กำรมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
2. ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

1. ร้อยละ 80  
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

39. ชมรมนำฏศิลป์
ร่วมสมัย 

14,000 - - พ.ค.63 มลิวรรณ 

1. นักศึกษำชมรม
เกษตรอำสำเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
2.ห้องสมุดหรือ
แหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรปรับปรุง 
3.นักศึกษำมี
ควำมรู้ในกำร
ปลูกผักและกำร 

1. คดิเป็นร้อย
ละ100 
 
2. จ ำนวน 1 
แหล่ง 
 
3. ร้อยละ 90 
 
 
 

40. ชมรมเกษตรอำสำ
พัฒนำ 

13,000 - - ม.ค.63 มลิวรรณ 



54 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  ผลิตต้นอ่อน
ทำนตะวัน  
4. นักเรียน 
นักศึกษำมีควำม  
พึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรม 

 
 
4. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1. เพ่ือสร้ำงสื่อ
กำรเรียนกำรสอน
ไปพัฒนำนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนโคก
สะอำด 
2. เพ่ือให้
นักศึกษำชมรม 
Ship and Share 
ได้ใช้ศักยภำพ
ของศำสตร์ที่เรียน
ท ำกิจกรรมจิต
อำสำเพื่อเป็น
ประโยชน์ แก่
สังคม   

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
 
 
 2. จ ำนวนสื่อ
กำรเรียนกำร
สอน 

41. ชมรม ship and 
share 

7,000 - - 2 ม.ค. – 28 
ก.พ.63 

มลิวรรณ 

1. นักศึกษำเข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้รับ 

1. ร้อยละ 80 42. ชมรมวัฒนธรรม
ไทยในใจครู 

7,000 - - 1 ต.ค. – 30 
ธ.ค.62 

มลิวรรณ 



55 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  กำรพัฒนำทักษะ
ที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. จ ำนวน
นักเรียนโรงเรียน
วัดพะยอม ชั้น
ประถมศึกษำ ปีที่ 
3-6 

 
 
 
2. ร้อยละ 90 

      

1. นักศึกษำชมรม
พุทธศำสน์ได้เข้ำ
ร่วมโครงกำร  
2. ผลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจ 

1. ร้อยละ 80 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

43. ชมรมพุทธศำสน์ 7,000 - - ก.ย.63 มลิวรรณ 

1. จ ำนวน
นักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรม 
2. นักศึกษำมี
ควำมพึงพอใจ
ของกำรจัด
กิจกรรม 
 

1. ร้อยละ 100 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

44. ชมรมศิลปะกำร 
แสดงพืน้บ้ำน 

14,000 - - ก.พ.63 มลิวรรณ 



56 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1.  นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้รับ
กำรพัฒนำทักษะ
ที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

45. ชมรม
วิทยำศำสตร์ 
เพ่ือมวลชน 

13,000 - - 27 พ.ย.62 มลิวรรณ 

1. นักศึกษำใน
ชมรม Board 
Game VRU เข้ำ
ร่วมโครงกำร  
2. ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีทักษะ
กำรสื่อสำรและ
ควำมคิดเพ่ิมข้ึน  
3. ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำม  
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

1. ร้อยละ 100 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

46. ชมรม VRU 
Board Game 

4,800 - - 12 – 19 
ก.พ.63 

มลิวรรณ 

1. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมออก 

1. จ ำนวน 200 
คน 

47. ชมรมสำสุขจิต
อำสำ 

4,750 - - พ.ย.62 – 
มี.ค.63 

มลิวรรณ 



57 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  ก ำลังกำยสร้ำง
เสริมสุขภำพแบบ
บำสโลบ 
(นักศึกษำและ
บุคลำกร ใน
มหำวิทยำลัย 
2. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถ
เต้นออกก ำลังกำย 

 
 
 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 
 
3. ร้อยละ 80 

      

1.นักศึกษำได้มี
ส่วนร่วมในกำร
รักษำศีลธรรม 
ประเพณีของไทย
อันดีงำมให้คงอยู่
ควบคู่กับกำร 
พัฒนำตนเองจำก
กิจกรรมที่ได้
ร่วมกันจัดขึ้น  

1. ร้อยละ 80 
 

48. ชมรมกล้ำดี 14,000 - - ต.ค.62 – 
ก.พ.63 

มลิวรรณ 



58 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  2. นักศึกษำรู้จัก
กำรใช้
กระบวนกำร
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมให้ 
เหมำะสมกับ
ตนเองและผู้อื่น 
3. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม   
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1. นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้รับ
กำรพัฒนำทักษะ
ที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

49. ชมรมครูวิทย์   
จิตอำสำ 

12,500 - - 28 พ.ย.62 มลิวรรณ 



59 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. นักศึกษำที่    
เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
และมีภูมิคุ้มกัน
เกี่ยวกับยำเสพติด 
2. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม   
พึงพอใจ ในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

50. ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

13,000 - - ธ.ค.62 – 
ก.พ.63 

มลิวรรณ 

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
(ท้ังนักศึกษำ 
คณำจำรย์ 
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 
รวมทั้งประชำชน
ทั่วไปที่สนใจ  
2. นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้รับ
กำรพัฒนำทักษะ 

1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 
 
 

51. ชมรม ENG ACT 
ART 

7,000 - - 2 ธ.ค.62 – 
6 มี.ค.63 

มลิวรรณ 



60 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  ที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม  
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 
(นักเรียน ป.1-6)  
2. ผู้ด ำเนิน
กิจกรรม 
(นักศึกษำ) 
3. นักศึกษำที่   
เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นใน
ศวรรษท่ี 21 
4. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 
 

1. จ ำนวน 550 
คน 
 
2. จ ำนวน 150 
คน 
 
3. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
4. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

52. ชมรมโลกแห่ง
กระบวนกำรศึกษำ 

5,000 - - 12 ก.พ.63 มลิวรรณ 



61 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. มีผู้เข้ำร่วมชม
กำรแสดง 
 
2. นักศึกษำที่   
เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นใน
ศวรรษท่ี 21 
3. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

1. ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้ำหมำย  
2. 3.51 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 
 
 
 
3. ไม่น้อกว่ำ 
3.51 

53. ชมรมดุริยำงค-
ศิลป์ 

5,000 - - ก.ย.62 – 
ก.พ.63 

มลิวรรณ 

1. นักศึกษำได้
สมัครเข้ำร่วม
กิจกรรมกำร
แข่งขันในเวที
ต่ำงๆ 
2. นักศึกษำได้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันได้
เพ่ิมพูน
ประสบกำรณ์และ
ทักษะเชิงบูรณำ- 

1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 

54. ชมรมหุ่นยนต์ 
VRU 

14,000 - - 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ค.63 

มลิวรรณ 



62 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  กำรเพ่ือน ำควำมรู้
มำถ่ำยทอด
นักศึกษำในรุ่น
ต่อไป 
3. สำขำวิศวกรรม
เมคคำทรอนิกส์
และหุ่นยนต์เป็นที่
รู้จักในฐำนะกำร
พัฒนำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมในเวที
ระดับ
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
3. ร้อยละ 80 

      

1. นักศึกษำภำค
ปกติทุกชั้นปี ได้มี
ส่วนเข้ำร่วมใน
กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  มีวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำย มี 

1. ร้อยละ 80 55. ชมรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

14,000 - - 1 พ.ย.62 – 
15 ส.ค.63 

มลิวรรณ 



63 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  สถำนที่และเวที
ในกำรแสดงออก
ผ่ำนกิจกรรม   
2. นักศึกษำรู้จัก
กำรใช้
กระบวนกำรคิด
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่
เหมำะสมกับ
ตนเองและผู้อื่น 
3. ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม 
พึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
 
 
2. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1.2.3 โครงกำร
พัฒนำกิจกรรม
กระบวนกำรเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติผ่ำน
กำรท ำงำนร่วมกับ
ชุมชน 

1. จ ำนวนชุมชนที่
มีควำมสัมพันธ์
กับมหำวิทยำลัย 
2. จ ำนวน
กิจกรรมที่มี
ร่วมกับชุมชน 
 
 

1. จ ำนวน 2 
ชุมชน 
 
2. อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 2 ครั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

1. ชุมชนสัมพันธ์ 10,000 - - ก.ค. – ส.ค.
63 

มลิวรรณ 



64 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  3. ระดบัควำม    
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

3. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1.4 สร้ำง
เครือข่ำยใน
รูปแบบประชำ
รัฐเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิต 

1.4.2 โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยร่วมมือกับ
สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชนใน
ต่ำงประเทศ 

1.4.2.1 จ ำนวน
เครือข่ำยร่วมมือ
กับสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชนใน
ต่ำงประเทศ และ
มีกำรจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

1. จ ำนวน 5 
เครือข่ำย 

1. โครงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยใน
เครือข่ำย และแสวงหำ
พันธมิตรระดับ
นำนำชำติ 
 

- - 850,000 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนวิเทศ
สัมพันธ์ 

2. โครงกำรสร้ำง
สัมพันธ์เครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศของ
อำจำรย์และนักศึกษำ 

- - 150,000 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนวิเทศ
สัมพันธ์ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น 
 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

(บาท) 
รายได้ 
(บาท) 

2.4 พัฒนำองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดม
ปัญญำ 

2.4.1 โครงกำรพัฒนำองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชน
อุดมปัญญำ 

2.4.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้โดยสร้ำงชุมชน
อุดมปัญญำ 

1. ระดับ 5 1. กำรจัดกำรควำมรู้ 24,500 - งำนมำตรฐำน
และจัดกร
คุณภำพ 

กองนโยบำย 
และแผน 

2. กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ควำมรู้ จำก
กำรปฏิบัติกำรวิจัยและ
บุคคลทั่วไปในกำร
แก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน
ร่วมกัน 

- 80,800 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ  

กองนโยบำย 
และแผน 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรมพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

4.1 บริหำรจัดกำร
ส่งเสริมศำสนำท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งกำร
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบ
สำน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 

4.1.1 โครงกำร
บริหำรจัดกำรงำน
ส่งเสริมศำสนำ 
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1. คะแนนควำม
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
2 จ ำนวน
ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ 
บุคลำกรนักศึกษำ 
และนักเรียน
โรงเรียนสำธิต 

1. ไม่ต่ ำกว่ำ 
3.51 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ
200 คน 

1. เฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 

- 50,000 - 1 พ.ย. – 
ธ.ค.62 

ปรีญำ 

1. จ ำนวน
ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ 
บุคลำกรนักศึกษำ 
และนักเรียน
โรงเรียนสำธิต  
2. คะแนนควำม
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่ำ 
200 คน 
 
 
 
ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

2. เฉลิมพระ
ชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 

- 130,000 - 1 – 31 กค.
63 

ปรีญำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1 จ ำนวน
ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ 
บุคลำกร 
นักศึกษำ และ
นักเรียนโรงเรียน
สำธิต 
2. คะแนนควำม
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
200 คน 
 
 
 
 
 
2. ไม่ต่ ำกว่ำ 
3.51 

3. เฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสุทิดำ- 
พัชรสุธำพิมลลักษณ์ 
พระบรมรำชินี 

- 50,000 - 15 พ.ค. – 
15 มิ.ย.63 

ปรีญำ 

1. จัดท ำวำรสำร
วัฒนธรรมและ
รำยงำนประจ ำปี 
2562  
2. ควำมพึงพอใจ
ของผู้ได้รับ
สำรสนเทศ 

ไม่น้อยกว่ำ  
1 เล่ม  
 
 
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 

4. วำรสำรวัฒนธรรม
และรำยงำนประจ ำปี 
2562 

- 70,000 - 2 ม.ค. – 30 
มิ.ย.63 

เบญจภัคค์ – 
ปรีญำ 

1. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
2. ระดับควำม    
พึงพอใจ 

1. ร้อยละ 80 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 
 

5. ประกวดพำน
ดอกไม้ ไหว้ครู 

- 22,000 - ก.ค.63 เบญจภัคค์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวน
ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ 
บุคลำกรนักศึกษำ 
และประชำชน
ทั่วไป 
2. คะแนนควำม  
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
500 คน 
 
 
 
 
2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

6. ประเพณีวันลอย
กระทงประจ ำปี 2562 

15,000 120,000 - 15 ต.ค. – 
30 พ.ย.62 

เบญจภัคค์ 

1.จ ำนวนผู้บริหำร 
คณำจำรย์ 
บุคลำกร 
นักศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป  
2.คะแนนควำม
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 
100 คน 
 
 
ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

7. ประเพณีสงกรำนต์
ประจ ำปี 2563 

15,000 50,000 - 1 มี.ค. – 30 
เม.ย.63 

เบญจภัคค์ 

1. จ ำนวน
ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ 
บุคลำกร 
นักศึกษำ และ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
200 คน 
 
 
 

8. สืบสำนงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- 62,000 - 1 เม.ย. – 
15 ส.ค.63 

เบญจภัคค์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  นักเรียนโรงเรียน
สำธิตร่วมทุก
กิจกรรม  
2. ระดับควำมพึง
พอใจ 

2. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

      

1. ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ 
บุคลำกร 
นักศึกษำ และ
นักเรียนโรงเรียน
สำธิตร่วมเข้ำร่วม
กิจกรรม  

1. จ ำนวน 
 200 คน 

9. น้อมร ำลึกในหลวง 
ร.๙ 

- 40,000 - 1 – 31 ต.ค.
62 

ปรีญำ 

1. ผู้จ ำนวนบริหำร 
คณำจำรย์  บุคลำกร 
นักศึกษำ  เข้ำร่วม
กิจกรรม 

1. จ ำนวน 8 ครั้ง  
ครั้งละ 50 คน 

10. ส่งเสริมคณุธรรมตั้ง
จิตสวดมนต ์

- 4,000 - ต.ค.62 – 
พ.ค.63 

เบญจภัคค์ 

4.2 สร้ำงเครือข่ำย
หรือแลกเปลี่ยนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
ระดั บท้ อ งถิ่ น แล ะ
ระดับนำนำชำติ 

4.2.1 โครงกำร
สร้ำงเครือข่ำยหรือ
จัดกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 

1. จ ำนวนผลงำน
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสำน และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชน ท้องถิ่น  

1. ไม่น้อยกว่ำ 
1 เครือข่ำย 
 
1 เครือข่ำย 
 
1 เล่มผลงำน 

มหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย 

- 75,000 - 20 ม.ค. – 
31 มี.ค.63 

เบญจภัคค์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  2. จ ำนวน
เครือข่ำย
พันธมิตร 
3. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน
โครงกำรมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ร่วมสมัย 

2. จ ำนวน 1 
เครือข่ำย 
 
3. จ ำนวน 1 
เล่มผลงำน 

      

1. จ ำนวนผลกำร
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสำน และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
2. จ ำนวน
เครือข่ำย
พันธมิตร 

1 ผลงำน 
 
 
 
 
 
1 เครือข่ำย 

2. เผยแพร่
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

- 166,000 - ก.ค. – ก.ย.
63 

เบญจภัคค์ 

1.จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
จำกคณะ/
วิทยำลัย และ
ชุมชน  

1. ไม่น้อยกว่ำ  
50 คน 
 

3. เรียนรู้สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ-
ปัญญำท้องถิ่น 

- 60,000 - ม.ค. – พ.ค.
63 

เบญจภัคค์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  2.คะแนนควำม
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. ไม่ต่ ำกว่ำ 
3.51 

      

4.3 พัฒนำระบบ
กลไกกำรบริหำร
จัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

4.3. โครงกำร
บริหำรจัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

1. จ ำนวน
เครือข่ำย
พันธมิตรที่มีควำม
ร่วมมือด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
และด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
 1 เครือข่ำย 

1. พัฒนำเครือข่ำย
และกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ และ
ต่ำงประเทศ (งบ
กองทุนพัฒนำ
นักศึกษำ) 
- งำนประกวด
มำรยำท 
- งำนแข่งขันประกวด
ร้องเพลง 
- งำนประกวด
ประดิษฐ์กระทง 
- งำนเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
- งำนกำชำด จังหวัด
ปทุมธำนี 
-งำนร่วมกิจกรรม
ชุมชนท้องถิ่น 

150,000 - - 28 ม.ค. – 
30 ก.ค.63 

เบญจภัคค์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวนผลงำน
อนุรักษ์ส่งเสริม 
สืบสำนและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่
ในระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ 

1. อย่ำงน้อย 1 
ผลงำน 

2. สร้ำงสรรค์ผลงำน
ศิลปวัฒนธรรม 

- 50,000 - มี.ค.63 เบญจภัคค์ 

1.จ ำนวนผลงำน
อนุรักษ์ส่งเสริม 
สืบสำนและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชนท้องถิ่น 

1. อย่ำงน้อย 1 
ผลงำน 

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทย สร้ำง
สำยใยชุมชน ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

- 40,000 - มี.ค.63 เบญจภัคค์ 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศและเป็นที่ยอมรับของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
  
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

5.1 บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
สมรรถนะให้อำจำรย์ 
และบุคลำกรให้เกิดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning)  

5.1.1 โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 1. เงินเดือนลูกจ้ำง
ชั่วครำว 
 

- 30,000,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

พันธนันท์ 

ระดับ 5 2. ประกันสังคม 
(เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง และลูกจ้ำง
ชั่วครำว) 

- 1,500,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

พันธนันท์ 

ระดับ 5 3. กองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพ (เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ตำมสัญญำจ้ำง และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว) 

- 70,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

พันธนันท์ 

ระดับ 5 4. กองทุนสวัสดิกำร - 350,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

พันธนันท์ 

ระดับ 5 5. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำร 

- 2,700,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

พันธนันท์ – 
วิไลลักษณ์ 

ระดับ 5 6. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
(พนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย) 

2,380,000 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

พันธนันท์ – 
วรนุช 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 7. ค่ำตอบแทนกำร
ด ำเนินงำน 

- 9,000,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

พันธนันท์ – 
วรนุช 

ระดับ 5 8. งำนอบรมโครงกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

- 41,000 ม.ค. – มี.ค.63 ธรรมรัฐ 

ระดับ 5 9. งำนอบรมเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย 

- 26,000 ม.ค. – มี.ค.63 สุธน 

ระดับ 5 10. งำนเกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 2563 
(อำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร) 

- 240,000 ก.ย.63 ผอ.
กองกลำง 

ระดับ 5 11. งำนเกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 2563 
(สโมสรเจ้ำหน้ำที่) 

- 150,000 ก.ย.63 ผอ.
กองกลำง 

ระดับ 5 12. กำรแข่งขันกีฬำ
ประเพณีบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขต
ภูมิศำสตร์ภำคกลำง 
ครั้งที่ 30 

- 298,000 
 

พ.ค. – มิ.ย.63 กมลรัตน์ 

ระดบั 5 13. VRU Family Happy 
New Year 2020 

- 314,500 ธ.ค.63 ผอ.สนอ. 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 14. วไลยอลงกรณ์สืบ
สำนประเพณีวัน
สงกรำนต์ 

- 30,000 เม.ย.63 ผอ.สนอ. 

ระดับ 5 15. งำนพิธีวำงพวง
มำลำ สมเด็จพระรำช
ปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลย
อลงกรณ์กรมหลวง
เพชรบุรีรำชสิรินธร  
ประจ ำปี 2563 

- 200,000 ก.พ.63 ผอ.สนอ. 

ระดับ 5 16. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมสุขมหำวิทยำลัย     

- 32,800 พ.ย.62/ ก.พ.
63/ พ.ค.63/ 

ส.ค.63 

สุภัทรำ – 
ธนภณ 

ระดับ 5 17. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจัดกำร
ควำมสุข ประจ ำ
หน่วยงำน(ปีละ 2 ครั้ง 
รอบ 6เดือนและ12 
เดือน) 
 

- 20,500 ก.พ63/ ก.ค.63 สุภัทรำ – 
ธนภณ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 18. อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หัวข้อ กำรสร้ำงสุขใน
องค์กรของหน่วยงำน 

- 49,000 ต.ค.62 สุภัทรำ – 
ธนภณ 

ระดับ 5 19. โครงกำรสร้ำงเสริม
บุคลำกรบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

- 32,700 ม.ค.63 ปิยำภรณ์ – 
ปรำณี 

ระดับ 5 20. กำรแข่งขัน      เป
ตองวไลยโอเพ่น
(ชมรมเปตอง) 

- 20,000 ส.ค.63 นริศ 

ระดับ 5 21. กำรวิ่งเก็บระยะทำง 
(Virtual Run) (ชมรมวิ่ง
เพ่ือสุขภำพ) 

- 20,000 พ.ย.62/ พ.ค.
63 

ณหทัย 

ระดับ 5 22. กำรวิ่งเซลฟ่ี (ชมรม
วิ่งเพ่ือสุขภำพ) 

- 3,600 ก.พ. – มี.ค.63/ 
ก.ค. – ส.ค.63 

ณหทัย 

ระดับ 5 23. บ ำบัดควำมเครียด
ด้วยแบดมินตัน (ชมรม
แบดมินตัน) 

- 16,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

อ.ประวิทย์ 

ระดับ 5 24. เรียนรู้ด้ำนดนตรีบท
กวีในสวน(ชมรมดนตรี) 

- 8,300 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

ฉัตรชัย 

1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร

ระดับ 5 25. อำหำร-เครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภำพ(ชมรม
อำหำรเพื่อสุขภำพ) 

- 17,400 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

เนตรศรินทร์ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 26. กิจกรรมออกก ำลัง
กำยทุกวันจันทร์-ศูกร์
เวลำ 17.00-19.00 น. 

- 3,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

สุธน 

ระดับ 5 27. กำรแข่งขันฟุตบอล
สี่เส้ำบุคลำกรภำยใน 
ทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน 
มิถุนำยน-สิงหำคม 63 
เวลำ 17.00-19.00 น. 

- 7,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

สุธน 

ระดับ 5 28. จัดท ำแผนกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 

- 30,000 ต.ค.-ธ.ค.62 สุธน 

ระดับ 5 29. งำนจัดหำ
เครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย 

- 147,600 ต.ค. – ธ.ค.62 สุธน 

ระดับ 5 30. กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกฎหมำย 

- 10,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนนิติกำร 

1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 31. กำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(ก.พ.ต) 

- 1,374,140 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

รัชพร 

ระดับ 5 32. โครงกำรประเมินผล
งำนทำงวิชำกำรเพ่ือ

- 72,860 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

รัชพร 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ประกอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ระดับ 5 33. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำนหลักเพ่ือ
เข้ำสู่ระยะและเพ่ือเข้ำสู่
ต ำแหน่งสูงขึ้น”  (2 วัน) 

- 99,600 19 -20 มี.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

ระดับ 5 34. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร“กำร
วิเครำะห์ค่ำงำนและกำร
เขียนแบบประเมินค่ำ
งำน” 
 

- 78,000 6 – 7 ส.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 35. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำงำนประจ ำสู่
งำนวิจัย Routine to 
Research (R2R) สำย
สนับสนุน 

- 74,000 มี.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

ระดับ 5 36. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำคุณลักษณะและ

- - ธ.ค.62 งำนพัฒนำ
อำจำรย์
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

จรรยำบรรณของ
คณำจำรย์และบุคลำกร 

บุคลำกรมือ
อำชีพ 

ระดับ 5 37. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรพัฒนำงำน 

- 51,000 23 – 24 ก.ค.
63 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 38. โครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ใหม่   ครั้งที่1 
 

- 16,000 ธ.ค.62 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
 

1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 39. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ใหม่  ครั้งที่ 2 

- 16,000 มี.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 40. โครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ใหม่  ครั้งที ่3 

- 16,000 มิ.ย.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 41. 41. โครงกำรอบรม

เชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำร
- 16,000 ก.ย.63 งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ใหม่   ครั้งที ่4 

บุคลำกรมือ
อำชีพ 

ระดับ 5 42. โครงกำรบริหำร
ส ำนักงำน งำนพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกรมือ
อำชีพ 

- 280,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 43. โครงกำรส่งเสริม

พัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรในกำรศึกษำ
อบรมภำยนอก 
 

- 1,500,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 44. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำร
พัฒนำสมรรถนะเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ (เทคนิค
กำรบริกำรด้วยใจ,
ท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมือ
อำชีพ,เทคนิคกำร
สื่อสำรภำยในองค์กร
,พัฒนำบุคลิกภำพ) 

- 290,220 22 – 24 เม.ย.
63 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

ระดับ 5 45. โครงกำรอบรม
อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ

- 29,400 29 พ.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ศึกษำทั่วไป (ภำค
กำรศึกษำท่ี1) 

บุคลำกรมือ
อำชีพ 

ระดับ 5 46. โครงกำรอบรม
อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ
ศึกษำทั่วไป (ภำค
กำรศึกษำท่ี 2) 

- 29,400 23 ต.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 47. โครงกำรอบรม

อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ
ศึกษำทั่วไป 
(VGE101,108,109) 
 

- 35,800 15 พ.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 48.  โครงกำรเพื่อนชวน
เพ่ือนสอนแบบ Deep 
Learning  

- 42,200 ก.พ.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 49. โครงกำร Deep 

Learning Skill Camp 
- 329,720 ม.ค.63 งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 50. โครงกำร Train the 

Trainer for Deep 
Learning 

- 19,800 ม.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

บุคลำกรมือ
อำชีพ 

ระดับ 5 51. โครงกำรอบรม
เทคนิคกำรเรียนโดยใช้
ผู้เรียนเป็นหลัก (Active 
Learning) 

- 26,200 ก.พ.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 52. โครงกำรอบรม

เทคนิคกำรเรียนแบบมี
ส่วนร่วม (Collaborative 
Learning) 
 

- 26,200 ก.พ.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 53. โครงกำรอบรม
วิธีกำรคิดเพ่ือก ำหนดผล
กำรเรียนรู้ (Design 
Thinking for Learning 
Outcomes) 

- 26,200 พ.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 

ระดับ 5 54. โครงกำรอบรม
เครื่องท ำกำรวัดผลกำร
เรียนกำรสอน 
(Assessment Tools) 

- 26,200 พ.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 55. โครงกำรกำรอบรม

เพ่ือกำรเป็นอำจำรย์ที่ดี. 
- 26,200 พ.ค.63 งำนพัฒนำ

อำจำรย์และ
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

(To be a good 
teacher) 

บุคลำกรมือ
อำชีพ 

ระดับ 5 56. โครงกำอบรม
อำจำรย์สู่มำตรฐำนควำม
เป็นอำจำรย์มืออำชีพ
ระยะที่ 1  

- 26,200 มิ.ย.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 57. โครงกำอบรมกำร  

สร้ำงแม่แบบอำจำรย์มือ
อำชีพ (VRU-PSF รุ่นที่ 
1) 

- 213,380 ก.ค.63 งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
  1. ระดับควำมส ำเร็จ

ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 58. โครงกำรพัฒนำ
คุณวุฒิปริญญำเอกของ
อำจำรย์ประจ ำ 

- 935,580 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ

อำชีพ 
ระดับ 5 59. ค่ำตอบแทนเหมำ

จ่ำยแทนกำรจัดหำรถ
ประจ ำต ำแหน่ง 

- 1,905,600 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 60. เงินเดือนข้ำรำชกำร - 47,709,600 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 61. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งวิชำกำร 

- 3,519,600 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ระดับ 5 62. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

- 5,241,500 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 63. เงินเดือน
ลูกจ้ำงประจ ำ 

- 6,715,200 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 64. เงินเพ่ิมค่ำจ้ำง
ประจ ำ 

- 402,900 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 65. เงินเดือนลูกจ้ำง
ชั่วครำว (ชำวต่ำงชำติ) 

- 1,631,500 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 66. เงินเดือนพนักงำน
รำชกำร 
 

- 6,597,800 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 67. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรที่มีวำระ
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

- 2,593,200 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 68. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรที่มีวำระ
ข้ำรำชกำร 

- 2,464,800 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 69. เงนิประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรไม่มีวำระ
ข้ำรำชกำร 

- 724,800 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ระดับ 5 70. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผู้บริหำร
ไม่มีวำระข้ำรำชกำร 

- 724,800 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 71. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผู้บริหำรที่
มีวำระพนักงำน
มหำวิทยำลัย 

- 2,443,200 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 72. ค่ำตอบแทนรำย
เดือนต ำแหน่งผู้บริหำรที่
มีวำระข้ำรำชกำร 

- 2,061,600 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 73. ค่ำเช่ำบ้ำนลูกจ้ำง
ชั่วครำว (ชำว
ต่ำงประเทศ) 

- 432,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 74 ค่ำเช่ำบ้ำน
ข้ำรำชกำร 

- 72,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 75. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

- 40,500 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 76. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พนักงำน
รำชกำร 

- 219,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ระดับ 5 77. เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 
 

- 1,400 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 78. เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน  พนักงำน
รำชกำร 

- 11,600 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 79. เงินเดือนพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
 

- 232,780,800 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

  1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ 5 80. เงินประจ ำต ำแหน่ง
ประเภทวิชำชีพเฉพำะ 
เชี่ยวชำญเฉพำะ 

- 42,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 81. เงินประจ ำต ำแหน่ง
วิชำกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

- 5,663,300 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

ระดับ 5 82. เงินเดือนพนักงำน
มหำวิทยำลัย ทดแทน
อัตรำเกษียณ 

- 261,800 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนกำรเงิน 

5.2 เสริมสร้ำง ธรรมำ- 
ภิบำลและเป็น

5.2.1 โครงกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร

5.2.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรของกำร

ระดับ 5 1. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรรับกำร

- 41,000 พ.ย.62/ก.พ.
63/พ.ค.63/
ส.ค.63 

สุภัทรำ – 
ธนภณ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

มหำวิทยำลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 

พัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

ประเมินคุณธรรมควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ  (ไตร
มำส ละครั้ง รวม 4 
ครั้ง/ปี) 

ระดับ 5 2. อบรมควำมรู้ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำคุณธรรม 

- 44,500 ธ.ค.62/ก.พ.63 สุภัทรำ – 
ธนภณ 

    และควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน 

    

5.2.2 โครงกำรพัฒนำ
และแก้ไขกฎหมำย  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับกำร
พัฒนำแก้ไขตำมแผน  

ร้อยละ 80  1. ประชุม
คณะอนุกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยด้ำน
กฎหมำยฯ 

- 630,000 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

งำนนิติกำร 

5.3 พัฒนำมำตรฐำน
กำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศ 

5.3.1 โครงกำรจัดกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับ 5 1. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

- 11,500 ส.ค.63 ศรัญญำ 
 

ระดับ 5 2. โครงกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ

11,500 5,500 ส.ค.63 ศรัญญำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

กำรศึกษำภำยใน ระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

5.3.1.2 ระดับ
ควำมส ำเร็จกำร
จัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือ  

ระดับ 5 1. โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องเกณฑ์
มำตรฐำนตัวบ่งชี้กำร
ประกันคุณภำพ 

51,400 - ม.ค. – มี.ค.63 งำน
มำตรฐำน 

  กำรด ำเนินที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

 กำรศึกษำภำยใน (IQA)     

 ระดับ 5 2. โครงกำร QA 
Sharing Day 

39,000 - ม.ค. – มี.ค.63 งำน
มำตรฐำน 

ระดับ 5 3. โครงกำรอบรม
สัมมนำกำรยกระดับกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในเพ่ือขอ
ขึน้ทะเบียนเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภำพ 
(TQR) 

71,400 - เม.ย. – มิ.ย.63 งำน
มำตรฐำน 

ระดับ 5 4. ประชุมวิพำกษ์
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ

28,800 - ก.ค. – ก.ย.63 งำน
มำตรฐำน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

มหำวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

ระดับ 5 5. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้น
ทะเบียน TQR  

28,800 - ก.ค. – ก.ย.63 งำน
มำตรฐำน 

    ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

    

ระดับ 5 6. โครงกำตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร 
เพ่ือขึ้นทะเบียน TQR ปี
กำรศึกษำ 2562 

138,000 - ก.ค. – ก.ย.63 งำน
มำตรฐำน 

ระดับ 5 7. โครงกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

131,100 - ก.ค. – ก.ย.63 งำน
มำตรฐำน 

ระดับ 5 8. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประกัน

44,900 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำน
มำตรฐำน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับ
มหำวิทยำลัย 
 

5.4 พัฒนำประสิทธิผล
กำรบริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
ส ำนักงำน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผนที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 90 1. กำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2,800,000 2,298,700 
 

ต.ค.62 - ก.ย.
63 

ผอ.
กองกลำง 

5.4.1.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผนที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 90 2. โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวน
แผนกลยุทธ์และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

- 341,500 พ.ค. - มิ.ย.63 
 

ผอ.
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ร้อยละ 90 3. กำรบริหำรจัดกำร
ยำนพำหนะ 

- 4,000,000 
 

ต.ค.62 - ก.ย.
63 

ก้องไพร 

ร้อยละ 90 4. ค่ำสำธำรณูปโภค 8,479,900 8,000,000 ต.ค.62 - ก.ย.63 งำนกำรเงิน 
ร้อยละ 90 5. งำนจ้ำงเหมำบริกำร - 8,800,000 ต.ค.62 - ก.ย.63 งำนพัสดุ 
ร้อยละ 90 6. งำนปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้ำนพัก
อำจำรย์และบุคลำกร 

- 277,500 ต.ค.62 -มิ.ย.63 สมหมำย 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ร้อยละ 90 7 จัดหำวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำนของ
งำนสื่อสำรองค์กรและ
กำรตลำด 

50,000 140,000 ต.ค.- ธ.ค.62 สุวิมล – 
วิษณีย์ 

   ร้อยละ 90 8 ซ่อมบ ำรุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ของงำนสื่อสำร
องค์กรและกำรตลำด 

30,000 - ต.ค.62 - ก.ย.
63 

ทวีศักดิ์ 

5.4.1.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผนที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 90 9 ค่ำสำธำรณูปโภคของ
งำนสื่อสำรองค์กรและ
กำรตลำด 

- 30,000 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สำยัญ 

ร้อยละ 90 10. บริหำรจัดกำร
งบประมำณกลำง 

- 2,000,000 
 

ก.ค.- ก.ย.63 
 

กองกลำง 

ร้อยละ 90 11. โครงกำรบริหำร
ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 

100,000 - ต.ค.62 - ก.ย.
63 

งำนวิเทศ
สัมพันธ์ 

5.4.1 (1) โครงกำร
พัฒนำประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน กอง
นโยบำยและแผน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผนที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 90 1. บริหำรส ำนักงำนกอง
นโยบำยและแผน 

833,700 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนบริหำร
ทั่วไปกอง
นโยบำย
และแผน 

ร้อยละ 90 2. พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกร 

45,000 - เม.ย. – มิ.ย.63 งำนบริหำร
ทั่วไป กอง
นโยบำย
และแผน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

   ร้อยละ 90 3. สำรสนเทศเพ่ือกำร
เผยแพร่ 

300,000 - ม.ค. – มี.ค.63 งำน
สำรสนเทศ  
กองนโยบำย

และแผน 
    4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร

ทบทวนและจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรของ
มหำวิทยำลัย  

334,380 - ม.ค. – มี.ค.63 งำนนโยบำย 
กองนโยบำย

และแผน 

5. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
และค่ำสำธำรณูปโภค 

159,000 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำน
มำตรฐำน 

6. โครงกำรบริหำร
จัดกำรงำนมำตรฐำน
และจัดกำรคุณภำพ 

36,000 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำน
มำตรฐำน 

5.4.1 (2) โครงกำร
พัฒนำประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน กอง
พัฒนำนักศึกษำ 

1. ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

ร้อยละ 80 1. บริหำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

156,000 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

เบญจภัค ์

ร้อยละ 80 2. บริหำรส ำนักงำน      
กองพัฒนำนักศึกษำ 

903,505 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

มำส 

ร้อยละ 80 3. ทบทวนและจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร       
กองพัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

80,000 - มิ.ย.63 มำส 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  1. จ ำนวนนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย ที่
ลงทะเบียนตำม
ก ำหนดได้รับควำม
คุ้มครอง  
2. นักศึกษำได้รับค่ำ
สินไหมทดแทนกรณี
ได้รับอุบัติเหตุ และ
เสียชีวิต 

1. ร้อยละ 
100 
 
 
 
2. เต็มจ ำนวน
ควำมคุ้มครอง
ทุกคน 

4. ประกันอุบัติเหตุของ
นักศึกษำ 

1,212,500 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

กัลยำ 

1. ร้อยละของควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

5.เผยแพร่สำรสนเทศ 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ต.ค.62 – ก.ย.
63 

กัลยำ 

5.4.2 โครงกำรสื่อสำร
องค์กรและกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบูรณำกำร 
(IMC) 

5.4.2.1 ระดบั
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรสื่อสำร
องค์กรและกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบูรณำ
กำร (IMC) 
 

1. ระดับ 5 1. จัดท ำสื่อเพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัย 

120,000 - มี.ค. – ส.ค.63 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

   1. ระดับ 5 2. จัดท ำป้ำยเพื่อ
ประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย 

200,000 - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

ย่อย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

1. ระดับ 5 3. จัดท ำของพรีเมีย่ม
ของมหำวิทยำลัย เพ่ือ
สร้ำงภำพลักษณ์ 

- 150,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

1. ระดับ 5 4. สร้ำงกิจกรรมและ
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
เพ่ือกำรตลำด Digital 
Marketing 

20,000 120,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

1. ระดับ 5 5. ทูต
ประชำสัมพันธ์”PR.VRU 
Ambassador” 

60,000 160,000 พ.ค. ก.ย.63 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

1. ระดับ 5 6. จัดท ำนิทรรศกำร
ถำวรประวัติ
มหำวิทยำลัย 

- 50,000 ม.ค. – ก.ย.63 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

1. ระดับ 5 7.สร้ำงเครือข่ำย
สื่อมวลชนในกำร
น ำเสนอข่ำว 

- 50,000 ต.ค.62 – ก.ย.
63 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

1. ระดับ 5 8. น ำผู้บริหำรถวำยพระ
พร 

- 20,000 มิ.ย. – ก.ย.63 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

 5.4.3 โครงกำรจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำร
โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนกำรจัด
ประชุม 

1. ร้อยละ 100 1. กำรบริหำรจัดกำร
งำนประชุม 

- - 700,000 ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

งำน
บริหำรงำน

ทั่วไป - 
งำน

บริหำรงำน
บุคคล 

1. จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดประชุม/ 
ปีงบประมำณ  
2. ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

1. จ ำนวน 6 
ครั้ง 
 
2. ร้อยละ 90 

2. ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย 

296,400  - 1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63 

เพียงใจ 

1. จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดประชุม/ 
ปีงบประมำณ  
2. ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

1. จ ำนวน 2 
ครั้ง 
2. ร้อยละ 80 

3. ประชุม
คณะกรรมกำรกองทุน
พัฒนำนักศึกษำ 

42,100 - - 1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63 

มำส 

1. จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดประชุม/ 
ปีงบประมำณ   
 

1. จ ำนวน 10 
ครั้ง 
 

4. ประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

40,000 - - 1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63 

 

มำส 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

  2. ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

2. ร้อยละ 80       

5.5 พัฒนำ
มหำวิทยำลัยให้เป็น
มหำวิทยำลัยสีเขียวที่
มีสุนทรียะ กำร
อนำมัยสุขำภิบำล
และกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมี
ควำมพร้อมด้ำน
อำคำรสถำนที่ 

5.5.1 โครงกำร
พัฒนำสิ่งแวดล้อม
และบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสี
เขียว 

1. ระดับ 5 1. กำรรณรงค์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมสู่
มหำวิทยำลัยสีเขียว 

- 180,000 - ต.ค.62 – 
มิ.ย.63 

งำนภูมิทัศน์
และ

สิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุงพัฒนำ
เพ่ิมเติมพ้ืนที่สีเขียว 
 

- 220,000 480,000 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

มำนพ 

3.กำรเก็บขนขยะมูล
ฝอยและขยะอันตรำย   

-  120,000 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนภูมิทัศน์
และ

สิ่งแวดล้อม 
4. จัดซื้อวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

- 100,000 148,100 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

5. จัดหำสำธำรณูปโภค - - 1,500 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

6. ซ้อมอพยพหนีไฟ - - 15,500 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

7. รับบริจำคโลหิต - - 3,400 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนส่งเสริม
สุขภำพ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

    8. ตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีข้ำรำชกำร 
อำจำรย์ และพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำย
วิชำกำร 

- - 12,000 ม.ค.63 งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

5.5.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสี
เขียว 

1. ระดับ 5 9. ตรวจประเมินโรง
อำหำร และอบรม
ผู้ประกอบกำร 

- 4,800 - มี.ค.62 / 
ก.ย.63 

งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

1. ระดับ 5  10. ตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีพนักงำนสำย
สนับสนุน และลูกจ้ำง 

- 91,500 - เม.ย.63 งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

1. ระดับ 5 11. อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรซ้อมระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

- 15,000 - มิ.ย.63 งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

1. ระดับ 5 12. ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย
และควบคุมป้องกันกำร
ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 

- 5,000 - ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนส่งเสริม
สุขภำพ 

1. ระดับ 5 13. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพและจัดท ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
 

- 3,200 - ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

งำนส่งเสริม
สุขภำพ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

5.6 จัดหำและพัฒนำ
ทรัพยำกรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก และ
บริกำรขั้นพ้ืนฐำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
ให้พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi 

5.6.1 โครงกำรจัดหำ
และพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยำกร
สนับสนุนกำรศึกษำ
กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร 

5.6.1.1 ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนกำร
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกและ
บริกำรขั้นพ้ืนฐำน
ภำยใน
มหำวิทยำลัย 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
4.51 

1. งำนปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรเรียน  
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประ
จำคำร ห้องประชุม 
ห้องเรียน ห้องน้ ำ 
สนำมกีฬำ  สถำนทื่
จอดรถและบริเวณ
โดยรอบ 
 
 

- - 1,247,900 ต.ค.62 – 
มิ.ย.63 

สมหมำย 

2. วัสดุก่อสร้ำง  วัสดุ
ไฟฟ้ำ  วัสดุประปำ 

- - 100,000 ต.ค.62 – 
มิ.ย.63 

ธรรมรัฐ 

3. โครงกำรจัดหำ
โสตทัศนูปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้
เชิงรุก 

- - 160,000 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

สมหมำย 

5.6.2 โครงกำร
พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ระบบครือข่ำยให้
พร้อมต่อกำรเป็น  

5.6.2.1 ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อกำร
พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
4.51 

1. จัดเช่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 

- - 7,056,078 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

มณฑำ 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

แผ่นดิน
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

 Semi residential 
University 

ระบบเครือข่ำยให้
พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi residential 
University 

       

  1. ไม่น้อยกว่ำ 
4.51 

2. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

- - 6,400,000 ธ.ค.62 มณฑำ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
4.51 

3. จัดหำทรัพยำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบเครือข่ำย 

- - 3,623,922 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

มณฑำ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 
4.51 

4. บริหำรจัดกำรงำน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

- - 20,000 ม.ค.63 มณฑำ 
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ส่วนที่ 3 
แผนด าเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เป็นไปตามเอกสารแต่ละกอง) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
แผนงานการผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ 

โครงการ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนในต่างประเทศ 

1,000,000 
    

กิจกรรม 1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย และส่งเสรมิกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือกับ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครับและเอกชนในต่ำงประเทศ 

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

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

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมภิบาล 
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 54,869,600     

กิจกรรม 1. เงนิเดือนลูกจ้ำงช่ัวครำว 30,000,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. ประกันสังคม (เจำ้หนำ้ที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง และลูกจ้ำงช่ัวครำว) 1,500,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 
กิจกรรม 3. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง และลูกจ้ำง
ช่ัวครำว) 

700,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. กองทุนสวัสดิกำร 350,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 5. เงินประจ ำต ำแหน่งผูบ้ริหำร 2,700,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร (พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย) 1,320,300 ร้อยละ 75 ร้อยละ 25   

กิจกรรม 7. ค่ำตอบแทนกำรด ำเนนิงำน 9,000,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 8. งำนอบรมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน 41,000  ม.ค.-มี.ค.   

กิจกรรม 9. งำนอบรมเจ้ำหน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภัย 26,000  ม.ค.-มี.ค.   

กิจกรรม 10. งำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2563 (อำจำรย์และข้ำรำชกำร) 240,000    ก.ย. 

กิจกรรม 11. งำนเกษีณยอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2563 (สโมสรเจ้ำหน้ำท่ี) 150,000    ก.ย. 

กิจกรรม 12. กำรแข่งขันกีฬำประเพณีบุคลำกรมหำวิทยำลยัรำชภฏัเขตภูมิศำสตร์ภำค
กลำง ครั้งท่ี 30 

298,000   พ.ค.-มิ.ย.  

กิจกรรม 13. VRU Family Happy New Year 2020 314,500 ธ.ค.    

กิจกรรม 14. วไลยอลงกรณ์สบืสำนประเพณีวันสงกรำนต ์ 30,000   เม.ย.  

กิจกรรม 15. งำนพิธีวำงพวงมำลำ สมเดจ็พระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์กรม
หลวงเพชรบุรรีำชสิรินธร  ประจ ำปี 2563 

200,000  15 ก.พ.   

กิจกรรม 16. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมสุขมหำวิทยำลัย (ไตรมำส 
ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี) 

32,800 พ.ย. ก.พ. พ.ค. ส.ค. 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 17. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจดักำรควำมสุขประจ ำหน่วยงำน(ปีละ 2 
ครั้ง รอบ 6เดือนและ12 เดือน) 

20,500  ก.พ.  ก.ค. 

กิจกรรม 18. อบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ กำรสร้ำงสุขในองค์กรของหน่วยงำน 49,000 ต.ค.    

กิจกรรม 19. โครงกำรสร้ำงเสริมบุคลำกรบรรเทำสำธำรณภัย 32,700  ม.ค.   

กิจกรรม 20. กำรแข่งขันเปตองวไลยโอเพ่น(ชมรมเปตอง) 20,000    ส.ค. 

กิจกรรม 21. กำรวิ่งเก็บระยะทำง (Virtual Run) (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภำพ) 20,000 พ.ย.  พ.ค.  

กิจกรรม 22. กำรวิ่งเซลฟี่ (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภำพ) 3,600  ก.พ.-มี.ค.  ก.ค.-ส.ค. 

กิจกรรม 23. บ ำบัดควำมเครียดดว้ยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน) 16,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 24. เรียนรู้ด้ำนดนตรีบทกวีในสวน(ชมรมดนตรี) 8,300 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 25. อำหำร-เครื่องดื่ม เพือ่สุขภำพ(ชมรมอำหำรเพื่อสุขภำพ) 17,400 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 26. กิจกรรมออกก ำลังกำย 3,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 27. กำรแข่งขันฟุตบอลสี่เสำ้บุคลำกรภำยใน 7,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 28. จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 30,000 ต.ค.-ธ.ค.    

กิจกรรม 29. งำนจัดหำเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 147,600 ต.ค.-ธ.ค.    

กิจกรรม 30. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกฎหมำย 10,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 31. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ต) 1,374,140 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 



103 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 32. โครงกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรเพือประกอบกำรประเมินผลกำร
ปฎิบัติงำนประจ ำป ี

72,860 ร้อยละ 26 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 33. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำคูม่ือปฏิบัติงำนหลักเพื่อเข้ำสู่
ระยะและเพื่อเข้ำสูต่ ำแหน่งสูงข้ึน”  (2 วัน) 

99,600  19-20 มี.ค.   

กิจกรรม 34. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
“กำรวิเครำะห์ค่ำงำนและกำรเขียนแบบประเมินค่ำงำน” 

78,000    6-7 ส.ค. 

กิจกรรม 35. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย 
Routine to Research (R2R) สำยสนับสนุน (3 วัน) 

74,000  มี.ค.   

กิจกรรม 36. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำคณุลักษณะและจรรยำบรรณ
ของคณำจำรย์และบุคลำกร (3วัน) 

- ธ.ค.    

กิจกรรม 37. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำงำน  
(2วัน) 

51,000    23-24 ก.ค. 

กิจกรรม 38. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใหม ่ (1วัน) 
ครั้งท่ี1 

16,000 ธ.ค.    

กิจกรรม 39. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใหม ่ (1วัน) 
ครั้งท่ี2 

16,000  มี.ค.   

กิจกรรม 40. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใหม ่ (1วัน) 
ครั้งท่ี3 

16,000   มิ.ย.  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 41. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใหม ่ (1วัน) 
ครั้งท่ี4 

16,000    ก.ย. 

กิจกรรม 42. โครงกำรบริหำรส ำนกังำน งำนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ 280,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 43. โครงกำรส่งเสรมิพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรในกำรศึกษำอบรมภำยนอก 1,500,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 44. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อควำมเป็นเลิศ 
(เทคนิคกำรบริกำรด้วยใจ,ท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมืออำชีพ,เทคนิคกำรสื่อสำรภำยในองค์กร
,พัฒนำบุคลิกภำพ)   (3วัน) 

290,220   22—24 เม.ย.  

กิจกรรม 45. โครงกำรอบรมอำจำรย์ผูส้อนรำยวิชำศึกษำทั่วไป (ภำคกำรศึกษำท่ี1) 29,400   29-พ.ค.  

กิจกรรม 46. โครงกำรอบรมอำจำรย์ผูส้อนรำยวิชำศึกษำทั่วไป (ภำคกำรศึกษำท่ี2) 29,400 23-ต.ค.    

กิจกรรม 47. โครงกำรอบรมอำจำรย์ผูส้อนรำยวิชำศึกษำทั่วไป (VGE101,108,109) 35,800   15-พ.ค.  

กิจกรรม 48.  โครงกำรเพื่อนชวนเพ่ือนสอนแบบ Deep Learning (100 คน) +10 42,200  ก.พ.   

กิจกรรม 49. โครงกำร Deep Learning Skill Camp (อบรมภำยนอก 3 วัน 2 คืน) (50 
คน) + 10 

329,720  ม.ค.   

กิจกรรม 50. โครงกำร Train the Trainer for Deep Learning (30 คน) + 10 19,800  ม.ค.   

กิจกรรม 51. โครงกำรอบรมเทคนคิกำรเรยีนโดยใช้ผู้เรยีนเป็นหลัก (Active Learning)   
(50 คน) + 10 

26,200  ก.พ.   

กิจกรรม 52. โครงกำรอบรมเทคนคิกำรเรยีนแบบมสี่วนร่วม (Collaborative Learnig) 
(50 คน) + 10 

26,200  ก.พ.   
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 53. โครงกำรอบรมวิธีกำรคิดทเพ่ือก ำหนดผลกำรเรียนรู้ (Design Thinking 
for Learning Outcomes)  (50 คน) + 10 

26,200   พ.ค.  

กิจกรรม54. โครงกำรอบรมเครื่องทือกำรวัดผลกำรเรียนกำรสอน (Assessment 
Tools)  (50 คน) + 10 

26,200   พ.ค.  

กิจกรรม 55. โครงกำรกำรอบรมเพื่อกำรเป็นอำจำรย์ที่ดี. (To be a good teacher)  
(50 คน) + 10 

26,200   พ.ค.  

กิจกรรม 56. โครงกำอบรมอำจำรย์สู่มำตรฐำนควำมเป็นอำจำรย์มืออำชีพระยะที่ 1 
(Introduction for VRU-PSF)   (50 คน) + 10 

26,200   มิ.ย.  

กิจกรรม 57. โครงกำอบรมกำรสรำ้งแม่แบบอำจำรยม์ืออำชีพ (VRU-PSF รุ่นที่ 1)  
ต่ำงจังหวัด 3 วัน 2 คืน 
(20 คน อำสำสมัครที่พร้อมพัฒนำตนเอง) + 10 คน 

213,380    ก.ค. 

กิจกรรม 58. โครงกำรพัฒนำคุณวฒุิปริญญำเอกของอำจำรย์ประจ ำ 935,580 ร้อยละ30 ร้อยละ30 ร้อยละ30 ร้อยละ10 

กิจกรรม 59. ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหนง่ 1,905,600     

ผลผลิต : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 322,354,900     

กิจกรรม 60. เงินเดือนข้ำรำชกำร 47,709,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 61. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งวิชำกำร 3,519,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 62. เงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 5,241,500 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 



106 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 63. เงินเดือนลูกจ้ำงประจ ำ 6,715,200 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 64. เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจ ำ 402,900 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 65. เงินเดือนลูกจ้ำงช่ัวครำว (ชำวต่ำงชำติ) 1,631,500 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 66. เงินเดือนพนักงำนรำชกำร 6,597,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 67. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระพนักงำนมหำวิทยำลัย 2,593,200 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 68. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระข้ำรำชกำร 2,464,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 69. เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรไม่มีวำระข้ำรำชกำร 724,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 70. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บรหิำรไม่มีวำระข้ำรำชกำร 724,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 71. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บรหิำรที่มีวำระพนักงำนมหำวิทยำลยั 2,443,200 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 72. ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งผู้บรหิำรที่มีวำระข้ำรำชกำร 2,061,600 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 73. ค่ำเช่ำบ้ำนลูกจ้ำงช่ัวครำว (ชำวต่ำงประเทศ) 432,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 74 ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร 72,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 75. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้ำงช่ัวครำว 40,500 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 76. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงำนรำชกำร 219,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
กิจกรรม 77. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,400  ม.ค-มี.ค.   

กิจกรรม 78. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  พนักงำนรำชกำร 11,600  ม.ค-มี.ค.   

กิจกรรม 79. เงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัย 232,780,800 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 80. เงินประจ ำต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ เชี่ยวชำญเฉพำะ 42,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 81. เงินประจ ำต ำแหน่งวชิำกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 5,663,300 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 82. เงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัย ทดแทนอัตรำเกษียณ 261,800    ก.ค.-ก.ย. 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 921,200     

กิจกรรม 70. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร (พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย) 851,200  ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 71. จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 70,000 ต.ค.-ธ.ค.    

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 208,500     

กิจกรรม 72. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร (พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย) 208,500 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

งาน พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมฯ (ITA) 

โครงการ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

85,500     

กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับกำรประเมินคณุธรรมควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

41,000 พ.ย. ก.พ. พ.ค. ส.ค. 

กิจกรรม 2. อบรมควำมรู ้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคณุธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน 

44,500 ธ.ค. ก.พ.   
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานพัฒนาและแก้ไขกฏหมาย 

โครงการ 3 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฏหมาย 630,000     

กิจกรรม 1. บริหำรจดักำรดำ้นกฎหมำยและนิติกำร 630,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ 

28,500     

กิจกรรม 1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตรวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

11,500    ก.ค. 

กิจกรรม 2. โครงกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

17,000    ส.ค. 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 31,431,700     

กิจกรรม 1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี 2,298,700 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 2. โครงกำรสมัมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวนแผนกลยุทธแ์ละจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

341,500   พ.ค.-มิ.ย.  

กิจกรรม 3. กำรบริหำรจัดกำรยำนพำหนะ * 5,500,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 4. ค่ำสำธำรณูปโภค 12,044,000 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

กิจกรรม 5. งำนจ้ำงเหมำบริกำร 8,800,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. งำนปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักอำจำรย์และบุคลำกร 277,500 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 30  
กิจกรรม 7 จัดหำวัสดุและครุภณัฑ์ส ำนักงำนของงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 140,000 ต.ค.-ธ.ค.    

กิจกรรม 8 ค่ำสำธำรณูปโภคของงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 30,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 9. บริหำรจดักำรงบประมำณกลำง 2,000,000    ก.ค.-ก.ย. 

กิจกรรม 10 โครงกำรบริหำรส ำนกังำนวิเทศสัมพันธ์ 100,000 30,000 42,000 19,600 7,560 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งานพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 

โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 5,315,900 ต.ค.-ธ.ค.    

กิจกรรม 10. กำรบริหำรจดักำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี 800,000 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50   

กิจกรรม 11. ค่ำสำธำรณูปโภค 4,435,900 ต.ค.-ธ.ค.    
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 12 จัดหำวสัดุและครุภณัฑ์ส ำนักงำนของงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 50,000 ต.ค.-ธ.ค.    

กิจกรรม 13 ซ่อมบ ำรุงวสัดุครุภณัฑ์ของงำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด 30,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 2,000,000 ต.ค.-ธ.ค.    

กิจกรรม 14. กำรบริหำรจดักำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี 2,000,000     

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC) 

โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 550,000     

กิจกรรม 1. จัดท ำของพรีเมี่ยมของมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงภำพลักษณ ์ 150,000 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 30  

กิจกรรม 2. สร้ำงกิจกรรมและผลติสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อกำรตลำด Digital Marketing 120,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 3. ทูตประชำสัมพันธ์  "PR.VRU Ambassador" 160,000   ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

กิจกรรม 4. จัดท ำนิทรรศกำรถำวรประวตัิมหำวิทยำลัย 50,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 5. สร้ำงเครือข่ำยสื่อมวลชนในกำรน ำเสนอข่ำว 50,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 6. น ำผู้บริหำรถวำยพระพร 20,000   ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งานสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC) 

โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 400,000     

กิจกรรม 7. สร้ำงกิจกรรมและผลติสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อกำรตลำด Digital Marketing 20,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 8. จัดท ำสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย 120,000   ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

กิจกรรม 9. จัดท ำป้ำยเพื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 200,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 10. ทูตประชำสัมพันธ์  "PR.VRU Ambassador" 60,000   ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 

โครงการ 7 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทกุ
ภาคส่วน 

700,000     

กิจกรรม 1 กำรบริหำรจัดกำรงำนประชุม 700,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว 

โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 900,000     
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 1. กำรรณรงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพัฒนำสิ่งแวดล้อมสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว - ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50  

กิจกรรม 2. ปรับปรุงพัฒนำเพิ่มเตมิพื้นท่ีสีเขียว 480,000  ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 3.กำรเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 120,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. จัดซื้อวัสดุ และครภุณัฑ์ งำนส่งเสริมสุขภำพ 148,100  ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 

กิจกรรม 5. จัดหำสำธำรณปูโภคของงำนส่งเสริมสุขภำพ 1,500 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 6. ซ้อมอพยพหนีไฟ 15,500    ก.ค. 

กิจกรรมที ่7. รับบริจำคโลหติ 3,400 ธ.ค. ก.พ. พ.ค.  

กิจกรรมที ่8. ตรวจสุขภำพประจ ำปีข้ำรำชกำร อำจำรย์ และพนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
วิชำกำร 

12,000  ม.ค.   

กิจกรรมที ่9. ตรวจประเมินโรงอำหำร และอบรมผู้ประกอบกำร 4,800  มี.ค.  ก.ย. 

กิจกรรมที่ 10. ตรวจสุขภำพประจ ำปีพนักงำนสำยสนับสนุน และลูกจ้ำง 91,500   เม.ย.  

กิจกรรมที ่11. อบรมเชิงปฏิบตัิกำรซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 15,000   มิ.ย.  

กิจกรรมที ่12. ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยและควบคมุป้องกันกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก 5,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

กิจกรรมที่ 13. กิจกรรมส่งเสรมิสขุภำพและจดัท ำสื่อสิ่งพิมพ์ 3,200 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว 

โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 500,000     
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 14. กำรรณรงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพัฒนำสิ่งแวดล้อมสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว 180,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50  

กิจกรรม 15. ปรับปรุงพัฒนำเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว 220,000 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50   

กิจกรรม 16. จัดซื้อวัสดุ และครภุณัฑ ์ 100,000 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50   

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนนุการจัดการศึกษา วิจัย บริการ 

โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ 

1,507,900     

กิจกรรม 1. งำนปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรยีน  ซ่อมแซมครุภณัฑ์ประจำคำร ห้อง
ประชุม ห้องเรียน ห้องน้ ำ สนำมกฬีำ  สถำนท่ืจอดรถและบรเิวณโดยรอบ 

1,247,900 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 30  

กิจกรรม 2. วัสดุก่อสรำ้ง  วัสดุไฟฟ้ำ  วัสดุประปำ 100,000 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 30  

กิจกรรม 3. โครงกำรจัดหำโสตทัศนูปกรณ์และครุภณัฑ์ในห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
เชิงรุก 

160,000 ต.ค.-ธ.ค.62    

แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential University 

17,100,000     
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กองกลาง 

งบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังสิ้น 

แผนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63) 

กิจกรรม 1. จัดเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร ์ 7,056,078 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 6,400,000 ธ.ค.    

กิจกรรม 3. จัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 3,623,922 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กิจกรรม 4. บริหำรจดักำรงำนศูนย์คอมพิวเตอร ์ 20,000  ม.ค.   
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กองนโยบายและแผน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

ยทุธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
งาน มาตรฐานการศึกษาสูค่วามเปน็เลศิ -                          

  5.3.1 โครงการมาตรฐานการศึกษาสูค่วามเปน็เลศิ -                          

1. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

51,400                     51,400             งานมาตรฐาน

2. โครงการ QA Sharing Day 39,000                     39,000             งานมาตรฐาน

3. โครงการอบรมสัมนาการยกระดับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในเพือ่ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรทีม่ี
คุณภาพ (TQR)

71,400                     71,400             งานมาตรฐาน

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบรุะยะเวลาใหช้ัดเจน)

ผู้รบัผิดชอบ
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ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-                          งานมาตรฐาน

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
งาน มาตรฐานการศึกษาสูค่วามเปน็เลศิ -                          

4.. ประชุมวพิากษร์ายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562

28,800                      28,800             งานมาตรฐาน

5. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นตรวจประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพือ่ขึ้นทะเบียน TQR  
ประจ าปีการศึกษา 2562

28,800                      28,800             งานมาตรฐาน

6. โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เพือ่ขึ้นทะเบียน TQR การศึกษา 2562

138,000                     138,000           งานมาตรฐาน

7. โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562

131,100                    131,100           งานมาตรฐาน

8.. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย

44,900                     11,225 11,225 11,225 11,225 งานมาตรฐาน

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบรุะยะเวลาใหช้ัดเจน)

ผู้รบัผิดชอบ
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ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
งาน พัฒนาประสทิธผิลการบริหารส านักงาน
   5.4.1 โครงการพฒันาประสิทธผิลการบริหารส านักงาน

         กจิกรรม 1 บริหารส านักงานกองนโยบายและ
แผน

833,700                    266,000.00         183,000 201,400 183,300 งานบริหารทัว่ไป

         กจิกรรม 2 พฒันาสมรรถนะบุคลากร 45,000                     45,000             งานบริหารทัว่ไป

         กจิกรรม 3 สารสนเทศเพือ่การเผยแพร่ 300,000                    300,000           งานสารสนเทศ

         กจิกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวทิยาลัย

334,380                    334,380           งานนโยบายฯ

9. จัดหาวสัดุอปุกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค           
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

159,000                    60,000 35,000 37000 27,000 งานมาตรฐาน

10. โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ

36,000                     10,000 5,000 10,000 11,000 งานมาตรฐาน

รวมทัง้สิน้ 2,046,480            

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563
ยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบรุะยะเวลาใหช้ัดเจน)

ผู้รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

 งบประมาณ 
กองทุน 
พัฒนา

นักศึกษา 
แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 

ยุทธศำสตร์ 1กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
แผนงำน กำรผลิตบัณฑิต (Productive Learning) 
โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

  
 

 

กิจกรรม 1 มอบทุนกำรศึกษำ 15,000.00 - - 15,000.00 
รวมงบประมาณโครงการ 15,000.00 - - 15,000.00 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21     
กิจกรรม 1 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 3,200,000.00 - - 3,200,000.00 
กิจกรรม 2 เปิดโลกชมรม 30,000.00 - - 30,000.00 
กิจกรรม 3 อัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร  136,000.00 - - 136,000.00 
กิจกรรม 4 รับน้องใหม่ตำมหลักจริยธรรมและกำรรณรงค์ปลอดเหล้ำในสถำนศึกษำ 20,000.00 - - 20,000.00 
กิจกรรม 5 ชมรมนักศึกษำ 30,950.00 - - 30,950.00 
กิจกรรม 6 เลือกตั้งนำยกองค์กำรนักศึกษำ 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรม 7 เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรม 8 พิธีไหว้ครู 13,750.00 - - 13,750.00 
กิจกรรม 9 ค่ำยอำสำรำชภัฏ 30,000.00 - - 30,000.00 
กิจกรรม 10 สุ่มตรวจสำรเสพติด 15,000.00 - - 15,000.00 
กิจกรรม 11 กิจกรรมองค์กำรนักศึกษำและสภำนักศึกษำ 150,000.00 - - 150,000.00 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

 งบประมาณ 
กองทุน 
พัฒนา

นักศึกษา 
แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรม 12 คัดเลือกนักศึกษำเพ่ือเข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน 11,000.00 - - 11,000.00 
กิจกรรม 13 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพศิษย์เก่ำ 13,500.00 - - 13,500.00 
กิจกรรม 14 แนะแนวให้ค ำปรึกษำ 10,000.00 - - 10,000.00 
กิจกรรม 15 ปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้ำวหน้ำสู่อำชีพ 10,000.00 - - 10,000.00 
กิจกรรม 16 Psychological screening ในนักศึกษำแรกเข้ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 15,000.00 - - 15,000.00 
กิจกรรม 17 ปัจฉิมนักศึกษำ กยศ. 10,500.00 - - 10,500.00 
กิจกรรม 18 อบรมกำรใช้ระบบ e-student loan 20,000.00 - - 20,000.00 
กิจกรรม 19 อบรมเรื่องกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเป็นทหำรกองประจ ำกำร 5,000.00 - - 50,000.00 
กิจกรรม 20 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษำกู้ยืมเงิน กยศ. 20,000.00 - - 20,000.00 
กิจกรรม 21 เยี่ยมบ้ำนนักศึกษำกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 114,220.00 - - 114,220.00 
กิจกรรม 22 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ 6 สถำบัน (นักศึกษำปี 1-2) 144,165.00 - - 144,165.00 
กิจกรรม 23 วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (นักศึกษำเสำร์-อำทิตย์) 160,000.00 - - 160,000.00 
กิจกรรม 24 จัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในมหำวิทยำลัย “เจ้ำฟ้ำเกมส์” ครั้งที่ 16  229,620.00 - - 229,620.00 
กิจกรรม 25 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเขตภูมิศำสตร์ภำคกลำง (มรภ.พระนคร) 506,496.00 - - 506,496.00 
กิจกรรม 26 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก (จ.เพชรบุรี) 278,624.00 - - 278,624.00 
กิจกรรม 27 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม (จ.
ปทุมธำนี) 

249,660.00 
- - 

249,660.00 

กิจกรรม 28 พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 59,100.00 - - 59,100.00 
กิจกรรม 29 อบรมเรื่องประกันคุณภำพกำรศึกษำ PDCA 13,460.00 - - 13,460.00 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

 งบประมาณ 
กองทุน 
พัฒนา

นักศึกษา 
แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรม 30 พัฒนำสู่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วไลยอลงกรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 4,500.00 - - 4,500.00 
กิจกรรม 31 สถำนศึกษำปลอดภัย 20,000.00 - - 20,000.00 
กิจกรรม 32 ค่ำยอำสำ - - - - 
กิจกรรม 33 ท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ 30,000.00 - - 30,000.00 
กิจกรรม 34 ปฐมนิเทศนักศึกษำเข้ำใหม่ 15,000.00 - - 15,000.00 
กิจกรรม 35 พิธีสักกำระบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภำยในมหำวิทยำลัย 21,300.00 - - 21,300.00 
กิจกรรม 36 รำชพฤกษ์ช่อใหม่ 20,000.00 - - 20,000.00 
กิจกรรม 37 เดินนับก้ำวเพ่ือสุขภำพวไลยอลงกรณ์ 10,900.00 - - 10,900.00 
กิจกรรม 38 เงินรำงวัลนักศึกษำสร้ำงชื่อเสียง 300,000.00 - - 300,000.00 
กิจกรรม 39 ชมรมนำฏศิลป์ร่วมสมัย 14,000.00 - - 14,000.00 
กิจกรรม 40 ชมรมเกษตรอำสำพัฒนำ 13,000.00 - - 13,000.00 
กิจกรรม 41 ชมรม ship and share 7,000.00 - - 7,000.00 
กิจกรรม 42 ชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู 7,000.00 - - 7,000.00 
กิจกรรม 43 ชมรมพุทธศำสน์ 7,000.00 - - 7,000.00 
กิจกรรม 44 ชรมศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน 14,000.00 - - 14,000.00 
กิจกรรม 45 ชมรมวิทยำศำสตร์เพื่อมวลชน 13,000.00 - - 13,000.00 
กิจกรรม 46 ชมรม VRU Board Game  4,800.00 - - 4,800.00 
กิจกรรม 47 ชมรมสำสุขสิตอำสำ 4,750.00 - - 4,750.00 
กิจกรรม 48 ชมรมกล้ำดี 14,000.00 - - 14,000.00 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

 งบประมาณ 
กองทุน 
พัฒนา

นักศึกษา 
แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรม 49 ชมรมครูวิทย์จิตอำสำ 12,500.00 - - 12,500.00 
กิจกรรม 50 ขมรม TO BE NUMBER ONE  13,000.00 - - 13,000.00 
กิจกรรม 51 ชมรม ENG ACT ART 7,000.00 - - 7,000.00 
กิจกรรม 52 ชมรมโลกแห่งกระบวนกำรศึกษำ 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรม 53 ชมรมดุริอยำงคศิลป์ 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรม 54 ชมรมหุ่นยนต์ VRU 14,000.00 - - 14,000.00 
กิจกรรม 55 ชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย 14,000.00 - - 14,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 6,096,795.00 - - 6,096,795.00 
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
กิจกรรม 1 ชุมชนสัมพันธ์ 10,000.00 - - 10,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 - - 10,000.00 
รวมงบประมาณแผนงาน 6,121,795.00 - - 6,121,795.00 

แผนงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรม 1 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 - 50,000.00 - 50,000.00 
กิจกรรม 2 เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรำชกำลที่ 10 - 130,000.00 - 130,000.00 
กิจกรรม 3 เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ์ พระบรม
รำชินี 

- 50,000.00 
- 50,000.00 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

 งบประมาณ 
กองทุน 
พัฒนา

นักศึกษา 
แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรม 4 วำรสำรวัฒนธรรมและรำยงำนประจ ำปี 2562 - 70,000.00 - 70,000.00 
กิจกรรม 5 ประกวดพำนดอกไม้ไหว้ครู - 22,000.00 - 22,000.00 
กิจกรรม 6 ประเพณีวันลอยกระทง ประจ ำปี 2562  15,000.00 120,000.00 - 135,000.00 
กิจกรรม 7 ประเพณีวันสงกรำนต์ ประจ ำปี 2563 15,000.00 50,000.00 - 65,000.00 
กิจกรรม 8 สืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - 62,000.00 - 62,000.00 
กิจกรรม 9 น้อมร ำลึกในหลวง ร.9 - 40,000.00 - 40,000.00 
กิจกรรม 10 ส่งเสริมคุณธรรม ตั้งจิตสวดมนต์ - 4,000.00 - 4,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 30,000.00 598,000.00 - 628,000.00 
โครงการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรม 1 มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย - 75,000.00 - 75,000.00 
กิจกรรม 2 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - 16,000.00 150,000.00 166,000.00 
กิจกรรม 3 เรียนรู้สืบสำนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น - 60,000.00 - 60,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ - 151,000.00 150,000.00 301,000.00 
โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กิจกรรม 1 พัฒนำเครือข่ำยและกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่ำงประเทศ 150,000.00 - - 150,000.00 
กิจกรรม 2 สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปวัฒนธรรม - 50,000.00 - 50,000.00 
กิจกรรม 3 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้ำงสำยใยชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 - 40,000.00 - 40,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 150,000.00 90,000.00 - 240,000.00 
รวมงบประมาณแผนงาน 180,000.00 839,000.00 150,000.00 1,169,000.00 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

 งบประมาณ 
กองทุน 
พัฒนา

นักศึกษา 
แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน     
กิจกรรม 1 บริหำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม - 156,000.00 - 156,000.00 
กิจกรรม 2 บริหำรส ำนักงำนกองพัฒนำนักศึกษำ 903,505.00 - - 903,505.00 
กิจกรรม 3 ทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกองพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2564  

80,000.00 - 
- 

80,000.00 

กิจกรรม 4 ประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ 1,212,500.00 - - 1,212,500.00 
กิจกรรม 5 เผยแพร่สำรสนเทศ - - - - 

รวมงบประมาณโครงการ 2,196,005.00 156,000.00 - 2,352,005.00 
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 296,400.00 - - 296,400.00 
กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำนักศึกษำ 42,100.00 - - 42,100.00 
กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 40,000.00 - - 40,000.00 

รวมงบประมาณโครงการ 378,500.00 - - 378,500.00 
รวมงบประมาณแผนงาน 2,574,505.00 156,000.00 - 2,730,,505.00 

รวมทุกแผนงาน 8,876,300.00 995,000.00 150,000.00 10,021,300.00 
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 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ (ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การผลติบณัฑิตโดยกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน  การผลติบณัฑิต (Productive Learning)
ผลผลติ : ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน
งาน พัฒนาทกัษะดา้นภาษาสากล
   โครงการ 1 พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ภาษาสากล

               กิจกรรม 1 การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ  6,000,000  6,000,000  -    -    -    -    -    6,000,000  -    -    -    6,000,000 50% 50%

รวมงบประมาณแผนงาน 0 0 0 0 0  6,000,000  -    -    -    6,000,000  -    -    -    -    -    6,000,000  -    -    -    6,000,000
ยทุธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ ์และถ่ายทอดเผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
แผนงาน  พัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์
ผลผลติ : ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ
   โครงการ 1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัเิพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปญัหาของชุมชนฯ

               กิจกรรม 1 การพัฒนาทอ้งถ่ิน (แก้ไขความยากจน)  10,000,000  10,000,000  -    -    -    -    -    10,000,000  -    -    -    10,000,000 40% 30% 30%

               กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาสงัคม  4,000,000  4,000,000  -    -    -    -    -    4,000,000  -    -    -    4,000,000 50% 50%

รวมงบประมาณแผนงาน  -    -    -    -    -    14,000,000  -    -    -    14,000,000  -    -    -    -    -    14,000,000  -    -    -    14,000,000

รวม งบบคุลากร
งบด าเนินงาน

รายจ่ายอ่ืน รวมงบอุดหนุน
งบลงทุน

งบบคุลากร
งบด าเนินงาน

รวมทัง้สิน้

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

งบอุดหนุน รวม

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจา่ยอ่ืน งบอุดหนุน

เงินรายได้

ระบุ
ประเภท

งบ (ก/บ)
รายจา่ยอ่ืน

งบลงทุนงบลงทุน
งบบคุลากร

เงินแผ่นดนิ

ผู้รบัผิดชอ
บ

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ
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 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ (ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจดัการ  
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
งาน พัฒนาประสทิธผิลการบริหารส านักงาน
   โครงการ 1 พัฒนาประสทิธผิลการบริหารส านักงาน  -   

               กิจกรรม 1 บริหารส านักงานกองนโยบายและแผน (สงัคม)  48,600  48,600  100,000  588,000  250,000  20,000  50,000  1,008,000  -    100,000  588,000  298,600  20,000  -    -    -    50,000  1,056,600 30% 40% 20% 20%

               กิจกรรม 2 พัฒนาสมรรถนะบคุลากร  -    50,000  2,000  52,000  -    -    50,000  2,000  -    -    -    -    -    52,000 1 คร้ัง

               กิจกรรม 3 จดัท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์  -    300,000  300,000  -    -    -    300,000  -    -    -    -    -    300,000 30% 30% 20% 20%

               กิจกรรม 4การจดัท าแผนของมหาวิทยาลยั  -    11,440  300,000  39,560  351,000  -    11,440  300,000  39,860  -    -    -    -    -    351,000 1 คร้ัง

               กิจกรรม 5 การจดัการประชุมสร้างเพ่ือความเข้าใจกับ
หน่วยงาน

 -    200,100  200,100  -    -    200,100  -    -    -    -    -    -    200,100
30% 30% 20% 20%

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ
งาน พัฒนาประสทิธผิลการบริหารส านักงาน
   โครงการ 1 พัฒนาประสทิธผิลการบริหารส านักงาน  -   

               กิจกรรม 1 บริหารส านักงานกองนโยบายและแผน (วิทยส์ขุภาพ)  47,500  47,500                 -    -    -    47,500  -    -    -    -    -    47,500 30% 40% 20% 20%

งาน พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

   โครงการ 1 จดัหาและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
การวิจยั และการบริการวิชาการ

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

             กิจกรรม 1 จดัหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน
 -   18,000,000  18,000,000  -    -    18,000,000  -    -    -    -    -    -    18,000,000

20% 30% 20% 30%  

            กิจกรรม 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร  1,600,000  1,600,000  -    -    -    -    -    -    1,600,000  -    -    -    1,600,000 1 ระบบ  

รวม งบบคุลากร
งบด าเนินงาน

รายจ่ายอ่ืน รวมงบอุดหนุน
งบลงทุน

งบบคุลากร
งบด าเนินงาน

รวมทัง้สิน้

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

งบอุดหนุน รวม

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจา่ยอ่ืน งบอุดหนุน

เงินรายได้

ระบุ
ประเภท

งบ (ก/บ)
รายจา่ยอ่ืน

งบลงทุนงบลงทุน
งบบคุลากร

เงินแผ่นดนิ

ผู้รบัผิดชอ
บ

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ
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 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสรา้ง ครภุัณฑ์ (ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

งาน มาตรฐานการศึกษาสูค่วามเปน็เลศิ  -    -    -   
  5.3.1 โครงการมาตรฐานการศึกษาสูค่วามเปน็เลศิ  -    -    -   
     กจิกรรม 1 โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนินด้านลูกค้า การวดัวเิคราะหแ์ละ
จัดการความรู้ และระบบบคุลากร

72,500  72,500  -    -    -    -    -    -    72,500  -    -    -    72,500
(ต.ค.-ธ.ค.61) สมจ

    กจิกรรม 2 โครงการอบรมเคร่ืองมือทางการบริหารด้านลูกค้า ระบบการวดั
วเิคราะหแ์ละจัดการความรู้ และระบบบคุลากร

119,700  119,700  -    -    -    -    -    -    119,700  -    -    -    119,700
สมจ

    กจิกรรม 3 โครงการพฒันาระบบลูกค้า ระบบการวดัวเิคราะหแ์ละจัดการความรู้ 
และระบบบคุลากร

329,700  329,700  -    -    -    -    -    -    329,700  -    -    -    329,700
สมจ

    กจิกรรม 4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” 76,950  76,950  -    -    -    -    -    -    76,950  -    -    -    76,950 พ.ค.- มิ.ย. 62 สมจ

   กจิกรรม 5 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ 85,300  85,300  -    -    -    -    -    -    85,300  -    -    -    85,300 ต.ค. - พ.ย. 61 สมจ

   กจิกรรม 6 โครงการอบรมการเขยีนโครงร่างองค์กร ในระดับคณะ 75,800  75,800  -    -    -    -    -    -    75,800  -    -    -    75,800 สมจ

   กจิกรรม 7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” 77,800  77,800  -    -    -    -    -    -    77,800  -    -    -    77,800 ก.พ. - มี.ค. 62 สมจ

   กจิกรรม 8 โครงการพฒันาระบบการน าองค์กรและกลยทุธใ์นระดับคณะ
77,800  77,800  -    -    -    -    -    -    77,800  -    -    -    77,800

เม.ย. - พ.ค.
 62

สมจ

   กจิกรรม 9 โครงการประชมุเพือ่ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
EdPEx

84,450  84,450  -    -    -    -    -    -    84,450  -    -    -    84,450
สมจ

กจิกรรมที ่10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 48,400  48,400    38,000        11,000  49,000  -    38,000  11,000  -    -    48,400  -    -    -    97,400

ก.ย. 62 สมจ

กจิกรรม 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบส่ี

48,400  48,400      5,000        41,000        3,000   49,000  -    5,000  41,000  3,000  -    48,400  -    -    -    97,400
ต.ค. - ธ.ค. 61 สมจ

กจิกรรม 12 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ส าหรับอาจารย์และบุคลากร

65,400  65,400  -    -    -    -    -    -    65,400  -    -    -    65,400
ม.ค. 62 สมจ

กจิกรรม 13 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ CHE QA Online System 25,000  25,000  -    -    -    -    -    -    25,000  -    -    -    25,000 มิ.ย. 62 สมจ

กจิกรรม 14 ประชุมวพิากษร์ายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561

10,400  10,400  -    -    -    -    -    -    10,400  -    -    -    10,400
ส.ค. 62 สมจ

กจิกรรม 15 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เพือ่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (TQR)

108,500  108,500  -    -    -    -    -    -    108,500  -    -    -    108,500

ก.ค. - ส.ค. 62 สมจ

กจิกรรม 16 จัดหาวสัดุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์งานงาน และค่าสาธารณูปโภค 
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

14,400  14,400 171550  171,550  -    -    -    171,550  -    14,400  -    -    -    185,950 ต.ค.- ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค.62
เม.ย.- มิ.ย.

62
ก.ค.- ก.ย.62

สมจ

กจิกรรม 17 โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

18,000  18,000 30450  30,450  -    -    30,450  -    -    18,000  -    -    -    48,450 ต.ค.- ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค.62
เม.ย.- มิ.ย.

62
ก.ค.- ก.ย.62

สมจ

กจิกรรม 18 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวทิยาลัย 10,600  10,600  -    -    -    -    -    -    10,600  -    -    -    10,600 ต.ค.- ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค.62

เม.ย.- มิ.ย.
62

ก.ค.- ก.ย.62
สมจ

รวมงบประมาณแผนงาน 0 0 0 96,100 0 2,949,100 0 0 0 3,045,200 0 154,440 19,220,550 766,110 20,000 0 0 0 50,000 20,211,100 0 0 43,000 82,450 174,550 0 1,349,100 0 0 0 23,256,300 
รวมงบประมาณทัง้สิน้ -      -      -      96,100 -       22,949,100 - - - 23,045,200 - 154,440 19,220,550 766,110 20,000 - - - 50,000 20,211,100 -    -       43,000   82,450       174,550 -        21,349,100 -    -    -      43,256,300 

รวม งบบคุลากร
งบด าเนินงาน

รายจา่ยอ่ืน รวมงบอุดหนุน
งบลงทุน

งบบคุลากร
งบด าเนินงาน

รวมทัง้สิน้

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

งบอุดหนุน รวม

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจา่ยอ่ืน งบอุดหนุน

เงินรายได้

ระบุ
ประเภท

งบ (ก/บ)
รายจา่ยอ่ืน

งบลงทุนงบลงทุน
งบบคุลากร

เงินแผ่นดนิ

ธ.ค. 61 - พ.ค. 62

ธ.ค. 61 - พ.ค. 63

ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ผู้รบัผิดชอ
บ

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  งานศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

โครงการ วันที่ 

การด าเนินงานตาม
แผนงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินกิจกรรม 

ด าเนินการ
ส าเร็จ 

ร้อยละ อนุมัติ ใช้จริง ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

ค่าเฉลี่ย 

1.ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผล
กำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

2. จ ำนวนเครือข่ำย
พันธมิตรที่มีควำมร่วมมือด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 เครือข่ำย 

3. ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณของโครงกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 

4. ร้อยละของโครงกำร
เผยแพร่กิจกรรมหรือบริกำรด้ำน

1.โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
(งบแผ่นดิน) 

20-22 พ.ย.
61 

 
100 109,585 109,585 100.00 4.60 92.00 

2.โครงกำรประเพณีลอยกระทง 
(งบรำยได้) 

20-22 พ.ย.
61 

 
100 10,000 10,000 100.00 4.60 92.00 

3.โครงกำรประเพณีสงกรำนต์  10 เม.ย.62  100 20,000 20,000 100.00 4.73 94.60 
4.โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ 
รัชกำลที่ 9 (งบแผ่นดิน)                                                                                                                                                                                      

5 ธ.ค. 62 
 

100 18,000 17,990 99.94 4.58 91.60 

5.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร 

26 ก.ค.62 
 

100 50,000 50,000 100.00 4.75 95.00 

6.โครงกำรน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

12 ต.ค. 62 
 

100 18,000 17,999 99.99 4.59 91.80 

7.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำนำง 
สิริกิต์ พระบรมรำชินีนำรถฯ 

6 ส.ค. 62 
 

100 18,000 18,000 100.00 4.80 96.00 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

โครงการ วันที่ 

การด าเนินงานตาม
แผนงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินกิจกรรม 

ด าเนินการ
ส าเร็จ 

ร้อยละ อนุมัติ ใช้จริง ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

ค่าเฉลี่ย 

ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
สำธำรณชนที่ด ำเนินกำรตำมแผน 
ต่อโครงกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสำธำรณชนที่
บรรจุในแผน   
 

8..โครงกำรสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม 

3 เม.ย. 62 
 

100 61,000 61,000 100.00 4.75 95.00 

9.โครงกำรประกวดพำนดอกไม้
ไหว้คร ู

25 ก.ค. 62 
 

100 12,000 12,000 100.00 4.60 92.00 

10.โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ และต่ำงประเทศ 

5-6 ก.ค. 60 
 

100 29,997.12 29,997.12 100.00 4.67 93.50 

11.โครงกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4-5 ก.ค. 60 
 

100 140,000 138,910 99.22 4.77 95.50 

12.โครงกำรวำรสำรวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

31 ก.ค. 60 
 

100 7,000 7,000 100.00 4.80 96.00 

13.โครงกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ศิลปวัฒนธรรม 

ก.ค.-ส.ค. 
62 

 
100 56,000 56,000 100.00 4.75 95.00 

14.โครงกำรงำนบริหำร
ส ำนักงำน (งบรำยได้) 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

 
100 145,417.88 145,417 0.88 5.00 99.99 

    695,000 693,898 99.84   
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การเบิกจ่ายงบประมาณท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ผลการด าเนินงาน ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน  544,988 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนสี่พันเก้าร้อย
แปดสิบแปดบาทถ้วน) จำกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 545,000 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุเป้ำหมำย ตั้งเบิกงบประมาณ
รายได้ 148,910 (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.27 นอกจำกนี้ ในกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำงปีได้มีกำรน ำผลกำรประเมินจำกโครงกำร/กิจกรรมต่ำงที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโครงกำรอื่น ๆ ให้สอดคล้องและตรงกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดสรร ตั้งเบิก คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 545,000.00 544,988.00 12.00 100.00 
งบประมาณรายได้ 150,000.00 148,910.00 1,090.00 99.27 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 695,000.00 693,898.00 1,102.00 99.84 

 
 
                 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนตามตัวบ่งชี้ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 มีโครงการส าเร็จครบทุกโครงการ จ านวน 14  
โครงการมีการด าเนินการคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของโครงการตามแผน มีการเบิกจ่ายงบประมาณท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ใช้จ่ายงบประมาณ  695,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.84 จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 695,898 บาท 
 

 
 


