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 ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 31 คน  

ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการจ านวน  15 คน  บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 3 คน  และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 13 คน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท จ านวน 

สายวิชาการ 15 

สายสนบัสนุน 3 

ลูกจ้างช่ัวคราว 13 

รวมท้ังหมด 31 

บุคลากร 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  

เปดิสอน ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสตูร 3 สาขาวิชา   

 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
ชื่อหลักสูตร.........................   1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 - แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตรการศกึษา 
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หลักสูตร ปีการศกึษา 2558 
รับเข้า (คน) จบการศึกษา(คน) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

7 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
7 -  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 

 
2 
1 

 
-  

 

 

 

 

 

นักศึกษา 
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งบประมาณ ประเภทงบประมาณ (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได ้

งบด าเนินงาน 200,000 975,000  

รวมทั้งสิ้น 1,175,000 

งบประมาณ 
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ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
กิจกรรม/แนวทาง

ส าคัญ 
1. โครงการเสริมสร้าง พัฒนา

คุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา 

- โครงการพัฒนาบัณฑิตที่
พึงประสงค์ (จิตอาสา) 

- โครงการผลิตภัณฑ์สู่
ชุมชน ภายใต้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้างการยอมรับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในด้านคุณธรรม 
ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพของบัณฑิตและ
นักศึกษา 

1. ร้อยละ
โครงการ/
กิจกรรมที่มี
ผลส าเร็จของ
การ
ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2. ร้อยละ
จ านวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
 

80%  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 
 10,600 บาท 
จ านวน 
 10,400 บาท 
รวม จ านวน 
21,000 บาท 

จัดกิจกรรมเสริมอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม
คุณธรรม ทักษะ
วิชาชีพและความรู้ ให้
นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
และทั่วถึง อาทิ การ
ฝึกอบรม การจัดติว 
ค่ายคุณธรรม ค่าย
วิชาการ การประกวด
ผลงาน ฯลฯ 

แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
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ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
กิจกรรม/แนวทาง

ส าคัญ 
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
 

พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร  
 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
และเข้าใช้งาน
ระบบพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง 

80%  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 30,000 
บาท 
รวม จ านวน 
30,000 บาท 

วางมาตรการ จัด
กิจกรรมที่มีผลต่อการ
เพิ่มพูนทักษาการชา
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา เช่นจัดท า
เกณฑ์การ ENG-Exam 
ค่ายภาษาอังกฤษ การ
ประกวดผลงานการ
อ่าน การเขียน การพูด 
ฯลฯ 

3. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์
นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วย
สังคม 

- เปิดบ้านวิชาการท้องถิ่น 
- โครงการศิษย์เก่าคืนถิ่น 
- โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ 
 

- วันไหว้ครู 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม
และมีความพึงพอใจ 
ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน 
ต่อคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย 

2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
พัฒนา
คุณลักษณะ
ครบตาม
เกณฑ์ระบบ 

80%  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 
 60,000 บาท 
จ านวน 
 50,000 บาท 
จ านวน 
 20,000  บาท 

วางมาตรการ จัดท า
เกณฑ์กิจกรรมพัฒนา
น.ศ.ภาคบังคับ 
กระตุ้น จัดกิจจกรม
ส่งเสริมให้นักศึกษาท า
กิจกรรมตามเกณฑ์ 
รวมทั้งจัดงาน 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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ทรานสคริป
กิจกรรม 

 

จ านวน 20,000  
บาท 
รวม จ านวน 
150,000 บาท 

4. โครงการวไลยอลงกรณ์ก้าวไกลสู่
อาเซียน 

- โครงการจัดตั้งและ
พัฒนาห้องอาเซียน
ศึกษา 
 

พัฒนา เพิ่มกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา 
การวิจัย และการบริการ
วิชาการตามข้อตกลง
ร่วมกับเครือข่ายทั้งใน
ต่างประเทศ 

3. จ านวน
นักศึกษา 
อาจารย์ 
บุคลากร 
ภายใน ที่ไป
แลกเปลี่ยน 

4. จ านวน
โครงการวิจัย
/ บริการ
วิชาการร่วม
ใน AC 

80%  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน  
20,000 บาท 
รวม จ านวน 
20,000 บาท 
 

คณะ/หน่วยงานจัด
กิจกรรมสร้างผลงาน
ตามภารกิจหน้าที่
ร่วมกับมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานใน
ต่างประเทศที่มี MOU. 
 

5. โครงการเครือข่ายร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนางานตามภารกิจ   

- โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา สถาน

พัฒนา เพิ่มกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา 
การวิจัย และการบริการ
วิชาการตามข้อตกลง
ร่วมกับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ 

5. จ านวน
กิจกรรมที่ท า
ร่วมกับ
เครือข่าย
ภายในและ
ต่างประเทศ
ตามข้อตกลง

  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน  
20,000 บาท 
รวม จ านวน 
20,000 บาท 

คณะ/หน่วยงานจัด
กิจกรรมสร้างผลงาน
ตามภารกิจหน้าที่
ร่วมกับมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานในประเทศที่
มี MOU. 
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ประกอบการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ร่วมระดับ
หน่วยงาน 

6. จ านวน
นักศึกษา 
อาจารย์ 
บุคลากร 
ภายใน ที่ร่วม
โครงการ
กิจกรรมกับ
เครือข่าย
ความร่วมมือ 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้าง
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
(3 หลักสูตร) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และเน้นการปฏิบัติจริง 
การร่วมแก้ไขปัญหา 
และเรียนรู้กับชุมชน 
สถานประกอบการ 

7. ร้อยละของ
รายวิชาใน
หลักสูตรที่จัด
ให้นักศึกษามี
ประสบการณ์
ร่วมเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหา
ร่วมกับชุมชน 
ท้องถิ่น 
สถาน
ประกอบการ 

80%  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 
 30,000 บาท 
รวม จ านวน 
30,000 บาท 
 

คณะ/หลักสูตร/
หน่วยงาน แผนการ
สอนและจัดกิจกรรม
สร้างการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และ
สามารถเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาร่วมกับชุมชน 
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ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
กิจกรรม/แนวทาง

ส าคัญ 
7. โครงการขยายการจัดการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 
- โครงการส ารวจความ

ต้องการของผู้ที่สนใจ
ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ 

พัฒนาหลักสูตรและเพิ่ม
การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรนานาชาติ 

8. จ านวน
หลักสูตร
นานาชาติที่
พัฒนาใหม่
และเปิดรับ
นักศึกษาได้
ตรงตามแผน
ที่ก าหนด 

9. จ านวน
ประเทศของ
นักศึกษา
ต่างชาติที่เข้า
มาศึกษาต่อ
ใน
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 30,000 
บาท 
รวม จ านวน 
30,000 บาท 
 

 พัฒนา/จัดท า
หลักสูตรนานาชาติ
รองรับนักศึกษาใน
ประเทศและนักศึกษา
ต่างชาติ 

แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
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ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
กิจกรรม/แนวทาง

ส าคัญ 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ 
- โครงพัฒนาความรู้ด้าน

ประกันคุณภาพส าหรับ
บุคลากร 

- โครงพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพส าหรับ
นักศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ 

10. ร้อยละของ
หลักสูตรที่
ผ่านการ
ประเมิน
คุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ. 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ของ
มหาวิทยาลัย 

11. คะแนนผล
การประเมิน
คุณภาพ
ระดับ
หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย 
ของ สกอ. 
สมศ. ไม่น้อย
กว่าระดับดี 

 

  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 10,000 
บาท 
จ านวน 10,000 
บาท 
รวม จ านวน 
20,000 บาท 
 

จัดท าระบบ 
หลักเกณฑ์และด าเนิน
กิจกรรมเชิงพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ตามเกณฑ์และ
มาตรฐาน EdPex 
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ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
กิจกรรม/แนวทาง

ส าคัญ 
9. โครงการจัดหาและพัฒนา

ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ 
  จัดซ้ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

-  ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  

- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

- ห้องสมุด 
- ห้องเรียน 
- ส านักงาน 

 12. ร้อยละของ
ทรัพยากรที่
จัดหาได้
ทันเวลาตาม
แผนงานที่
ก าหนด 

13. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา 
อาจารย์ต่อ
ทรัพยากร
สนับการ
เรียนการ
สอน 
คุณภาพการ
บริการและ
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 178,000 
บาท 
รวมจ านวน 
178,000 บาท 
 

 

จัดหาและพัฒนา
ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
การวิจัย การบริหาร
วิชาการ รองรับความ
ต้องการของนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร 
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ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
กิจกรรม/แนวทาง

ส าคัญ 
10. โครงการพัฒนาผู้น าการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย 
 

เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ในวัฒนธรรม
การท างานเพื่อองค์กร 
วิสัยทัศน์ร่วมให้แก่
อาจารย์ บุคลากรและ
พัฒนาทีมผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงรองรับ
อนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

14. จ านวน
ผู้บริหารและ
บุคลากรที่
ผ่านหลักสูตร
ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน  
30,000 บาท 
รวม จ านวน 
30,000 บาท 
 
 

พัฒนาหลักสูตร จัด
อบรม เวที กิจกรม
สร้างความเป็นผู้น า
ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ 
และบุคลากร เพื่อ
พร้อมรับจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 

11. โครงการชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย 

(KM) 

พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ 
CoP เพื่อการพัฒนางาน
ตามภารกิจ นวัตกรรม
และการส่งเสริมให้
บุคลากรผู้มี
ความสามารถได้แสดง
ความสามารถ 

15. จ านวนกลุ่ม 
CoP ที่
ปรับปรุง
แก้ไขปัญหา
การท างาน
ร่วมกันอย่าง
ประสบ
ผลส าเร็จ 

 
 

  แผ่นดิน 
 รายได้ 
จ านวน 
 23,000 บาท 
รวม จ านวน 
23,000 บาท 
 

จัดเวที กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
การแก้ไขปัญหาและ
เสริมสร้างทักษะให้
บุคลากรสร้าง
นวัตกรรม แก้ไขปัญหา
การท างาน 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงำน เป้ำหมำย งบประมำณ 
กิจกรรม/แนวทำง

ส ำคญั 
12. โครงการศูนย์ศึกษาและจัดการ

ปัญหาระบบนิเวศน์ชานเมือง 
- โครงการฟื้นฟูผืนป่าและ

ระบบนิเวศชานเมือง 

สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ที่แสดงความเป็นเลิศ
เฉพาะด้านระบบนิเวศน์
ชานเมืองให้เป็นที่รับรู้
ของสังคม รวมทั้ง
ประชาคมอาเซียน 

16. จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ที่
ได้เผยแพร่ 
สร้างการรับรู้
ในด้านการ
ตอบสนองต่อ
ปัญหาด้าน
ระบบนิเวศ
ชานเมือง 

17. ระดับการรับรู้
ของประชาชน
สังคมที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย    

7 เรื่อง  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 
.........0......... บาท 

 

จัดตั้งศูนย์ สรรหา
ทีมงานวางระบบการ
พัฒนาและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการ
สร้างผลงาน และการ
เผยแพร่ผลงานด้าน
ระบบนิเวศชานเมือง 

13. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงาน
วิชาการส าหรับอาจารย์ 

สนับสนุนทุน พัฒนา
กลไก ระบบสนับสนุนให้
อาจารย์ผลิต ผลงาน
วิชาการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

18. ร้อยละของ
ผลงาน
วิชาการที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อ

80%  แผ่นดนิ 
จ านวน 
................... บาท 
 รายได้ 
จ านวน 
................... บาท     

วางมาตรการ จัดท า
เกณฑ์สนับสนุน
งบประมาณเพื่อพัฒนา
ให้อาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

แผนงานวิจยั บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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จ านวน
อาจารย์ 

(งบวิจัย
สนับสนนุ) 

14. โครงการท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และของชาติ 
 
 

- วันปิยะมหาราช 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อ 
- ท าบุญขึ้นปีใหม่ 
- วันเด็ก 
- วันเจ้าฟ้าฯ 
- วันมาฆะบูชา 
- วันสงกรานต์ 
- วันพืชมงคล/วันฉัตร

มงคล  
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา/วัน

เข้าพรรษา 
- วันแม่ 
- วันภาษาไทย 

ปลูกฝังค่านิยมให้
นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

19. จ านวน
ผลงานที่มี
การเผยแพร่
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

20. ร้อยละ
นักศึกษาเห็น
ความส าคัญ
ของ
ศิลปวัฒนธรร
มไทย 

36 
 

85 

 แผ่นดิน 
 รายได้ 
 
 
 
จ านวน 500 บาท 
จ านวน 30,000 
บาท 
จ านวน 500 บาท 
จ านวน 20,000 
บาท 
จ านวน 20,000 
บาท 
จ านวน 3,000 
บาท 
จ านวน 500 บาท 
จ านวน 3,000 
บาท 
จ านวน 500 บาท 
จ านวน 500 บาท 

จัดกิจกรมเพื่อเผยแพร่
และเสริมสร้าง
จิตส านึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับ
นักศึกษา บุคลากร  
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- กาชาด จ านวน 500 บาท 
จ านวน 500 บาท 
จ านวน 45,500 
บาท 
รวมจ านวน  
125,000 บาท 

 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
กิจกรรม/แนวทาง

ส าคัญ 
15 โครงการบริหารยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยจัดการ
งบประมาณที่มุ่งผลส าเร็จ 

บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

21. ร้อยละของการ
เบิกใช้
งบประมาณไป
ตามแผน 
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

  แผ่นดนิ 
จ านวน 
................... บาท 
 รายได้ 
จ านวน 
................... บาท 

พัฒนาระบบการ
วางแผน
การงบประมาณและ
ระบบควบคุม ก ากับ 
ติดตาม การ
ด าเนินงานด้าน
งบประมาณ 

16. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
 

พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
อย่างยั่งยืน ที่มีการ
พัฒนา จัดหา
ทรัพยากร สนับสนุน

22. จ านวน
โครงการพัฒนา
ตามแนวทาง
มหาวิทยาลัย            
สีเขียวที่

  แผ่นดิน 
จ านวน  
51,000 บาท 
 
 รายได้ 

พัฒนาด้านอาคาร
สถานที่และจัดหา
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การ

แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน 
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โครงการ 1 : โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่ง
ความพอเพียง 
โครงการ 2 : โครงการบริหาร
จัดการส านักงาน 
          -จัดหาวัสดุส านักงานและ

ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
          - วัสดุเชื้อเพลิง 
          - ปฏิบัติงานล่วงเวลาและ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
         -ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
  - บริหารจัดการสาธารณูปโภค 

- ไฟฟ้า 
- ประปา 
- โทรศัพท ์

การท างานตามพันธ
กิจอย่างพอเพียง 

ด าเนินการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

จ านวน 97,000 
บาท 
จ านวน 50,000 
บาท 
รวมทั้งสิ้น  
จ านวน198,000 
บาท 
 
*วัสดุเชื้อเพลิง
และบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคตัด
งบประมาณ
ส่วนกลาง 

ด าเนินชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยที่ไม่มี
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

17. โครงการปรับปรุงระบบงานและ
การบริการสู่ความเป็นเลิศและ 
ธรรมาภิบาล 

- แบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

พัฒนา มาตรฐาน 
ยกระดับคุณภาพงาน
บริการทั้งหมดให้เป็น
ที่เชื่อม่ันยอมรับของผู้
มาติดต่อ 

23. จ านวน
กระบวนงานที่
พัฒนา
มาตรฐานและ
ด าเนินงานได้
ตามมาตรฐาน 

  แผ่นดิน 
 รายได้ 
จ านวน 1,000 
บาท 
รวม จ านวน 
1,000 บาท 

ทบทวนข้อบังคับ 
ระเบียบแนวปฏิบัติ
ด้านการให้บริการตาม
ระเบียบ กฏหมาย 
รวมทั้งสร้างมาตรฐาน
และจิตส านึกการ
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ให้บริการให้แก่
บุคลากรผู้ให้บริการ 

18. โครงการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
องค์การและแผนการตลาดเชิงรุก 

 

- โครงการจัดท าสื่อป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

- โครงการจัดท าสื่อสปอต
โฆษณา 

- โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยม/ศูนย์
การศึกษานอกระบบฯ/
ค่ายทหาร/หน่วยงาน
ราชการ/หน่วยงาน
เอกชน/หมู่บ้าน ชุมชน 

- กิจกรรมประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

- โครงการสารสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
 

พัฒนางานการ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การ ให้มี
ผลงานให้เชิงรุก 

24. ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของโครงการ
กิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์การตาม
แผน
ประชาสัมพันธ์
ที่ก าหนด 

25. ระดับการรับรู้
ของคณาจารย์ 
บุคลากร 
นักศึกษา ต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
ที่เผยแพร่ 

80%  แผ่นดนิ 
 รายได้ 
จ านวน 94,000 
บาท 
จ านวน 37,000 
บาท 
จ านวน 50,000 
บาท 
จ านวน 100,000 
บาท 
จ านวน 18,000 
บาท 
รวม จ านวน 
209,000 บาท 
 

 

จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และผลักดันสนับสนุน
ให้มีการสื่อสารภายใน
และการ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
มาตรฐานและ มี
ประสิทธิภาพเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่
ครบถ้วน 

รวมทั้งสิ้น                      1,175,000 
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ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

รายการ จ านวน (เล่ม) 

1.หนังสือภาษาไทย 90 
2.หนังสือภาษาอังกฤษ 100 
 3.เทคนิควิจัย 55 
4.คอมพิวเตอร์ 189 
5.จิตวิทยา 85 
6.ศาสนา 27 
7.สังคม 144 
8.รัฐศาสตร์ 122 
9.เศรษฐศาสคร์ 104 
10.กฏหมาย 155 
11.รัฐประศาสนศาสตร์ 382 
12.ภาษาจีน.ญี่ปุ่น.เกาหลี 15 
13.คณิตศาสตร์ 50 
14.วิทยาศาสตร์ 18 
15.ศิลปะและหัตถกรรม 130 
16.ทั่วไป 311 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
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17.วรรณกรรม 53 
18.นวนิยาย 88 
19.เรื่องสั้น 10 
20.อาหารและสุขภาพ 906 
21.วารสาร 39 

22.อ้างอิง 26 
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สระแก้ว  มีการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้งานระบบเครือข่าย  ปัจจุบันมีการเช่าสัญญาณจากผู้

ให้บริการอินเทอร์เน็ตจ านวน 1 ราย  คือ 
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : CAT 
 - ความเร็วช่องสัญญาณ (ในประเทศ))     40     Mbps 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ต (Access Point)  เพื่อบริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
บริเวณอาคารเรียน บ้านพัก และหอพัก จ านวน 4 จุด  และมีคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่  

 

พื้นที ่

ลักษณะการใช้งาน 
ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน ใช้ส าหรับการบริหารจัดการ

ส านักงาน 
จุด

ให้บริการ 
wifi 

เครื่อง 
LCD 

คอม 
พิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ 
(PC) 

คอม 
พิวเตอร์
พกพา 
(Note 
book) 

อุปกรณ์
เคลื่อน

ที่ 
(Mobil

e) 

คอม 
พิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ 
(PC) 

คอม 
พิวเตอร์
พกพา 
(Note 
book) 

อุปกรณ์
เคลื่อน

ที่ 
(Mobil

e) 
อาคาร1 37 3 - 9 - - 2 - 
อาคาร5 - 3 - - - -- 1 - 
หอพักนักศึกษา - - - - - -- 1 - 

บ้านพักรับรอง - - - - - - 1 - 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เนต 
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     ทรัพยำกรและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
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ห้องสมุด 
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านดิน) 
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สระแก้ว  ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จงัหวัดสระแก้ว  27000 

             มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา 
 
 
 

                                

 
 
 
 
 

อาคารสถานที่ 
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                            ห้องเรียน   จ านวน 12  ห้อง 
 

 
ชั้นท่ี 1    ส านักงาน งานเอกสาร ติดต่อสอบถาม พัสดุ
ทะเบียน และหอ้งพักอาจารย ์
ชั้นท่ี 2 
-ห้องสมุด  
ชั้นท่ี 3 
-ห้องคอมพิวเตอร์  
-ห้องปฎิบัตกิารทางวิทยาศาสตร(์Lab) 
ชั้นท่ี 4 
-ห้องเรียน จ านวน 4 ห้อง 

 
 

1.อาคารอ านวยการ 

 

2. อาคาร 5 
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หอพักนักศึกษา 



สารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

 

 

 

 

 

  

โรงอาหาร 
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 ท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธ์ิ       อธิการบด ี
อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   รองอธิการบด ี
รศ.ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บด ี  รองอธิการบด ี
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิร ิ    รองอธิการบด ี
ผศ.สุวิทย์    ฉุยฉาย   รองอธิการบด ี
 
 รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ / เรียบเรียง 
อาจารยก์รีฉัตร  วันช่วย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์สระแก้ว 
นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ศูนย์สระแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โทรศัพท์ 037-447-043  โทรสาร  037-447-111   
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