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คํานํา 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มติเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         

ปี พ.ศ. 2553-2556 และคําขอตั้งงบประมาณประจําปี 2553 ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะผู้บริหารนําไปใช้เป็นกรอบในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการแปลง

นโยบายและแผนงานที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยในส่วนของแผนปฏิบัติราชการปี 2553 ระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นการนํา

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย  แนวทางการ

ปฏิบัติการกรอบเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

สําหรับในส่วนของแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีแยกต่างหาก โดยมี

วัตถุประสงค์หลักให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการกําหนดแผนงาน โครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรตามมติสภา

มหาวิทยาลัย โดยในการนี้หน่วยงานจะต้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อการดําเนินการโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องสําคัญในการประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบใน

การกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนทําให้การจัดทําเอกสารแผนฉบับนี้  

สําเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  

เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  การบํารุงรักษา    การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

พันธกิจ (Mission) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์  ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
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มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คน                

ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน

การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ   เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึง การแสวงหา

แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพือ่รับใช้สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

KPI 1.1  ร้อยละของการสร้างผลงานทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ. 80% 

KPI 1.2  ร้อยละความสําเร็จในการรับนักศึกษาตามแผนการรับ 80% 

KPI 1.3  จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบเวลาและได้งานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ปี 60% 

KPI 1.4  ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 85% 

KPI 1.5  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดรับกับเกณฑ์ TQF 25% 

KPI 1.6  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) 25% 

2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

KPI 2.1  จํานวนหลักสูตรหรือโครงการให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น 10 

KPI 2.2  จํานวนรายได้จากการวิจัย การให้คําปรึกษาและการให้บริการวิชาการ (ล้านบาท) 20 

KPI 2.3  จํานวนศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 8 

3. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

KPI 3.1   มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ในระดับดี 3.5 

KPI 3.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และหน่วยงานต้นแบบด้านองค์การแห่งความพอเพียง 5 

KPI 3.3  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบบริหารการเงินที่มีมาตรฐาน (5 ประเด็น) 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน 

จากกรอบของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และประเด็นท้าท้ายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหาร คณาจารย์บางส่วน  ทําให้

ได้มา ซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพึงต้องดําเนินการ  เพื่อก้าวข้ามประเด็นท้าท้ายและนําพามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และ

เป้าประสงค์ที่ สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ดังนี้ 

สร้างเครือข่ายและ

แสวงหาพันธมิตรในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ   

เชิงบูรณาการ

เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษา

และพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

แหล่งเรียนรู้ และการมี

บทบาทในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชน ท้องถิ่น

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

องค์การสมรรถนะสูง        

ที่มีการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว
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การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ยคุ 4G

Green University
มีสุนทรียด้านภูมิทัศน์ จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมเหมาะสม

Good Governance
มธีรรมาภิบาลทางการบรหิารจัดการ

Global linkages
พัฒนาศาสตร์ สร้างเครือข่ายต่อเชื่อมสู่สากล

Growing Wisdom
สร้างทุนทางปัญญา เพิ่มปรีชาญาณแก่สังคม

 

จุดเน้น 
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กา

รพั
ฒ
นา

อง
ค์ก

าร
ป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
คุณ

ภา
พ

ป
ระ

สิท
ธิผ

ล

พัฒนาองคก์ารสมรรถนะสูงที่มธีรรมาภบิาลเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละมสี่วนรว่มแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เก่งและดีสร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมติรในการปฏิบัติงาน

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

มีผลงานการบูรณาการวชิาการทั้งศาสตร์ 
และศิลป์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป็นองค์การตัวอย่างที่มีธรรมาภิบาล มีความ
พอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

• แหล่งเงินทุนทราบถึงปัญหา ศักยภาพ 
ความพรอ้มของมหาวิทยาลัยและจัดสรร
เงินสนับสนุน

• คณาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ

• บัณฑิตมคีวามรู ้ทักษะ  คุณธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม

• นักศกึษา ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสใน
การเข้าศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรยีน ชุมชน

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมคีวามรู ้ทักษะในการเข้าใจ แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง

• นักศกึษา คณาจารย์มปีระสบการณ์ตรง 
และบทบาท การมสี่วนรว่มในการศกึษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น

• มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการ
เป็นองคก์รสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล

• มหาวิทยาลัยมคีวามมั่นคง แข็งแกรง่ใน
ด้านการเงินและสินทรัพย์

• บุคลากรทุกกลุ่มมีความสุขและพึงพอใจที่
ได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

• สานต่อ เพิ่มโครงการความรว่มมอืกับใน
การทําภารกิจหลักกับหน่วยงานภายนอก

• แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินชว่ยเหลือเพื่อ
สนับสนุนการทํางานตามภารกิจหลัก

• สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย์เก่า/ชุมชน
• พัฒนา ปรับภาพลักษณม์หาลัยสู่สากล

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและผู้เรยีน

• พัฒนา ต่อยอด เพิ่มคุณค่าของผลงาน  
การวจิัยและนวัตกรรม

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่
สร้างการรับรูผ้ลงานทางวชิาการของม.

• พัฒนาวิธีการรับนักศกึษาประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 

ทําการตลาดผา่นเครือข่ายความร่วมมือ

• กําหนดคุณลักษณะ และพัฒนามาตรฐานของ

บัณฑิตให้ไดต้ามเกณฑ์

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนทีเ่นน้การปฏิบัติ
จริง และยดึผูเ้รียน ชุมชนเป็นสําคัญ

• พัฒนางานกจิการนักศึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษา 

ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนานักศกึษา

• ส่งเสริมให้นักศกึษาเข้าร่วม มีบทบาทด้านการ

อนุรักษ์ เรียนรู้ศลิปะ วัฒนธรรมไทย
• จัดตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขา        
ที่มีความพร้อม

ยกระดับ พัฒนาความรู ้ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน

เสรมิสร้างวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพทางการอุดมศึกษา
ให้แก่หน่วยงาน คณาจารย์ และบุคลากร

พัฒนาระบบบรหิารยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระบบการจัดการความรู ้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

มอบอํานาจ เสรมิพลัง สร้างความพรอ้มในการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะ สํานักตามแนวทางการพัฒนาองคก์รสมรรถนะสูง

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับให้เอือ้อํานวย และพัฒนา
เป็นองค์กรที่มธีรรมาภบิาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ      
ระบบอาคาร ภูมิทัศน์ และระบบสินทรัพย์ สิทธิประโยชน์
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รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลยั 
 

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• สานต่อและเพิ่มโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน สถานประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ในการจัดการศึกษา 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ 

• แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหา ของ

ชุมชนและท้องถิ่น  

• แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างในด้านต่างๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ 

• ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

• พัฒนามหาวิทยาลัย ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากลด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์และการปฏิบัติการ เพื่อชุมชนที่มีความพร้อม

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้ง

ในและต่างประเทศ 

2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

• พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

• เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สนใจเข้าศึกษาก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการรับและจัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 

• สร้างความร่วมมือข้อตกลงร่วมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควต้าในการเข้าเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ผ่านองค์กร หน่วยงาน

พันธมิตร 

• กําหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์และดําเนินมาตรการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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• ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

• ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

• สํารวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการ ที่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น 

• สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพร่สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็นระยะๆ 

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐานให้นักศึกษา

ได้ร่วมทํางานกับชุมชน 

• สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชุมชน นักศึกษาทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัย 

• ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

• แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน 

• เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ 

• พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 
 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 
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• สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล                 

การเสริมสร้างคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ 

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 

• มอบอํานาจเสริมพลังและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ / สํานัก ในรูปแบบของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน 

ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

• ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

• ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 
• พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.   

สมศ. และ ก.พ.ร. 

• ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

• เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 

• ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัด

กิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสมาคมศิษย์เก่า 

4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

• พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างขององค์การแห่งความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
สานต่อและเพิ่มโครงการ
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาทั้งในและ    

ต่างประเทศ

แสวงหาทุนวจิัย เงินทุน

สนับสนุนจากองค์กรทั้ง

ภายในและต่างประเทศ

แสวงหาและพัฒนาชุมชน 

องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็น

แหล่ง/ศนูย์การเรียนรู้ตัวอยา่ง

ส่งเสริมให้สมาคมศษิย์เก่าจัด
กจิกรรมเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหวา่ง
มหาวทิยาลัยกบับณัฑติ

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
ด้วยการสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาศาสตร์ที่มีความ
พร้อมกับม.ในอุษาคเนย์

จัดเวทีหรือพื้นที่ การประชุม

ร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลการปฏิบัตงิาน

สร้างเครือข่ายและ
แสวงหาพันธมติรใน
การปฏบิัติงานตาม

ภารกิจ

1

คณะ/วิทยาลัย
สํา

นัก
/ส
ภา

บั
น

คณะ/วทิยาลัย

สํา
นัก

/ส
ภา

บั
น

1
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

 

1.1.1  โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

1.1.2  โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.1.3  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการวิชาการ 

1.2.1  โครงการจัดทาํแผนแม่บทและจัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนากองทุนการวิจัย  

1.2.2  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.3.1  โครงการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ 

1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดําริ 

1.4.1  โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

1.4.2  โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ 

1.5.1  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

1.5.2  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์ 

1.5.3  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

1.5.4  โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสําหรับชาวต่างชาติในภูมิภาคอุษาคเนย์ 

1.6.1  โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.6.2  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
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สาระสังเขปของโครงการภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

1 . 1 .1 โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  

ภาคพิเศษและพัฒนาความร่วมมือ  

ในการจัดการศึกษา 

จํานวนโครงการ/หลักสูตรที่มีความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ

มหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ 

8

(โครงการ) 

 

ส่งเสริม ประสานงานให้หลักสูตร/

คณ แสวงหาพัฒนา ความร่วมมือ 

กับหน่วยงาน  ภาครัฐ เอกชน ใน

การผลิตบัณฑิตทั้ง ภาคปกติ ภาค

พิเศษ 

คณะ,สสว., 

สสร.,สวพ., 

สวบ. 

119,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้การจัด

การศึกษา 

1.1.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

จํานวน MOU ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน /สถานประกอบการ /

มหาวิทยาลัย 

 

3 

 

ส่งเสริม  ประสานงานให้มีการ

จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ

ประสานงาน ในการจัดหาทุนวิจัย

จากองค์การที่ให้ทุนทั้งจากองค์กร

ภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กร

สาธารณกุศล 

คณะ,สสว., 

สสร.,สวพ., 

สวบ. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

ทุนอุดหนุน

การวิจัยจาก

ภายนอก 

 

1.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือการให้บริการวิชาการ 

ระดับความสํา เร็จในการสร้าง

เครือข่าย/พันธมิตรการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจในเชิงบูรณาการ 

5 มอบให้หลักสูตร/คณะ แสวงหา 

พัฒนา  ความร่ วม มือของการ

ให้บริการวิชาการผ่านเครือข่าย  

ที่ได้จัดทําขึ้น 

คณะ,สสว., 

สสร.,สวพ., 

สวบ. 

11,600,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ

ให้บริการ

วิชาการ 

1.2.1 โครงการจัดทําแผนแม่บทและ

จัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนากองทุน

การวิจัย  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนวิจัย 

 

20% 

 

จั ดประ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติ การ เพื่ อ

กําหนดแผนแม่บท พร้อมทั้งจัดหา

ทุนสนับสนุนการสร้างผลงานการ

วิจัย 

คณะ,สสว., 

สสร.,สวพ.,

สวบ. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนวิจัย 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  14   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

1.2.2  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ  

ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา

ประสิทธิภาพการเรียน    การสอน

และขับเค ลื่อนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

80 มหาวิทยาลัย และหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยร่วมกันดําเนินการ

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุน

สําหรับการเรียนการสอนและการ

ให้บริการวิชาการ 

คณะ,สสว., 

สสร.,สวพ.,

สวบ. 

30,090,200 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ

ให้บริการ

วิชาการ 

1.3.1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น  

องค์กรต้นแบบ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

แหล่ง/ศูนย์การเรียนรูต้ัวอย่าง 

5 พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน เพื่อ

พัฒนาชุมชน ในด้านการบริหาร

จัดการ OTOP การจัดการ

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง  

คณะ,สสร., 

สวพ. 

1,400,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้

เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว  

พระราชดําริ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

แหลง่/ศูนยก์ารเรยีนรูต้ัวอยา่ง 

 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ศูนย์

จัดการความรู้แนวพระราชดําร ิ

พร้อมการบริหารจัดการศูนย์ให้มี

ความพร้อมในการบริการให้ความรู้

ตามแนวพระราชดําริ 

คณะ,สสร., 

สวพ. 

425,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

1.4.1 โครงการศิษย์ เ ก่ าสั ม พันธ ์ 

เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับความสําเร็จในการทํากิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ดําเนินการ

ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์

เก่าที่ดําเนนิการแลว้เสร็จ 

5 จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า และจัด

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ศิษย์ เก่ าในการทํากิจกรรมกับ

มหาวทิยาลัยโดยเนน้ใหท้างด้านการ

พัฒนาชุมชน และทอ้งถิ่น 

คณะ, กพน. 100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

1.4.2 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับ

ศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ดําเนินการ

ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า

ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 

5 ประสานความรว่มมือกับสมาคม

ศิษย์เก่าในการสรรหาและยกย่อง 

ชมเชยศษิย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ

และประกอบคุณงามความด ี

คณะ, กพน. 100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  15   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

1.5.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร ์

ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ ง

วิทยาลัย 

5 

 

 

ทําการศึกษาเทียบเคียงแนวทาง

พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ า ก

สถาบันอุดมศึกษาที่ ได้ รั บการ

ยอมรับด้านมาตรฐานสากล พร้อม

ทั้งกําหนดแนวทาง แผนพัฒนา

มหาวทิยาลัยสูส่ากล 

คณะ.สสว., 

สสร.,วอน, 

สทก.,สวบ. 

20,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

1.5.2 โครงการจดัตั้งวิทยาลัย

อุษาคเนย์ 

ระดับความสํา เร็จในการจัดตั้ ง

วิทยาลัย 

5 ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

นักศึกษาชาวต่างประเทศ เ พื่อ

กําหนดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนตามความต้องการ

ของนักศึกษาและกําหนดหลักสูตร

การทดลองนําหลักสูตรทดลอง

นําไปใช้ 

คณะ.สสว., 

สสร.,วอน,,

สวบ. 

50,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ

ให้บริการ

วิชาการ 

1.5.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

สากล 

 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

5 

 

จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย ง า น วิ จั ย แ ล ะ

ประสานงานเพื่อดําเนินงานด้าน

การศึกษาแสวงหาความร่วมมือ

เ พื่ อจั ดการศึ กษาการ พัฒนา

นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร พั ฒ น า

ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

เศรษฐกิจ สังคม 

คณะ.สสว., 

สสร.,วอน,,

สวบ. 

300,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

เงินรายได้

มหาวิทยาลยั 

1.5.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน สํ า ห รั บ

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน 

5 ศึ ก ษ า ค ว า มต้ อ ง ก า ร ใ น ด้ า น

การศึ กษาระดั บปริญญาของ

คณะ.สสว., 

สสร.,วอน,,

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  16   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

ชาวต่างชาติในภูมิภาคอุษาคเนย ์ สําหรับชาวต่างชาติในเขตอุษาคเนย ์ ประเทศเ พื่อนบ้านและพัฒนา

หลักสูตรที่ตอบสนอง พร้อมจัดหา

ทุนและประชาสัมพันธ์    การรับ

นักศึกษาผ่านเครือข่ายทั้งภายใน

และต่างประเทศ 

สวบ. ให้บริการ

วิชาการ 

1.6.1 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม

ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และ

เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 ร้อยละของอาจารย์ที่นํ า เสนอ

ผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุก

รูปแบบ 

25 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยได้มีโอกาส เข้าร่วม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

และ เผยแพร่ ผล ง านวิ ช าการ

ระดับชาติ  และนานาชาติและ

สนับสนุนงบประมาณในดําเนินการ 

คณะ,สสว., 

สวพ.,กสว. 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

1 . 6.2 โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ

แลก เปลี่ ย นศิ ลป วัฒนธร รม ใน

ต่างประเทศ 

ร้อยละของอาจารย์ที่นํ า เสนอ

ผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุก

รูปแบบ 

25 ส นับสนุ นการประชา สัม พันธ์

เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ร่ ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 

คณะ,สสว., 

สวพ.,กสว. 

245,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

 

 

 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  17   

แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาหลกัสตูรใหม่ให้
ทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้า

ศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือ

ผู้สนใจเข้าศกึษาก่อนจบ

มัธยมศกึษาตอนปลาย

ประชาสัมพนัธ์ สร้าง
เครือข่ายการรับนักศึกษา
ปรับปรุงขั้นตอนการรับและ
ทําแผนการตลาดเชิงรุก

สร้างความร่วมมือ ทํา MOU
ในการแลกเปลี่ยน นักศึกษา
ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์

กําหนดมาตรฐานด้าน
สมรรถนะสําหรับบณัฑิต

ที่พึงประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัตจิริงการปัญหาของ
ชุมชน และกรณีศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความสําคัญกบับทบาท
และหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษา

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ 
ธํารงไว้และสบืทอดเอกลักษณ์

ความเป็นไทย

เพิ่มโอกาสและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุด

(มีคุณธรรมนําปัญญา)

2

คณะ/วิทยาลัย
สํา

นัก
/ส
ภา

บ
ัน

คณะ/วทิยาลัย

สํา
นัก

/ส
ภา

บ
ัน

2
 

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  18   

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

 

2.1.1  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

2.2.1  โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

2.3.1  โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก 

2.4.1 โครงการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

2.4.2  โครงการจัดหาและให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์ 

2.5.1  โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสําหรบับัณฑิตรายบุคคล 

2.5.2 โครงการส่งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา(Competencies Transcript) 

2.6.1  โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.6.2 โครงการสร้างส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการกีฬา 

2.6.3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง 

2.7.1  โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8.1  โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2.8.2 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่นักศึกษา 

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  19   

สาระสังเขปของโครงการภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ ์TQF 

 จํานวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนา

และปรับปรุงแล้วเสร็จ 

7 
หลักสูตร 

 ทําการประเมินเพื่อกําหนดหลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนให้ได้ตามความ

ต้องการของนักศึกษาและ กําหนด

หลักสูตรการทดลองนําหลักสูตร

นําไปใช้ 

คณะ,สสว. 

 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ

ให้บริการ

วิชาการ 

2.2.1 โครงการขยายโอกาสและ

พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียน

ตามรูปแบบการรับนักศึกษาใหม่ที่

เพิ่มขึ้นของนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 

• จํานวนรูปแบบในการสมัครเข้า

ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

20 

 

 
 

1 

รูปแบบ 

พัฒนารูปแบบการรับ นักศึกษา 

เพื่อให้โอกาสกับนักเรียนระดับมัธยม

ปล า ยม า ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ เ ป็ น

นั ก ศึ ก ษ า ท ด ล อ ง เ รี ย น ใ น

ระดับอุดมศึกษา  

 การเทียบโอนประสบการณ ์

 การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มพิเศษ 

คณะ,สสว., 

สวช. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้จัดการ

ศึกษา 

2.3.1 โครงการพัฒนาแผนการ

ตลาดเชิงรุก 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

และดําเนินการแผนการตลาดและ

การประชาสัมพันธเ์ชงิรุก 

 

100 จัดให้มีการจัดทําแผนการตลาดเพื่อ

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาพร้อม

ทั้งจัดกิจกรรม Road Show ความรู้จัก

และประทับใจในภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรม

เสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนของ

นักศึกษา 

 พี่ชวนน้อง 

คณะ,สสว.,

วอน. 

2,400,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้จัดการ

ศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  20   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

และเพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเข้า

เรียน 

2.4.1โครงการรับนักศึกษาและ

แลกเปลี่ยนนักศกึษาระหวา่ง

มหาวิทยาลยัในเขตภูมิภาค

อุษาคเนย์ 

• จํานวนโครงการความร่วมมือใน

การแลกเปลี่ ยนนักศึกษาในเขต

ภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่รับเข้า

เรียนและร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา 

2 

(โครงการ) 

 
10 

 ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้มี

การรับนักศึกษาเข้าเรียนและร่วม

โครงการแลก เปลี่ยน นักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค

อุษาคเนย์ 

คณะ,สสว., 

กพน. 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ

ให้บริการ

วิชาการ 

2.4.2 โครงการจดัหาและให้

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาใน

ภูมิภาคอุษาคเนย ์

 

จํานวนนักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์

ที่ได้รับทุนการศึกษา 

10 ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรม

เพื่อระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้แก่นั กศึกษาใน

ภูมิภาคอุษาคเนย์ 

คณะ,สสว, 

กพน. 

500,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ

ให้บริการ

วิชาการ 

2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์

มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนา

สมรรถนะสําหรับบัณฑิตรายบุคคล 

ระดับความสําเร็จในการกําหนด

มาตรฐานด้านสมรรถนะสําหรับ

บัณฑิตที่พึงประสงค์   

5 
 

กําหนด และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน

คุณลักษณะ  และสมรรถนะที่ พึ ง

ประสงค์ของบัณฑิต 

คณะ,ศสศ., 

กพน. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2.5.2 โครงการสง่เสริมการสั่งสม

สมรรถนะและประสบการณ์ที่พงึ

ประสงคข์องนักศึกษา

(Competencies Transcript) 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80 กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งสม

ประสบการณ์สําหรับนักศึกษาและ

ส่งเสริม จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและ

ประสบการณ์ที่พึงประสงค์ 

คณะ ,ศสศ . , 

กพน. 

5,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  21   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจ

ศึกษาและการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ

สหกิจศึกษา 

 

80 

 
 
 

หลักสูตร/ศูนย์สหกิจ จัดหาแหล่งฝึก

ป ร ะ สบก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการและจัดหานักศึกษาและ

อบรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัด

กระบวนการนิเทศและประเมินผล

การฝึกประสบการณ์ 

คณะ,สสว. 

 

 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2 . 6.2 โครงการสร้ า งส่ ง เ สริ ม

สุขภาพและกิจกรรมการกีฬา 

ร้อยละของนักศึกษาที่ เ ข้ าร่ วม

กิจกรรมด้านการกีฬา 

80 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา

สุขอนามัย  และจัดกิจกรรมการแข่งขัน

กีฬา การสร้างเสริมสุขภาพการอนามัย

ใหแ้ก่นักศกึษา บุคลากร 

คณะ,กพน. 

 

4,425,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2.6.3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

ร้อยละของนักศึกษาที่ เ ข้ าร่ วม

กิจกรรมด้านการกีฬา 

80 จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันในกิจกรรมการเข่งขันกีฬา

เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

คณะ,กพน. 9,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามเกณฑ์

การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

100 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ระหวา่งลูกศษิยก์ับอาจารย์ 

   จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรกึษา     

 ประชุมสัมมนาอาจารยท์ี่ปรึกษา 

คณะ,กสว., 

กพน. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงิน

อุดหนุนการ

ให้บริการ

วิชาการ 

2.8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่

กําหนด 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

80 

 

 
 

80 

กําหนดและจัดกิจกรรมประเพณี

วัฒนธรรมในวันสําคัญของชาติและ

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสืบสาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะ,กพน. 150,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  22   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

กิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่

นําความรู้ไปใช้ได ้

2 . 8.2  โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง  

อั ต ลั ก ษณ์ เ ย า ว ชน ไทย ให้ แ ก่

นักศกึษา 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่

กําหนด 

• ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่

นําความรู้ไปใช้ได ้

80 

 

 
 

80 

 รณรงค์ส่งเสริมแต่งกายให้ถูก

ระเบียบ 

 ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความอดทน

ส่งเสริมให้นักศกึษาไดร้ับประสบการณ์

ชีวิตผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

คณะ,กพน. 495,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

สนับสนุน ให้มกีารวจิัยสังคมตาม

ประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความ

สนใจเผยแพร่แก่สงัคม

สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศกึษา

เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏบิัติจริง

พัฒนาระบบการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้

จากการปฏบิัติ

สํารวจความต้องการคาดหวังด้าน
การให้บริการวิชาการและพัฒนา

หลักสูตร

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของ
ศาสตร์สาขาต่างๆ 

ส่งเสริมและพัฒนาครูและผูบ้ริหาร

โรงเรียนเพื่อปฏิรูปการศึกษาและ

ปฏริูปการเรียนรู้

ส่งเสริมภูมปิัญญาไทยและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถี

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

แสวงหาความร่วมมอืระหว่าง

มหาวทิยาลัยกับสถาน

ประกอบการภายในประเทศ

เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ และร่วม

แก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 
และสถานประกอบการ

3

คณะ/วิทยาลัย
สํา

นัก
/ส
ภา

บั
น

คณะ/วทิยาลัย

สํา
นัก

/ส
ภา

บั
น

3
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 
 

3.1.1  โครงการสํารวจและวิจัยตลาดด้านการให้บริการวิชาการ 

3.1.2  โครงการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบคุณภาพการให้บริการทงวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้ 

3.2.1 โครงการส่งเสริมและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคม 

3.2.2 โครงการส่งเสริมงานการวิจัยสถาบัน 

3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

3.3.1 โครงการพัฒนาคู่มือจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 

3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ 

3.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

3.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน 

3.4.2 โครงการเรียนรู้ปฏิบัติการสรรค์สร้างชุมชน 

3.5.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน 

3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 

3.6.2 โครงการพัฒนาครูรุ่นใหม่ 

3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 

3.7.1 โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.7.2 โครงการเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา 

3.7.3 โครงการประชมุสัมมนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสําคัญของการนํามิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัติ 

3.8.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การภายนอกในการพัฒนาชุมชน องค์การหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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3.9.1  โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ 

3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อสารมวลชน 

3.10.1 โครงการจัดทาํเอกสาร ตํารา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย 

3.10.2  โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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สาระสังเขปของโครงการภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทอ้งถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

3.1.1 โครงการสํารวจและวจิัยตลาด

ด้านการให้บริการวิชาการ 

จํานวนรายงานผลการศึกษาและ

หลักสูตรการให้บริการวิชาการที่

พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนาสํารวจวิจัย

ตลาดด้านการให้บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัย สรุปผลพร้อมนําเสนอ

ผลการวิจัยใหผู้้บริหารรับทราบ 

คณะ, สสว., 

สสร.,ศภษ.,

ศวท. 

50,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงินอุดหนนุ

การให้บริการ

วิชาการ 

3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

รูปแบบคุณภาพการใหบ้รกิารทาง

วิชาการเพื่อเพิ่มรายได ้

จํานวนรายงานผลการศึกษาและ

หลักสูตรการให้บริการวิชาการที่

พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

3 

 

พัฒนาหลักสูตร  รูปแบบและคุณภาพ

การให้บริการ วิชาการ โดยคํานึงถึง

ความต้องการ ความสอดคล้องกับ

แนวโน้มของตลาดแรงงาน สถาน

ประกอบการ หนว่ยราชการ ชุมชน  

คณะ,สวพ., 

สวช. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงินอุดหนนุ

การให้บริการ

วิชาการ 

3.2.1 โครงการสง่เสรมิและจัดสรรทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบประเด็น

ปัญหาที่ อยู่ ในความสนใจของ

ประชาชน สังคม 

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ

พัฒนาหลักสูตรการให้บริการทาง

วิชาการ 

50 วิเคราะห์ ปัญหาที่อยู่ในความสนใจ

ของประชาชน สังคม ระดมทุน จัดสรร

ทุนเพื่อทําการวิจัย 

คณะ, สสว., 

สสร.,ศภษ.,

ศวท. 

5,300,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนวจิัย 

3.2.2 โครงการส่งเสริมงานการวิจัย

สถาบัน 

จํานวนโครงการวิจัยสถาบันที่

สง่เสรมิงาน 

5  สนับสนุนให้มีการวิจัยสถาบัน คณะ,สวพ., 

สวช. 

939,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนวจิัย 

3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่

สังคม 

ร้อยละของผลงานวิจัยตามประเด็น

ปัญหา/สถานการณ์ที่ดําเนินการ

แล้ ว เส ร็ จและ เผยแพร่ ล ง ใน

สื่อสารมวลชน 

100 สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์

ความรู้ ใหม่ที่ ได้ จากการพัฒนา   

องค์ความรู้จากการวิจัยการสร้าง

ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ผ่านสื่อต่างๆ 

คณะ,สวพ., 

สวช. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้เงินอุดหนนุ

การให้บริการ

วิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

3.3.1 โครงการพัฒนาคู่มือจัดระบบ

การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ จากการ

ปฏิบัติและการใช้ปัญหาในชุมชน

เป็นฐาน 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คู่มือจัดระบบการเรียนการสอนที่

ยึด ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  การ

เรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้

ปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 

5 

 

 

 

 

สํานักส่งเสริมวิชาการและการเรียนรู้

ได้ประสานในการจัดทําคู่มือจัดระบบ

การเรียนการสอนที่ยึดผู้ เรียนเป็น

ศูนย์กลางและจัดทําคู่มือระบบการ

เรยีนรู ้

คณะ,สสว. 200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ทา งด ้า นนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนให้แก่คณาจารย ์

ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการ

ประเมินด้านการจัดการเรียนที่

เ น้ น ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ชุ ม ช น เ ป็ น

ศูนย์กลาง 

 

85 

 

 

 

 

ส ร้ า ง เ ส ริ ม ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ แ ก่

คณาจารย์ในการพัฒนากิจกรรม

การ เรี ยน  การสอนการพัฒนา

หลักสูตรการสอนที่เปิดให้นักศึกษา

เรียนรู้จากการ  ฝึกปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ และร่วมกับ

ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจัดหา

เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่ ทันสมัยใน

การจัดการเรียนการสอน 

คณะ,สสว., 350,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

3.3.3  โครงการส่งเสริมและพัฒนา

งานวิจัยในชั้นเรียน 

ร้อยละของผลงานวิจัยในชั้นเรียน

ที่แล้วเสร็จ 

80 

 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนกําหนดให้

นักศึกษาทํางานวิจัย ในชั้นเรียน 

คณะ,สสว.,  

 

250,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนวิจัย 

3.4.1  โครงการส่งเสริมวจิัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมในระดับ

ชุมชน 

ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่าน       

การประเมินด้านการจัดการเรยีน

การสอนที่เน้นผู้เรียนและชุมชน

เป็นศูนย์กลาง 

85 ส่งเสริมให้นักวิจยัทํางานวิจยั

ร่วมกับชุมชน 

คณะ,สสว 

สสร, สวพ. 

และ กพน. 

11,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนวิจัย 

3.4.2.โครงการเรียนรู้ปฏิบัติการ

สรรค์สร้างชุมชน 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ผ่ า น  

การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

85 จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ

บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริงผ่านการศึกษาปัญหาและ

คณะ,สสว 

สสร, สวพ. 

และ กพน. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  28   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

ร่วมทํากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาใน

องค์กร สถานประกอบการ และใน

ชุมชน  มีบทบาทในการเข้ามามี

ส่วนรวมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาเพื่อสรรค์สร้างชุมชน สังคม

ต้นแบบ 

3.5.1 โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้

ของศาสตร์เฉพาะด้าน 

ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขา

ต่างๆ 

5 

 

ปรับปรุง ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ

หรือศูนย์การเรยีนรู้ของศาสตร์

เฉพาะด้าน 

 ศาลจําลอง 

 ศูนย์สาธิตวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชพลังงาน

และพันธุ์ไม้หอม 

คณะ,สสร., 

ศภษ.,ศวศ. 

2,752,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้

งบประมาณแผ่นดิน 

• รายได้จัดการ

ศึกษา 

3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ให้แก่ครแูละผู้บรหิารโรงเรยีนใน

เครือข่าย 

ร้ อยละที่ เพิ่ ม ขึ้ นของครู และ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ ได้รับการ

พัฒนา 

85 จัด ให้การ สัมมนา  ฝึกอบรมให้

ความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะ  

แ ก่ ค รู  และผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น  

ในเครือข่าย พร้อมทั้งให้ประเมินผล

การฝึกอบรมให้ความรู้ 

คณะ,สสร.,

รสธ. 

3,200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียน

สาธิต 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

โรงเรียนสาธิต 

5 การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์สื่อการเรียน

การสอน อาจารย์ บุคลากรทางการ

ศึกษา ของโรงเรยีนสาธติ 

คณะ,สสร.,

รสธ. 

19,220,400 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายไดง้บประมาณ
แผ่นดิน 

• รายไดจ้ัดการ
ศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  29   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

3.7.1 โครงการศึกษารวบรวม     

องค์ความรูด้ัง้เดมิที่เป็นภูมิปัญญา

ชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จํานวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา

พืน้บ้าน ที่รวบรวมและเผยแพร ่

80 มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล สืบค้น 

แสวงหา และนํามาจัดเก็บให้เป็น

องค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญา

ชาวบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สามารถเผยแพร่และการนําองค์

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบสานภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรม 

คณะ,กสว.,  

กพน. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนวิจัย 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

3.7.2 โครงการเผยแพร ่ภูมิปัญญา

ไทย และวัฒนธรรมทอ้งถิ่นใหแ้ก่

นักศึกษา 

จํานวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา

พืน้บ้าน ที่รวบรวมและเผยแพร ่

80 จัดงาน  Event  งานแสดงผลงานภูมิ

ปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

คณะ,กสว.,  

กพน. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

3.7.3 โครงการประชุมสัมมนาสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและความสําคัญของ

การนํามิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสู่

การปฏิบัต ิ

ระดับความสําเร็จของการนํา

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนําไปใช้

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

5 จัดประชุมสัมมนาสร้างความเขา้ใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

ความสํา คัญของการทํามิติทาง

วัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัต ิ

คณะ,กสว.,  

กพน. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้งบประมาณ

แผ่นดิน 

3.8.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ

กับองค์การภายนอกเพื่อพัฒนา

ชุมชน องค์การหรือผู้ประกอบการ

ในประเทศเพื่อนบ้าน 

จํานวนโครงการความร่วมมือที่

ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น 

ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ

เพื่อนบ้าน 

3 

(โครงการ) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา และ

บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ใน

การพัฒนา ชุ มชนองค์ การห รื อ

ผูป้ระกอบการในประเทศเพื่อนบา้น 

คณะ,กวส., 

กพน. 

300,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้จัดการศึกษา 

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  30   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

3.9.1 โครงการสง่เสริมการผลิต

วารสารทางวิชาการ 

• จํานวนวารสารทางวิชาการ

ภายในที่พิมพ์เผยแพร่ได้ทันตาม

รอบเวลาที่กําหนด 

6 

 

 

 

ประสานงานบุคลากรนักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัย 

ฝ่ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร่ ว ม กั บ

สถาบันวิจัยจัดผลิตวารสารทาง

วิชาการเป็นประจํา 

คณะ, สสว., 

สสร.,สวพ., 

สวช 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายไดจ้ัดการ
ศึกษา 

• กองทุนวจิัย 

 

3.9.2 โครงการสือ่สาร เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการและการ

ปฏบิัติงานผา่นสือ่สารมวลชน 

จํ านวนบทความ  ผลงานทาง

วิ ชาการและการปฏิบั ติ งานที่

เผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ กระจาย

เสี ยงและรายการโทรทัศน์ ใน

ระดับประเทศ 

4 จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของ

นักศึกษาและอาจารย์  พร้อมทั้ ง

แสดงผลการปฏิ บัติงานและเชิญ

สื่อสาร มวลชนเข้าร่วมงานแสดงผล

งาน 

คณะ, สสว., 

สสร.,สวพ., 

สวช 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้จัดการศึกษา 

 

3.10.1 โครงการจัดทําเอกสาร 

ตํารา หนงัสือทางวิชาการ และ

งานวิจยั 

จํานวนผลงานทางวิชาการที่สร้าง

ราย ได้ และ ได้ รั บการรับรอง

ลิขสิทธิ์ 

4 

 

 

สนับสนุน ให้มีการพัฒนาเอกสาร 

ตํารา  หนังสือทางวิชาการ และ

งานวิจัย 

คณะ,สวพ.,  

ศวศ.,ศนอ. 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้สิทธิ

ประโยชน ์

3.10.2 โครงการจดทะเบียน

ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวจิัย

และนวัตกรรม 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ผ ล ก า ร ต่ อ ย อ ด  

สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทาง

วิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนา 

4 

ล้านบาท 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด

ทะ เบี ยนลิ ขสิ ทธิ์ แ ละสิ ทธิ บั ต ร

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

คณะ,สวพ.,  

ศวศ.,ศนอ. 

50,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนวิจัย 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  31   

แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรและหน่วยงานใน

การปฏิบัตงิานตามภารกิจ

พัฒนาระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

และระบบบริหารคุณภาพ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของมหาวิทยาลัย

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
องค์การสมรรถนะสงู ที่มี
การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยสเีขียว

สนอ.
สํา

นัก
/ส
ภา

บ
ัน

สนอ.

คณ
ะ/
วทิ

ยา
ลัย

4

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  32   

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4.1 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

4.1.1.1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จดัหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1.2  โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1.1.3  โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการอบรมหลักสตูรระยะสั้นสําหรับบุคลากร 

4.1.1.4  โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

4.1.2.1  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรต้นแบบด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับอาจารย์และบุคคลากร 

4.1.2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 

4.1.3.2 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู ้

4.1.4.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมการจัดการอุดมศึกษา 

4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

4.1.5.2 โครงการจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงาน 

4.1.5.3 โครงการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการและคํารบัรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์สํานัก 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง 

4.1.6.2 โครงการประกวดและมอบรางวัลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4.2 

 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรท์ี่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 

 

4.2.1.1  โครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผนพัฒนาระเบียบข้อบังคับ 

4.2.1.2  โครงการจัดทาํคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์สําหรับบุคลากรทุกสายงาน 

4.2.2.1  โครงการจัดทาํและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

4.2.2.2  โครงการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง 

4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

4.2.2.4  โครการพัฒนาระบบบริหารคณุภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2.2.5  โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยงานกลาง     

4.2.3.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA 

4.2.3.2  โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร 

4.2.4.1 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร 

4.2.4.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 

4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจาํป ี

4.2.5.2  โครงการพัฒนางานจัดหารายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ 

4.2.6.1  โครงการจัดทาํแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

4.2.6.2  โครงการพัฒนา Web 2.0  ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4.3 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 

4.3.1.2 โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

4.3.1.3  โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและก่อสร้างอาคารเรียน 

4.3.1.4  โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ 

4.3.1.5  โครงการ Zero waste 

4.3.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานให้เป็นตัวอย่างขององค์กรแห่งความพอเพียง 

4.3.2.2  โครงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน 

4.3.3.2  โครงการปรับปรุง พัฒนา หอพักและสิ่งอํานวยบริการภายในมหาวิทยาลัย 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 มีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติตามภารกิจ 

4.1.1.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากร จดัหาและ

จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา

อาจารย ์

 

 จํานวนอาจารยท์ี่จบการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น 

 

10 

(คน) 

 

 

จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดมทุนสําหรับ  

ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ดําเนินโครงการ 

กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรตามแผนที่

กําหนดอย่างต่อเนื่อง  

คณะ,สสว.,

สนอ. 

3,585,200 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.1.2 โครงการส่งเสริมการเขา้สู่

ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหนง่

ตามเส้นทางอาชพีของบุคลากร 

จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่ง

ทางวชิาการที่เพิ่มขึ้น 

10 

(คน) 
 

 

สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี

การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อปรับ

ตําแหน่ง และ เพิ่มโอกาสในการได้รับ

ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

คณะ,สสว.,

สนอ. 

2,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุน
พัฒนาบุคลากร 

 

4.1.1.3 โครงการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลยัในต่างประเทศใน

การอบรมหลักสตูรระยะสัน้

สําหรับบุคลากร 

 

ระดับความสํา เร็จของการ

ดําเนินโครงการความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

สําหรับบุคลากร 

5 ติดต่อ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ เพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการ

อบรมในหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาการ

บ ริ ห า ร แล ะ วิ จั ย  แล ะสนั บ ส นุ น เ งิ น

งบประมาณ ให้บุคลากรได้นําเสนอผลงาน 

หรือนําผลที่ ได้รับจากการอบรมมาใช้

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

คณะ,สสว.,

สนอ. 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.1.4 โครงการศึกษาดูงาน

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ระดับความสําเร็จของโครงการ

ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งในและต่างประเทศ 

5 

 

 

ติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาใน

ต่างประเทศ  เพือ่เข้าศึกษาดูงาน และส่ง

บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน 

คณะ,สสว.,

สนอ. 

3,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.1.2.1  โครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรต้นแบบด้านการ

สอน การวิจยั และบริการ

วิชาการ 

 

จํานวนบุคลากรที่มีผลการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

5 

(คน) 

 

 

 

จัดกิจกรรมนําร่องให้สร้างบุคลากรพัฒนา

ตนเอง พร้อมจัดให้มีการคัดเลือกบุคลากร  

ที่มีความสามารถ และเหมาะสม เพื่อเป็น

ต้นแบบ ที่ปรึกษาภายใน ในการพัฒนา

ระบบการสอน การวิจัย และการให้บริการ

วิชาการ 

คณะ,สสว.,

สนอ. 

150,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.2.2   โครงการสง่เสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ร้อยละของบุคลกรที่เข้าร่วม

อบรม 

75 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างแรงจูงใจ  และ

กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

คณะ,สสว.,

สนอ. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 
• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.2.3   โครงการรางวัลเจา้ฟ้า

สําหรับอาจารยแ์ละบุคคลากร 

จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการยก

ย่องประกาศเกียรติคุณ 

 

5 

(คน) 

 

คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากร ที่มีบทบาท

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  อุทิศตนเพื่อ

มหาวิทยาลัย  และสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 

คณะ,สสว.,

สนอ. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.2.4 โครงการส่งเสริม

สนับสนุน บุคลากรเข้าค่ายพัฒนา

คุณธรรมและจรยิธรรม 

จํ านวน บุคลากรที่ เ ข้ า ร่ วม

โครงการ 

250 

(คน) 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทําค่ายอาสา

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง

สนับสนุนให้บุคลากรร่วมเข้าร่วมพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

คณะ,สสว.,

สนอ. 

150,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.1.3.1  โครงการพัฒนาระบบ

ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรรายบุคคล 

 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

5 จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้วิเคราะห์

สมรรถนะที่บุคลากรพึงมี และจัดให้บุคลากร

เพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงานของบุคลากร 

อาทเิชน่ การฝกึอบรมทักษะ  การศกึษาต่อให้

ตรงกับสมรรถนะที่ใชใ้นการปฏบิัติงาน 

คณะ,สสว., 

สนอ. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.3.2   โครงการพัฒนาระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับ

ดีขึ้นไป 

80 

 

วางระบบประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดความ

เป็นธรรม และมุ่งเน้นการผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ความดีความชอบ 

คณะ,สสว., 

สนอ. 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายไดจ้ัดการ
ศึกษา 

4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การ

เรียนรู้และระบบการจัดการ

ความรู ้

 

จํานวนระบบการจัดการความรู้

ที่พัฒนาแล้วเสรจ็และเข้าถึงได ้

2 

 

 

 

 

รวบรวมองค์ความรู้ สร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ และจัดระบบการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการนําความรู้

ของบุคลากรและชุมชนท้องถิ่น จัดเก็บให้เป็น

องค์ความรู้  พร้อมให้มีการเผยแพร่ต่ อ

สาธารณชน 

คณะ,สสว.,

สมจ.สนอ., 

สวช. 

300,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.4.2   โครงการชุมชนนัก

ปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการอุดมศึกษา 

• ร้อยละของบุคลากรที่เข้า

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และร่วมประชุมเพื่อพัฒนา

องค์การระบบงาน 

80 

 

 

 

ส่ง เสริมให้บุคลากรมีการรวมตัวเ ป็น

เครือข่าย กลุ่มทํางานเพื่อจัดกิจกรรมแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คณะ,สสว.,

สมจ.,สนอ., 

สวช. 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.5.1  โครงการพัฒนาผูน้าํการ จํานวนผู้บริหารที่ ได้รับการ 20 จัดกิจกรรมส่งเสริมเ พื่อเพิ่มพูนทักษะ สนอ.: 1,000,000 ตุลาคม 2552- • กองทุนพัฒนา



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  38   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

เปลี่ยนแปลง พัฒนา (คน) 
 

 

ความรู้ของผู้บริหารในทุกระดับ ในด้านการ

เป็นผูน้ําการเปลี่ยนแปลง  และสนับสนุนให้

มีการนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง 

กองกลาง, 

สนอ.:กนผ. 

 

กันยายน 2553 บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.5.2  โครงการจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

 

จํานวนคู่มือการปฏิบัติการที่

จัดทําแล้วเสร็จ 

3 

(เล่ม) 

 

กองการ เจ้ าหน้ าที่ ประสานงาน  และ

รวบรวมข้อมูล ในการจัด ทํา คู่ มือการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทาง

สําหรับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ,สนอ.:

กองกลาง 

50,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

4.1.5.3 โครงการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการและคํารับรอง

การปฏิบัติราชการและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะ/ศูนย์สํานัก 

ร้อยละของความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนและ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

80 จัดให้มีการวางแผนงบประมาณ การจัดทํา

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ปี ข อ ง

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก รวมทั้งจัดให้มี

การจัดทําและติดตามประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําป ี

สนอ.:

กองกลาง, 

สนอ.:กนผ. 

300,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เทียบเคียงและพัฒนาระบบ          

การปฏิบัติงานจากองค์การ

สมรรถนะสูง 

 

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง

โคร งการศึ กษา ดู ง าน เ พื่ อ

เทียบเคียงและพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานจากองค์การ

สมรรถนะสูง 

75 จัดให้มีการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน 

รวมทัง้ประสานขอความรว่มมือกับหน่วยงานที่

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อขอเข้าไปศึกษาดู

งาน และนําความรูจ้ากการเข้าศึกษามาพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

คณะ,สนอ.:

กองกลาง , 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.1.6.2 โครงการประกวดและ

มอบรางวัลการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการ 

จํานวนนวัตกรรมที่ได้รับการ

พัฒนาโดยบุคลากร 

5 

(ชิ้นงาน) 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี ก า ร พั ฒ น า

กระบวนการทํางาน พร้อมทั้งคัดเลือก 

จัดการประกวด และคัดเลือกนวัตกรรม

คณะ,  สนอ.:

กองกลาง 

50,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  39   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

ด้านการจัดการ เพื่อมอบรางวัลการพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการ 

ศึกษา 

4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 

4.2.1.1 โครงการศึกษาทบทวน

จัดทําแผนพัฒนาระเบียบ

ข้อบังคับ 

 

• จํานวนระเบียบกฎหมาย

ใ หม่ แ ล ะ ที่ มี ก า รป รั บ ป รุ ง 

ประกาศใช ้

3 

(เรื่อง) 
 

 

รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่ เ กี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด นํา

ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับปรุง

พัฒนาระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุ บันให้มี

ความทันสมัยและสามารถนํามาปฏิบัติได้

จริงตามกฎหมาย 

สนอ.:

กองกลาง 

250,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

4.2.1.2 โครงการจัดทําคู่มือการ

บริหารยุทธศาสตร์สําหรับ

บุคลากรทุกสายงาน 

ระดับความสําเร็จของดําเนินงาน

โครงการจัดทําคู่มือการบริหาร

ยุทธศาสตร์สําหรับบุคลากรทุก

สายงานและได้รับการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์

5 สํารวจความต้องการของบุคลากร สมรรถนะ

ที่จําเป็นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน หรือมี

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบ่อย ขาดความ

ชัดเจนกฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน ทําให้เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน นําผลการสํารวจมาจัดทําคู่มือ

การปฏิบัติงานและจัดทําแผน/โครงการ

ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

สนอ.: 

กองกลาง 

100,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.2.1 โครงการจัดทําและ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

และทบทวนแผนปฏบิัติราชการ 

 

4.0000 

(คะแนน) 

 
 

ดําเนนิการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง เพื่อ

ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดระบบการสื่อสาร

สนอ.: กนผ., 

สมจ. 

300,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  40   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

   เ พื่ อสร้ างความรู้  ความเข้ าใจ  ในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้แก่บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.2.2 โครงการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง 

 

ร้อยละของการดําเนินโครงการ

จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงแล้ว

เสร็จ 

80  วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่สําคัญส่งผล

กระทบต่อมหาวิทยาลัย และมีโอกาสที่จะ

เกิดขึ้น  พร้อมทั้งจัดทําแผนลดโอกาสที่จะ

เกิด หรือปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

ดําเนินการพร้อมทั้งติดตามประเมินผลตาม

แผนงาน/โครงการที่ได้กําหนด 

สนอ.:กนผ., 

สมจ. 

150,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความ  

เข้าใจในระบบบรหิารยุทธศาสตร์

และการบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําป ี

4.0000 

(คะแนน) 

 

 

 

จัดประชุมชี้แจ้ง ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งจัดกิจกรรม กระบวนการทํางานให้

สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนว

ทางการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติ 

สนอ.:กนผ., 

สมจ. 

400,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบ

บรหิารคุณภาพและการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

คณะ มหาวิทยาลัยผ่านการ

ประเมินระบบคุณภาพของ สกอ. 

สมศ. 

ผ่าน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการ

ฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การ

จัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้มี

การดําเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

และการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 

สนอ.:กนผ., 

สมจ. 

1,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  41   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.2.2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการหนว่ยงานกลาง     

ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปีด้านความพึงพอใจ 

4.0000 

(คะแนน) 

 

 

สง่เสรมิให้หน่วยงานภายในได้พัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ 

สนอ.:กนผ.

,สมจ.,           

ทุกหน่วยงาน 

1,924,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.3.1 โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลยัเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูงตามเกณฑ ์PMQA 

 

จํานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม

หลักสูตร PMQA 

10  

คน 

จัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจ้ง ประสานความ

ร่วมมือในการดําเนินการตามเกณฑ์ PMQA 

และจั ด กิ จกรรมเ พื่ อส่ ง เสริ ม  พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองคก์รที่มีสมรรถนะสูง 

สนอ.

กองกลาง, 

สนอ.:กนผ., 

สมจ. 

500,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผน่ดนิ 

• รายไดจ้ัดการ
ศึกษา 

4.2.3.2 โครงการสร้างเสริม        

ธรรมาภบิาลทางการบรหิาร 

ระดับความสําเร็จในการสง่เสรมิ

การประชุมสภาและ

คณะกรรมการภายใน 

5 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้เกิด  

ธรรมาภบิาลในการบรหิาร 

สนอ.กองกลาง,

สนอ.:กนผ., 

สมจ. 

1,500,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้จัดการ

ศึกษา 

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงาน

และฐานขอ้มูลสนบัสนุนการ

ปฏบิัติงานและการบริหาร 

 

จํานวนระบบงาน ฐานข้อมูลที่

พัฒนาและนํ ามาใช้ ในการ

ปฏบิัตงิานตามภารกิจ 

 

2 

ระบบ 

 

 

 

จัดหาพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมทั้งดําเนินการ

จัดเก็บข้อมูลสถิติที่สามารถใช้ประกอบการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําระบบ

ฐานข้อมูล และสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

การบรหิารของมหาวทิยาลัย 

สนอ.:กนผ.,    

ทุกหน่วยงาน 

5,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

4.2.4.2  โครงการพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐานด้านวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบ

จํานวนเครือข่ายการสื่อสารและ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่

พัฒนาขึ้น 

2 

ระบบ 

 

ศึกษาวิ เคราะห์ความเคลื่อนไหว ความ

ต้องการในการใช้ งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พร้อมทั้งจัดทําแผนแม่บทการ

สนอ.:กนผ.,    

ทุกหน่วยงาน 

26,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  42   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

คอมพวิเตอร ์  

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายระบบ

ฐานข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบ บํารุงรักษา

เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี ให้มีความ

ทันสมั ยพร้ อมใช้ งาน  ปรั บปรุ งระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  จัดหาอุปกรณท์างดา้น

เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชี

และสินทรัพยป์ระจําป ี

 

ร ะดั บความสํ า เ ร็ จ ใ นการ

ตรวจสอบบัญชี 

5 จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์

ประจําปีของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ  

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถ

แสดงต่อสาธารณชนรับทราบ 

สนอ.:

กองกลาง, 

กวส. 

300,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

• รายได้จัดการ
สิทธิประโยชน ์

4.2.5.2 โครงการพัฒนางาน

จัดหารายไดจ้ากสินทรัพยแ์ละ

สิทธิประโยชน ์

 

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า

สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

• ร้ อยละของ ร าย ได้ เ พิ่ ม  

จากการจัดการสิทธิประโยชน์ 

20 

 

20 

จัดหารายได้จากทรัพยากรที่ มีอยู่ ของ

มหาวิทยาลัย ความสามารถของมหาวิทยาลัย

ในการดําเนินการ โดยพิจารณาความคุ้มทุน 

ผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การ

จัดการสิ่งแวดล้อม และพิจารณาจากความ

จําเป็นและปัจจัยด้านสังคม และประโยชน์ที่

นักศกึษาจะไดร้ับ 

 การ พัฒนารู ปแบบการลง ทุ นจาก 

สินทรัพย์ที่มีอยู ่

 การพัฒนาศูนยฝ์กึประสบการณ์วชิาชพี 

 การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและ

สนอ.:

กองกลาง,   

กวส. 

34,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้การ

จัดการสิทธิ

ประโยชน ์



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  43   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

พัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาศูนย์หนังสือและการผลิต

เอกสารตํารา 

4.2.6.1 โครงการจัดทําแผน   

ประชาสมัพันธ์เชิงรุกและสื่อสาร

ภาพลักษณ์องค์กร 

 

ร้อยละความสําเร็จของแผน

สื่ อ ส า ร ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

 

100 สร้างภาพลักษณ์ขององค์การ สนับสนุนและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้

สาธารณชนรับทราบ ปลูกฝังให้บุคลากร 

นิสิต นักศึกษา ยอมรับในภาพลักษณ์องค์การ 

สนอ.:

กองกลาง, 

สนอ.:กนผ., 

สวช. 

650,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายไดจ้ดัการ
ศึกษา 

4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 

2.0ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 

ระดับความสําเรจ็ของการ

พัฒนา Web 2.0 ของ

มหาวิทยาลยั  คณะ  สาํนัก  

5 สนับสนุนใหม้หาวทิยาลัย คณะ สํานัก พัฒนา 

Web 2.0 โดยการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ใน

หน่วยงานให้สามารถดูแลและพัฒนา Web 

2.0  

คณะ,สนอ.: 

กองกลาง, 

สนอ.:กนผ., 

สวช. 

161,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผน่ดนิ 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

4.3.1.2 โครงการปรับปรุงพัฒนา

ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

 

จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแสดงถึง

สุนทรียภาพ 

 

 

2 

แหง่ 

 

 จัดสรรเงินงบประมาณ กําหนดแผนงาน/

โ ค ร ง ก า รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร พัฒน า  

ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย และติดตามผล

การปฏบิัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

 สนับสนุนให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

ถูกตอ้งและเหมาะสม 

คณะ,สนอ.:

กองกลาง 

5,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  44   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.3.1.3 โครงการปรับปรุง

สิ่งก่อสร้างและก่อสร้างอาคาร

เรียน 

 

ร้อยละห้องเรียน สิ่งก่อสร้างที่

ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการใช้ประโยชน์

จากพื้นที่อาคารให้เหมาะสมกับสภาพอาคาร

และความต้องการในการใช้ประโยชน์ 

 จัดให้มีการศึกษาเพื่อพิจารณาความคุ้มทุน  

ความคุ้มค่าการนําใช้ประโยชน์จากการปรับปรุง

สิ่งก่อสรา้ง 

 จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในการ

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและอาคารให้พร้อมมี

ความพรอ้มในการจัดการเรยีนการสอน     

คณะ,สนอ.:

กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

81,790,400 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์

สนับสนุนการจดัการศึกษาและ

การบริหารจัดการ 

ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์

ได้ตามความต้องการของแผน

งบประมาณ 

80 

 

 

 

จัดหา สนับสนุนเงินงบประมาณ และขอสนับสนุน
จากพันธมิตรของมหาวิทยาลัยในการจัดหา
ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ รวมทั้งจัดระบบ
การบริหารการ ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยมอียู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะ,สนอ.:

กองกลาง 

4,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายไดจ้ัดการ
ศึกษา 

4.3.1.5 โครงการ Zero waste ระดับความสําเร็จในการดําเนิน

โครงการจัดการขยะ 

5 รณรงค์ ดําเนินการให้การคัดแยกขยะและ

ของเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ

สร้างพฤตินิสัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 

บุคลากร และเป็นตัวอย่างของชุมชน 

คณะ,สนอ.:

กองกลาง 

200,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  45   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.3.2.1 โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลยั คณะ และ

หน่วยงานให้เป็นตัวอย่างของ

องค์กรแห่งความพอเพียง 

ระดับความสําเร็จในดําเนินงาน

ตามแผนการพัฒนาเป็นองค์กร

แห่งความพอเพียง 

5 

 

 

 

เพิ่มพูนแนวคิดเ รื่ององค์กรแห่งความ

พอ เ พี ย ง  หน่ ว ย ง า น  บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย ร่วมมือสร้าง 

สสร.,            

ทุกหน่วยงาน 

 

150,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

• รายได้
งบประมาณ

แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการ

ประหยัดพลงังาน 

ร ะดั บคว ามสํ า เ ร็ จ ใ นกา ร

ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์

สิ่ ง แ วดล้ อมและปร ะหยั ด

พลังงาน 

5 ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ห ม ด ข อ ง

มหาวิทยาลัยร่วมประหยัดพลังงาน และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยจัด

กิจกรรม หรือจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ใน

การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  และประหยัด

พลังงาน 

สสร.,ทุก

หน่วยงาน 

 

16,970,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้จัดการ

ศึกษา 

4.3.3.2 โครงการปรับปรุง พัฒนา 

หอพักและสิ่งอํานวยบริการ

ภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละโครงการพัฒนาด้าน

สวัสดิการที่ดําเนินงานได้แล้ว

เสร็จตามแผน 

100  สนับสนุนงบประมาณ และจัดดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความสะดวก

หอพักทั้งหญิงและชายให้เป็นที่น่าอยู่อาศัย 

คณะ,สนอ.:

กองกลาง 

20,000,000 ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553 

รายได้จัดการ

ศึกษา 
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ภาคผนวก 

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 
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เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2553  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

 

 

 

กองนโยบายและแผน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 
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คํานํา  
การจัดทําเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทําขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ  2553  ดังนั้น โครงสร้างแผนงบประมาณจึงม่ ุงให้การดําเนินงานตามภารกิจบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายโดยจะนําเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานตามผลผลิตไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งจะสามารถใช้พิจารณาความเหมาะสมและความค้ ุมค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งใช้แผนงบประมาณเป็นรายการขออนุญาต

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตาม และประเมินผลสําเร็จของเป้าประสงค์ในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 

เอกสารงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  ได้นําเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยแหล่งที่มาของ

งบประมาณ 3 ส่วน  

(1)  เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ  

(2)  เงินงบรายได้ ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเงินผลประโยชน์ และเงินรายได้อื่น 

(3)  เงินงบค่าใช้จ่ายจากกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนพัฒนานักศึกษา  กองทุนเงินคงคลัง

ของมหาวิทยาลัย   เนื้อหาสาระที่แสดงไว ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

   บทนํา               แสดง  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิตและตัวชี้วัความสําเร็จ  และวงเงิน จัดสรรงบประมาณในภาพรวม  

 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน      แสดง  รายละเอียดของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากสํานักงบประมาณและการจัดสรร  

 การจัดสรรงบรายได้      แสดง  ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2553 และ รายละเอียดของงบรายได้ที ่  

      มหาวิทยาลัยขอตั้งและจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553  

                 สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

 

กองนโยบายและแผน 
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บทนํา 

 ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 706,000,800 บาท จําแนก 

เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 270,000,800 บาท  (ร้อยละ 38.24) และงบรายได้้จํานวน 436,000,000 บาท (ร้อยละ 61.76) มีรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ   

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นเงิน 270,000,800 บาท  ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน  55,686,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.10 

เพื่อดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยประสานงาน 

 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  มีงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง  และจัดสรรเป็น 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 จํานวน 436,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2552  จํานวน  380,313,100 บาท       

คิดเป็นร้อยละ 87.22 

วิสัยทัศน ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์                                          

           สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยที่เน้น    การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

พันธกิจ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 และ 

8 ดังนี้  

มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน  วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สํานึกในความเป็นไทย  มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว  จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน

การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึง

การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ยึดสาระตาม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2555 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นสําคัญ พร้อมทั้งกําหนด

เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 

1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เพือ่รับใช้สังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. เป็นองค์การที่มีธรรมาธิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานภารกิจในเชิงบูรณาการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะ ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

นโยบายการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2553 

  ด้านงบประมาณรายได ้

 1.  มุ่งเน้นความครอบคลุมและครบถ้วนของงบประมาณรายได้ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา  โดยพิจารณา จัดทําประมาณการรายได้จากแหล่งรายได้ทุก

ด้านที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

 2.  มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการได้มาซึ่งรายได้อย่างเหมาะสม โดย ในส่วนของรายได้จากการจัดการศึกษา ได้มีการพิจารณานํา

ค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราการลาออกระหว่างปีของนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละของความสําเร็จในการรับนักศึกษามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

กําหนดค่าประมาณการรายได้การจัดการศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานด้านรายได้จากการดําเนินการด้านอื่น ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา 

  ด้านงบประมาณรายจ่าย 

 1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมดําเนินการ โดยยึดหลักการของการจัดสรรงบประมาณ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบงบประมาณที่มุ่งผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ โดย

มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินงานของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงานดําเนินการในภาพรวม แต่ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ

กําหนดโครงการเพื่อรองรับและส่งมอบผลผลิต ชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลต่อความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยโครงการที่นําเสนอต้องเป็นโครงการ

ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 

 2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจํา อันได้แก่ งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร กระจายงบประมาณลงสู่หน่วยงานตามเกณฑ์จํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่าย

จริงที่ผ่านมา  ส่วนค่าใช้จ่าย  เพื่อการดําเนินงานประจํา อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑ์ค่าใช้จ่ายจริงที่ได้มีการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา 

 3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จํานวนบุคลากรและจํานวนนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ 

หน่วยงาน 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  54   

 4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดําเนินการโดยพิจารณาจาก ความเชื่อมโยง  เชิงการสร้างคุณค่า หรือการผลักดันให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์

ของโครงการที่มีต่อประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ   จะประกอบด้วย ประเด็น

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

5. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• สานต่อและเพิ่มโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  และการให้บริการวิชาการ 

• แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  

• แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง /ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง 

• ส่งเสริมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต  

• ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล 

• สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

6. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

• พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

• เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา  

• สร้างความร่วมมือข้อตกลงร่วมในการแลกเปลี่ยน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• กําหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์และดําเนินมาตรการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

• ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
• ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าและร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความ เป็นไทย 
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7. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

• สํารวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการ ที่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น 

• สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพร่สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็นระยะๆ 

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 

• สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

• ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูป การเรียนรู้ 

• ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

• แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน 

• เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

• พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชน ท้องถิ่น 

8. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

• สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป ี และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

• ส่งเสริมการจัดการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง

คณาจารย์และบุคลากร 

• มอบอํานาจเสริมพลังและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ สํานัก  
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• ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 

• ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 
• พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

• ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การ  แห่งการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

• เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 

• ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์ 

4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัย

และมีสุนทรียภาพ 

• พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างขององค์กรแห่งความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
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ส่วนที่ 1 ประมาณการงบประมาณรายได ้

    มหาวิทยาลัยคาดหมายรายได้จากการจัดการศึกษา ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งในส่วนของนักศึกษาภาค ปกติ (บกศ.) และนักศึกษาภาค พิเศษ  (กศ.พิเศษ)  เป็นจํานวนเงิน

ทั้งหมด 340,051,575 บาท โดยแยกออกเป็น 

ตารางที่ 1  สรุปจํานวนนักศึกษาประมาณการ  รายได้ประมาณการจากการจัดการศึกษา ป ี พ.ศ. 2553 

ลําดับที่ หน่วยรายได้ จํานวนน.ศ.ที่ใช้ประมาณการ 
ประมาณการรายได้ 

รวมรายได้ 
บกศ. กศ.พิเศษ 

1 คณะครุศาสตร์ 704 6,299,625 6,299,625 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,320 13,825,825 10,206,700 24,032,525 

3 คณะวิทยาการจัดการ 5,121 23,181,050 33,364,900 56,545,950 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,368 10,451,600 3,623,875 14,075,475 

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,420 10,917,025 23,490,750 34,407,775 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 284 2,184,500 620,500 2,805,000 

7 บัณฑิตวิทยาลัย 690 2,590,500 10,937,200 13,527,700 

8 วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1,867 4,211,200 21,388,975 25,600,175 

9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ 917 3,247,125 10,580,950 13,828,075 

10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ 1,266   22,893,650 22,893,650 

11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 1,033   20,067,375 20,067,375 

12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย 197   4,137,375 4,137,375 
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ลําดับที่ หน่วยรายได้ จํานวนน.ศ.ที่ใช้ประมาณการ 
ประมาณการรายได้ 

รวมรายได้ 
บกศ. กศ.พิเศษ 

13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี 303   6,698,000 6,698,000 

14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1,247 7,687,000 64,665,900 72,352,900 

15 โครงการ Executive 172   3,258,475 3,258,475 

16 โรงเรียนสาธิต 0 19,153,300 368,200 19,521,500 

   รวม 19,909 103,748,750 236,302,825 340,051,575 

งบประมาณที่ขอตั้ง 83,000,000 189,000,000 272,000,000 
 

หมายเหตุ 

      1.การประมาณการรายได้จากนักศึกษาคงอยู่ คํานวณจากร้อยละ 85 ของจํานวนนักศึกษาจริง  ปี 1-2 ของปีการศึกษา  2552  โดยคิดรายได้คาดการเต็มปี (บกศ. 2 ภาคเรียน กศ.

พิเศษ 3 ภาคเรียน 

2. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีกศ. 2553 คํานวณจากร้อยละ 85  ของนักศึกษาปี 3 ของปีการศึกษา  2552  โดยคิดรายได้คาดการเต็มปี    (บกศ. 1 

ภาคเรียน กศ.พิเศษ 1 ภาคเรียน) 

3. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาใหม ่คํานวณจากร้อยละ 75 ของจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับและรายได้คาดการไม่เต็มปี (เงินบกศ. 1     ภาคเรียน เงินกศ.พิเศษ 2 ภาค

เรียน) 
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จากการประมาณการรายได้ และงบประมาณการแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยได้นํางบประมาณดังกล่าวจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรร  ประจําปีงบประมาณ 2553 

แหล่งรายได้/กองทุน 

รายได้จริง/

เงินกองทุน 

คงเหลือ

ปีงบประมาณ 

2552 

ประมาณการ

รายได้

ปีงบประมาณ 

2553 

งบประมาณ

รายจ่าย ที่ขอตั้ง

ปีงบประมาณ  

2553 

งบประมาณที่ได้

จัดสรรใน

ปีงบประมาณ 

2553 

ร้อยละ

ของงบ 

ประมาณ 

หมายเหตุ 

รายได้งบประมาณแผ่นดิน 325,687,700 
 

292,000,800 270,000,800 38.24   

รายได้การจัดการศึกษา 269,112,160 340,051,575 272,000,000 250,960,000 35.55 กันเงินที่เหลือไว้เป็นเงินทุนสํารองเพื่อการพัฒนา 20 % 

รายได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 7,851,550 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.42 จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการวจิัย 10%  

รายได้เงินอุดหนนุการให้บริการวชิาการ 3,395,540 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.42 จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการบรกิารวชิาการ 10%  

รายได้การจัดการสิทธิประโยชน ์ 31,965,954 35,000,000 
 

35,000,000 4.96 จัดสรรตามรายจา่ยจริงในการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 46,766,014 
  

13,600,000 1.93 จัดตามระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5% ของรายไดจ้ัดการศึกษา 

กองทุนวิจัย 14,896,836 
  

5,440,000 0.77 จัดสรรตามระเบียบกองทุนวิจัย 2 % ของรายไดจ้ดัการศึกษา 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 9,857,500 
  

2,000,000 0.28 จัดสรรตามระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา  

เงินคงคลังรายไดม้หาวิทยาลัย 406,510,758 
  

109,000,000 15.44 ขออนุมัติสภาเพิ่มเพื่อการลงทุนและผลักดันยุทธศาสตร ์

รวม 1,116,044,012 396,796,575 584,000,800 706,000,800 100.00  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรร 

     ตารางที่ 3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร์ 

รายละเอียด จํานวน 

รวมค่าใช้จ่าย   706,000,800  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 186,400,900  

2. ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 519,599,900  

    2.1 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจในเชิงบูรณาการ      234,560,200  

    2.2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด        25,470,000  

    2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 47,711,400 

    2.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีธรรมภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 211,858,300 

            2.4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ      12,385,200  

            2.4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล      72,235,000  

            2.4.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย      127,238,100  
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ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2553 จําแนกตามผลผลิต และประเภทงบประมาณ   

 

ผลผลิต งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้ รวม ร้อยละ 

1.  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68,462,400 17,442,300 85,904,700 12.17 

2. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 185,246,500 377,573,800 562,820,300 79.72 

3. ผลงานการให้บริการวิชาการ 7,025,000 10,476,700 17,501,700 2.48 

4. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 995,000 181,600 1,176,600 0.17 

5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,051,500 14,562,700 18,614,200 2.64 

6. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี 4,220,400 15,762,900 19,983,300 2.82 

รวม  270,000,800   436,000,000  706,000,800 100 
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ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามหมวดรายจ่าย และประเภทงบประมาณ 

ผลผลิต งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

1. บุคลากร 107,497,100 44,000,000 151,497,100 

1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 101,937,400 - 101,937,400 

1.2  พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย 3,418,000 31,000,000 34,418,000 

1.3  ค่าจ้างชั่วคราว 2,141,700 13,000,000 15,141,700 

2.  งบดําเนินงาน 33,093,800 116,107,300 149,201,100 

2.1  ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 24,222,100 108,107,300 132,329,400 

2.2  ค่าสาธารณูปโภค 8,871,700 8,000,000 16,871,700 

3.  งบลงทุน 76,790,400 34,000,000 110,790,400 

3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 4,000,000 4,000,000 

3.2  ค่าสิ่งก่อสร้าง 76,790,400 30,000,000 106,790,400 

4.  งบเงินอุดหนุน 36,656,500 180,392,700 217,049,200 

5.  งบรายจ่ายอื่น 15,963,000 61,500,000 77,463,000 

รวมทั้งสิ้น 270,000,800 436,000,000 706,000,800 
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ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2553 จําแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ  

ชื่อหน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้ รวม 

คณะครุศาสตร ์               13,614,300                   2,726,600                16,340,900  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์               23,863,200                   6,470,500                30,333,700  

คณะวิทยาการจัดการ                 18,043,100                   9,723,000                27,766,100  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี               22,977,700                   9,601,500                32,579,200  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                   8,823,900                   5,261,400                14,085,300  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                   7,580,600                   2,159,400                   9,740,000  

บัณฑิตวิทยาลัย                  2,894,000                   2,186,100                   5,080,100  

วิทยาลัยการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์                  3,779,300                24,782,500                28,561,800  

วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา                  1,183,300                52,827,900                54,011,200  

ศูนย์ให้การศึกษาเซียร ์                                -                   5,039,600                   5,039,600  

ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์                     410,000                   3,055,100                   3,465,100  

ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*                                -                      903,500                      903,500  

ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*                                -                      716,500                      716,500  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ                                -                48,043,200                48,043,200  

โครงการ Executive                                -                      501,500                      501,500  

โรงเรยีนสาธิต                    4,381,400                15,762,900                20,144,300  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  2,988,600                62,844,700                65,833,300  

สํานักส่งเสริมการเรียนรู ้                  5,628,600                10,476,700                16,105,300  
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ชื่อหน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้ รวม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  5,556,400                   7,812,900                13,369,300  

สถาบันวิจัยและพัฒนา                  6,060,100                14,562,700                20,622,800  

สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน                                -                                 -                                 -  

สํานักงานอธิการบด ี                   7,204,600                   6,007,800                13,212,400  

กองกลาง              118,645,300                78,751,700              197,397,000  

กองนโยบายและแผน                  7,681,200                   7,772,400                15,453,600  

กองพัฒนานักศึกษา                  2,440,200                18,993,600                21,433,800  

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                  1,716,000                      181,600                   1,897,600  

กองจัดการสิทธปิระโยชน ์                     300,000                35,108,800                35,408,800  

กองจัดการมาตรฐานและประกันคุณภาพ                     750,000                      250,000                   1,000,000  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                -                   1,500,000                   1,500,000  

ศูนย์สหกิจศึกษา : ศสศ.                                -  190,200                     190,200  

ศูนย์วิทยาศาสตร ์: ศวศ.                  2,917,000  420,000                  3,337,000  

ศูนย์ภาษา :  ศภษ.                     422,000  809,000                  1,231,000  

หน่วยตรวจสอบภายใน                     140,000  556,700                     696,700  

รวมทั้งสิ้น 270,000,800 436,000,000 706,000,800 
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การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นเงินจํานวน 270,000,800 บาท ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน 

55,686,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.10 

 เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามผลผลิตพบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 

185,246,500 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 68.61 รองลงมาคือ ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 68,462,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.36  ผลผลิต

ผลงานการให้บริการวิชาการ จํานวน 7,025,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จํานวน 4,220,400 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.56 ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จํานวน 4,051,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 และผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 995,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.37 ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า ได้รับการจัดสรรในงบบุคลากรมากที่สุดจํานวน 107,497,100 คิดเป็นร้อยละ 39.81 

รองลงมาเป็นงบลงทุน จํานวน 76,790,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.44 งบอุดหนุน 36,656,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.58 งบดําเนินงาน จํานวน 33,093,800 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 12.26 และงบรายจ่ายอื่น จํานวน 15,963,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 ตามลําดับ 

ปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันได้แก่ 

1. งบประมาณบุคลากร 

2. จํานวนนักศึกษา พบว่า คณะที่มีจํานวนนักศึกษาสูงสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 4,160 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนักศึกษา

ต่ําสุด  มีจํานวนทั้งสิ้น  133  คน 

3. งบประมาณงบลงทุน  ได้จัดสรรไว้ที่กองกลาง 76,790,400 บาท  ดังนี้ 

3.1  อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์   1  หลัง    จํานวน 49,790,400 บาท 

3.2  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้             1   หลัง    จํานวน 27,000,000  บาท     
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วงเงินการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม 
1. งบประมาณรายจ่าย : จําแนกตามผลผลิต 

ตารางที่ 7 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามแผนงานและเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2552  

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 2552 
งบประมาณปี 2553 เพิ่มขึ้น / ลดลง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,355,000 68,462,400 25.36 - 81,892,600 -54.47 

2. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 159,978,200 185,246,500 68.61 25,268,300 15.79 

3. ผลงานการให้บริการวิชาการ 7,025,000 7,025,000 2.60 -  

4. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 995,000 995,000 0.37 -  

5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,162,600 4,051,500 1.50 - 2,111,100 -34.26 

6. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี 1,171,900 4,220,400 1.56 3,048,500 260.13 

รวม 325,687,700 270,000,800 100.00 -55,686,900 -17.10 
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2.งบประมาณรายจ่าย : จําแนกตามงบรายจ่าย 

ตารางที่ 8 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามงบรายจ่ายและเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ 2552 

ผลผลิต งบประมาณ ปี 2552 
ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น /ลดลง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ลดลง 

1. บุคลากร 108,272,400  107,497,100 39.81 - 775,300 -0.72 

   1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  103,217,400 101,937,400 37.75 -1,280,000 -1.26 

  1.2  ค่าจ้างชั่วคราว 1,947,000  2,141,700 0.79 194,700 10.00 

  1.3  พนักงานราชการ 3,108,000  3,418,000 1.27 310,000 9.97 

2.  งบดําเนินงาน 36,770,900  33,093,800 12.26 - 3,677,100 -10.00 

  2.1  ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 27,899,200  24,222,100 8.97 -3,677,100 -13.18 

  2.2  ค่าสาธารณูปโภค 8,871,700  8,871,700 3.29 - - 

3.  งบลงทุน 134,075,600  76,790,400 28.44 - 57,285,200 - 42.73 

  3.1  ค่าครุภณัฑ์ 13,362,500 - - - 13,362,500 -100 

  3.2  ค่าสิ่งก่อสร้าง 120,713,100  76,790,400 28.44 -43,922,700 - 36.39 

4.  งบเงินอุดหนุน 30,605,800  36,656,500 13.58 6,050,700 19.77 

5.  งบรายจ่ายอื่น 15,963,000  15,963,000 5.91 - - 

รวมทั้งสิ้น 325,687,700   270,000,800 100 - 55,686,900 - 17.10 
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3.  งบประมาณรายจ่าย : จําแนกตามหน่วยงาน 

 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2553 (งบประมาณแผ่นดิน)  ( งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน ) 

 
 หน่วย ล้านบาท: (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับ  

ที่ 

งบประมาณ 

 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณงบแผ่นดิน 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

เงินเดือน/

ค่าจ้าง

ประจํา 

เงินเดือน 

พนง. 

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

(เงินประจํา

ตําแหน่ง) 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ก.ศ. 

(สนง.) 

ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ที่ดิน 

สกส./

ครุภัณฑ ์

ค่าใช้จ่าย

บุคลากร 

คชจ.บริ

การ 

วิชาการ 

คชจ.

ดําเนินการ 

วิจัย 

โครงการ

เรียนฟร ี

15 ป ี

1 คณะครุศาสตร ์  9.1764     0.3216   0.8533     0.6330 0.1000     

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  16.0410 0.1340 2.1417 0.3216   1.5849     3.4100 0.1000     

3 คณะวิทยาการจัดการ   13.4412 0.1500   0.3216   1.6033     2.2970 0.1000     

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 18.1808     0.3216   1.4783     2.7670 0.1000     

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5.5230     0.3216   1.2283     1.5210 0.1000     

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  5.6798     0.3216   0.9212     0.4280 0.1000     

7 บัณฑิตวิทยาลัย  1.5000         1.1000     0.2940       

8 วิทยาลัยการจดัการและสารสนเทศ
ศาสตร ์(ศูนย์กทม.)  

1.9710 0.1300       1.2283     0.2200 0.1000     

9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว)            0.7283     0.2250 0.1000     

10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร ์                         

11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์ 0.4100                       
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 หน่วย ล้านบาท: (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับ  

ที่ 

งบประมาณ 

 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณงบแผ่นดิน 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

เงินเดือน/

ค่าจ้าง

ประจํา 

เงินเดือน 

พนง. 

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

(เงินประจํา

ตําแหน่ง) 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ก.ศ. 

(สนง.) 

ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ที่ดิน 

สกส./

ครุภัณฑ ์

ค่าใช้จ่าย

บุคลากร 

คชจ.บริ

การ 

วิชาการ 

คชจ.

ดําเนินการ 

วิจัย 

โครงการ

เรียนฟร ี

15 ป ี

12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*                         

13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*                         

14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ                         

15 โครงการ Executive                         

16 โรงเรยีนสาธิต                  0.1610     4.2204 

17 สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  2.3652 0.2500   0.2544         0.1190       

18 สํานักส่งเสริมการเรียนรู ้ 2.2332     0.2544         0.1160 3.0250     

19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2.2879 0.2753   0.1872         0.7060       

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.6232     0.2544         0.1310   4.05150   

21 สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน                         

22 สํานักงานอธกิารบด ี 7.2046                       

23 กองกลาง  10.8287 2.1787   7 .1724 0.8918 1.5570 8.8477 76.7904 10.3786       

24 กองนโยบายและแผน  0.4072               0.1130       
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 หน่วย ล้านบาท: (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับ  

ที่ 

งบประมาณ 

 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณงบแผ่นดิน 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

เงินเดือน/

ค่าจ้าง

ประจํา 

เงินเดือน 

พนง. 

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

(เงินประจํา

ตําแหน่ง) 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ก.ศ. 

(สนง.) 

ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ที่ดิน 

สกส./

ครุภัณฑ ์

ค่าใช้จ่าย

บุคลากร 

คชจ.บริ

การ 

วิชาการ 

คชจ.

ดําเนินการ 

วิจัย 

โครงการ

เรียนฟร ี

15 ป ี

25 กองพัฒนานักศึกษา : กพน. 2.0612               0.3790       

26 สํานักศิลปวัฒนธรรม : สศ. 0.8500               0.1110       

27 สํานักสิทธิประโยชน ์   0.3000                     

28 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ                         

29 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                          

30 กองวิเทศสัมพันธ์                         

31 ศูนย์วิทยาศาสตร ์                 0.1650       

32 ศูนย์ภาษา  0.1530               0.2690       

33 หน่วยตรวจสอบภายใน             0.0240   0.1160       

 
รวม 101.9374 3.4180 2.1417 10.0524 0.8918 12.2829 8.8717 76.7904 24.5596 3.8250 4.0515 4.2204 
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3.  งบประมาณรายจ่าย : จําแนกตามหน่วยงาน 

 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2553 (งบประมาณแผ่นดิน)  ( งบรายจ่ายอื่น  งบดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ) 

 
 หน่วย ล้านบาท : (ทศนยิม 4  ตําแหน่ง) 

ลําดับ

ที่ 
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

งบแผ่นดนิ 

รวม 

งบรายจ่ายอืน่ งบดําเนนิงาน 

พัฒนาวิชาชีพคร ู
พัฒนาศูนย์

วิทยาศาสตร ์

ค่าใช้จ่าย

พัฒนา IT 

ค่าใช้จ่ายพัฒนา

ศักยภาพ

มหาวิทยาลยั 

ค่าใช้จ่าย

ประกัน

คุณภาพ 

ค่าใช้จ่าย

พัฒนาศูนย ์

วิทยบริการ 

ทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

1 คณะครุศาสตร ์  2.5000           0.03 13.6143 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  0.1000           0.03 23.8632 

3 คณะวิทยาการจัดการ   0.1000           0.03 18.0431 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.1000           0.03 22.9777 

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  0.1000           0.03 8.8239 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  0.1000           0.03 7.5806 

7 บัณฑิตวิทยาลัย               2.8940 

8 
วิทยาลัยการจดัการและ  

สารสนเทศศาสตร ์ (ศูนย์กทม.) 
0.1000           0.03 3.7793 

9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว)  0.1000           0.03 1.1833 

10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร ์               0.0000 
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 หน่วย ล้านบาท : (ทศนยิม 4  ตําแหน่ง) 

ลําดับ

ที่ 
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

งบแผ่นดนิ 

รวม 

งบรายจ่ายอืน่ งบดําเนนิงาน 

พัฒนาวิชาชีพคร ู
พัฒนาศูนย์

วิทยาศาสตร ์

ค่าใช้จ่าย

พัฒนา IT 

ค่าใช้จ่ายพัฒนา

ศักยภาพ

มหาวิทยาลยั 

ค่าใช้จ่าย

ประกัน

คุณภาพ 

ค่าใช้จ่าย

พัฒนาศูนย ์

วิทยบริการ 

ทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์               0.4100 

12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*               0.0000 

13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*               0.0000 

14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ                 0.0000 

15 โครงการ Executive               0.0000 

16 โรงเรยีนสาธิต                4.3814 

17 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                2.9886 

18 สํานักส่งเสริมการเรียนรู ้               5.6286 

19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

  
          2.1000   5.5564 

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา                6.0601 

21 สํานักงานอธกิารบด ี                7.2046 

22 กองกลาง                118.6453 

23 กองนโยบายและแผน      6.1610 1.0000       7.6812 

24 กองพัฒนานักศึกษา                2.4402 
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 หน่วย ล้านบาท : (ทศนยิม 4  ตําแหน่ง) 

ลําดับ

ที่ 
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

งบแผ่นดนิ 

รวม 

งบรายจ่ายอืน่ งบดําเนนิงาน 

พัฒนาวิชาชีพคร ู
พัฒนาศูนย์

วิทยาศาสตร ์

ค่าใช้จ่าย

พัฒนา IT 

ค่าใช้จ่ายพัฒนา

ศักยภาพ

มหาวิทยาลยั 

ค่าใช้จ่าย

ประกัน

คุณภาพ 

ค่าใช้จ่าย

พัฒนาศูนย ์

วิทยบริการ 

ทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

26 สํานักศิลปวัฒนธรรม              0.7550 1.7160 

27 สํานักสิทธิประโยชน ์               0.3000 

28 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ          0.7500     0.7500 

29 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                0.0000 

30 กองวิเทศสัมพันธ์                0.0000 

33 ศูนย์วิทยาศาสตร ์   2.7520           2.9170 

34 ศูนย์ภาษา                0.4220 

35 หน่วยตรวจสอบภายใน               0.1400 

 
รวม 3.2000 2.7520 6.1610 1.0000 0.7500 2.1000 0.9950 270.0008 
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4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จําแนกตามผลผลิต  

4.1 ผลผลิต :  ผ้ ูสําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย  

1. เพิ่มกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  2.  ขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

งบประมาณ 
งบประมาณทั้งสิ้น 68,462,400 บาท เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ จําแนกเป็น 

1. งบบุคลากร      36,482,900 บาท 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา    34,773,900  บาท 

1.2 พนักงานราชการ        1,709,000 บาท 

2. งบดําเนินงาน        16,099,800 บาท 

  2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ     12,551,200 บาท 

  2.2 ค่าสาธารณูปโภค       3,548,600 บาท  

3. งบเงินอุดหนุน        6,966,700 บาท 

  3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร       6,966,700 บาท 

4. งบรายจ่ายอื่น        8,913,000 บาท 

  4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ     6,161,000 บาท 

  4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์     2,752,000 บาท 
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นิยามศัพท์ 

 นักศึกษา : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และศูนย์การศึกษา นอกพื้นที่ ทั้งนี้ไม่นับรวมนักศึกษา ค.บ.,ค.ม. สายวิทยาศาสตร์ 

การจัดสรรงบประมาณ  

1. งบบุคลากร 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

งบประมาณ 34,773,900 บาท เป็นเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าจ้าง เงินเพิ่มค่าจ้างประจําและเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และค่าจ้างประจําจัดสรรตามจ่ายจริงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    

อาจได้รับงบประมาณมากหรือน้อยกว่าที่จ่ายจริง ซึ่งในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย 

1.2 พนักงานราชการ 

เป็นค่าจ้างพนักงานราชการสายสนับสนุน งบประมาณ 1,709,000 บาท จํานวน 8 อัตรา 

2. งบดําเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

2.1.1 ค่าตอบแทน  

 งบประมาณ 4,457,400 บาท เป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (มีวาระ) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น และค่าเช่าบ้าน 
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2.1.2 ค่าใช้สอย 

 งบประมาณ 260,900 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ 

2.1.3 ค่าวัสดุ 

 งบประมาณ 7,832,900 บาท เป็นเงินวัสดุการศึกษาและวัสดุสํานักงานโดยจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์การศึกษาเขตนอกพื้นที่  

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

งบประมาณ 3,548,600 บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ําประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าไฟฟ้า 

 3. งบเงินอุดหนุน 

3.1  งบเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบประมาณ 6,966,700 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณที่ได้จาก คปร. และมติ ครม.) 

 4. รายจ่ายอืน่ 

งบประมาณ 8,913,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนแทศและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ 

4.2 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 

2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ 

งบประมาณ 

งบประมาณทั้งสิ้น 185,246,000 บาทเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศูนย์

ให้การศึกษานอกพื้นที่จําแนกเป็น 
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1. งบบุคลากร       71,014,200 บาท 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     67,163,500  บาท 

1.2 พนักงานราชการ        1,709,000  บาท 

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว      2,141,700 บาท 

2.  งบดําเนินงาน       15,999,000 บาท 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ     10,675,900 บาท 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค      5,323,100 บาท 

3. งบลงทุน       76,790,400 บาท 

3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     76,790,400 บาท 

4. งบเงินอุดหนุน       17,592,900 บาท 

4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร     17,592,900 บาท 

5. งบรายจ่ายอื่น        3,850,000 บาท 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย      1,000,000 บาท 

5.4  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา        750,000 บาท 

5.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ      2,100,000 บาท 

นิยามศัพท ์ 

นักศึกษา : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์ให้การศึกษานอก

พื้นที่ 
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การจัดสรรงบประมาณ 

1. งบบุคลากร 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

งบประมาณ 67,163,500 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   และคณะ

วิทยาการจัดการ     ค่าจ้างประจํา และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างประจํา ซึ่งจัดสรรตามจ่ายจริงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อาจได้รับงบประมาณมาก

หรือน้อยกว่าที่จ่ายจริง ซึ่งในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย 

1.2 พนักงานราชการ  

เป็นค่าจ้างพนักงานราชการสายสนับสนุน งบประมาณ  1,709,000  บาท   จํานวน  8  อัตรา 

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 
งบประมาณ  2,141,700  บาท  เป็นค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ   จํานวน  5  อัตรา 

2. งบดําเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
2.1.1 ค่าตอบแทน  

       งบประมาณ 5,595,000  บาท  เป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (มีวาระและไม่มีวาระ)ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษ  ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่

ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างเต็มขั้นและค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ 

2.1.2 ค่าใช้สอย 

       งบประมาณ 630,900 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ 

2.1.3 ค่าวัสดุ 

        งบประมาณ 4,450,000 บาท เป็นเงินวัดสุการศึกษาและวัสดุสํานักงานโดยจัดสรรให้คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

คณะวิทยาการจัดการ  ศูนย์กรุงเทพมหานคร และศูนย์สระแก้ว 
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2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

งบประมาณ  5,323,100  บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ําประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลขและค่าไฟฟ้า 

3. งบลงทุน 

3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

                           งบประมาณ 76,790,400 บาท จัดสรรไว้ในส่วนกลาง 

4. เงินงบอุดหนุน 

4.1 อุดหนุนทั่วไป 

        งบประมาณ 17,592,900 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณที่ได้จาก คปร. และมติ ครม.) 

5. รายจ่ายอื่น 

5.1 งบประมาณ 3,850,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4.3  ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

เป้าหมาย 

1. ประชาชนในชุมชน และสังคม มีความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
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งบประมาณ 

  งบประมาณทั้งสิ้น     7,025,000 บาท  

จําแนกเป็น 

1. งบเงินอุดหนุน     3,825,000 บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป     3,825,000 บาท 

2.   งบรายจ่ายอื่น     3,200,000 บาท 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ู 3,200,000 บาท 

การจัดสรรงบประมาณ 

1.งบเงินอุดหนุน 

1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 
     งบประมาณ   3,825,000   บาท     เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้องค์กร และชุมชนท้องถิ่น 

2.งบรายจ่ายอื่น  

2.1  งบประมาณ 3,200,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู จํานวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 2.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา  จํานวน  100  คน 

 2.1.2  ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา  จํานวน  180  คน 

 2.1.3  บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา   จํานวน  1,100  คน 
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  4.4 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

        เป้าหมาย 

1. ประชาชนได้รบัความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรกัษ์ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. นิสิต  นักศึกษา มีความรู้คุณธรรม คุณภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม 

       งบประมาณ  

งบประมาณทั้งสิ้น 995,000 บาท ซึ่งเป็นงบดําเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

  4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

        เป้าหมาย 

1. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและเพิ่มจํานวนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมและนําผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และประเทศ

เพิ่มขึ้น 

        งบประมาณ 

  งบประมาณทั้งสิ้น  4,051,500 บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานวิจัย 
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การจัดสรรงบประมาณ 

1. งบอุดหนุน    4,051,500 บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   4,051,500 บาท 

                 งบประมาณ 4,051,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวิจัย จํานวน 5 โครงการ 

   4.6 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

         เป้าหมาย 

  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับค่าจัดการเรียนการสอนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ

นักเรียนซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุน 

         งบประมาณ 

  งบประมาณทั้งสิ้น   4,220,400 บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบเรียน 

         การจัดสรรงบประมาณ 

1. งบอุดหนุน 

1.1 อุดหนุนทั่วไป 

                     งบประมาณทั้งสิ้น  4,220,400  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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วงเงินการจัดสรรงบรายได้ 

 

ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี  มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้จํานวน  

436,000,000บาท มากกว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน 218,760,000 บาท หรือ ร้อยละ  50.17  

 เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามผลผลิต พบว่า มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มากที่สุด จํานวน  

377,573,800 บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.60  รองลงมาคือ ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 17,442,300  บาท คิดเป็นร้อยละ  4.00  

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จํานวน  15,762,900 คิดเป็นร้อยละ 3.62  ผลผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้  จํานวน  14,562,700  

บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34   ผลงานการให้บริการวิชาการ จํานวน  10,476,700  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.40 บาท ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  181,600บาท คิด

เป็นร้อยละ  0.04  ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า มีรายจ่ายที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายงบอุดหนุนมากที่สุด คือ จํานวน  

180,392,700  บาท คิดเป็นร้อยละ 41.37  รองลงมาคือ  งบดําเนินงาน  จํานวน 116,107,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.63  งบรายจ่ายอื่น จํานวน 61,500,000  บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 14.11 งบบุคลากร จํานวน 44,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.09 งบลงทุน จํานวน 34,000,0000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.80  ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจํานวน 78,751,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.06 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ได้แก่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จํานวน  62,844,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.41 ของงบประมาณทั้งหมด สําหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ําสุด ได้แก่ ศูนย์สหกิจศึกษา ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณจํานวน 190,200 บาท คิดเป็น    ร้อยละ 0.04 ของงบประมาณทั้งหมด 

 สําหรับงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จัดสรรไว้ที่ กองกลาง จํานวน   78,751,700  บาท 

1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  7,683,600 บาท 

2. ค่าจ้างชั่วคราว จํานวน  2,123,800 บาท 

3. งบดําเนินงาน (รวมค่าสาธารณูปโภค) จํานวน           18,559,100 บาท 

4. งบลงทุน จํานวน            34,000,000 บาท 
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5. งบอุดหนุน จํานวน  5,385,200 บาท 

         5.1 สบทบกองทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน   5,385,200   บาท 

6.  รายจ่ายอื่น จํานวน  11,000,000 บาท 

      6.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ  จํานวน   2,000,000  บาท 

      6.2 ค่าใช้จ่ายงบกลางบริหารเฉพาะกิจ   จํานวน   5,000,000  บาท 

        6.3 ศึกษาดูงาน จํานวน   4,000,000  บาท 
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1. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จําแนกตามผลผลิต 

    ตารางที่ 10 งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิตและเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 2552 
ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น / ลดลง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 102,814,300 17,442,300 4.00 -85,370,000 -83.03 

2. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 110,637,700 377,573,800 86.60 266,936,100 241.27 

3. ผลงานการให้บริการวิชาการ 325,000 10,476,700 2.40 10,151,700 3.123.60 

4. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,175,000 181,600 0.04 -993,400 -84.54 

5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,288,000 14,562,700 3.34 12,274,700 536.48 

6.โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  - 15,762,900 3.62 15,762,900 100.00 

รวม 217,240,000 436,000,000 100.00  218,760,000 100.00 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  86   

2. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จําแนกตามงบรายจ่าย 

ตารางที่ 11 งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามหมวดรายจ่าย และเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2552 

ผลผลิต งบประมาณ ปี 2552 
งบประมาณ ปี 2553 เพิ่มขึ้น /ลดลง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. บุคลากร 32,000,000 44,000,000 10.09 12,000,000 37.5 

   1.1  เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 27,000,000 31,000,000 7.11 4,000,000 14.81 

  1.2  ค่าจ้างชั่วคราว 5,000,000 13,000,000 2.98 8,000,000 260.00 

2.  งบดําเนินงาน 129,290,000 116,107,300 26.63 -13.182,700 -10.20 

  2.1  ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 122,190,000 108,107,300 24.80 -14,082,700 -11.52 

  2.2  ค่าสาธารณูปโภค 7,100,000 8,000,000 1.83 -900,000 -12.68 

3.  งบลงทุน 4,000,000 34,000,000 7.80 30,000,000 750.00 

  3.1  ค่าครุภณัฑ์ 4,000,000 4,000,000 0.92 0.0000 0.0000 

  3.2  ค่าสิ่งก่อสร้าง - 30,000,000 6.88 -30,000,000 100.00 

4.  งบเงินอุดหนุน 2,050,000 180,392,700 41.37 178,342,700 8,699.64 

5.  งบรายจ่ายอื่น 49,900,000 61,500,000 14.11 11,600,000 23.25 

รวมทั้งสิ้น 217,240,000 436,000,000 100.00 218,760,000 100.00 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี                      87 

3. งบประมาณรายจ่าย : จําแนกตามหน่วยงาน 

3.1 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ( บ.กศ.) 

 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับ

ท ี

งบประมาณ 

 

 

 

หน่วยงาน 

บ.กศ. 

รวม 

งบบุคลากร งบดําเนนิการ อุดหนุน รายจ่ายอื่น 

เงินเดือน

พนักงาน 

ค่าจ้าง 

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 

ดําเนินการ 

สนับสนุน

กีฬา 

คชจ. 

ร.ร. 

สาธิต 

คชจ.

วิทยาลัย 

นวัตกรรม 

คชจ.

สมทบ

กองทุน

พัฒนา 

คชจ.ทุน 

การ 

ศึกษา 

พัฒนา

หลัก 

สูตร 

คชจ.พัฒนา

ผลงานทาง

วิชาการ 

คชจ.จัด

การศึกษา 

1 คณะครุศาสตร ์  0.5760 0.4314          1.0074 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  3.1314 0.5945          3.7259 

3 คณะวิทยาการจัดการ   2.6830 0.6289          3.3119 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.3363 0.7384          4.0747 

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.6400 0.4379          2.0779 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  0.6470 0.3629          1.0099 

7 บัณฑิตวิทยาลัย  1.1029 0.1200          1.2229 

8 วิทยาลัยการจดัการและ 

สารสนเทศศาสตร ์(ศูนย์กทม.)  

1.3079 0.6849          1.9928 

9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา (ศูนย์

สระแก้ว)  

0.8933 0.4617          1.3550 

10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ 0.3537 0.3735          0.7272 

11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์ 0.4586           0.4586 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  88   

 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับ

ท ี

งบประมาณ 

 

 

 

หน่วยงาน 

บ.กศ. 

รวม 

งบบุคลากร งบดําเนนิการ อุดหนุน รายจ่ายอื่น 

เงินเดือน

พนักงาน 

ค่าจ้าง 

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 

ดําเนินการ 

สนับสนุน

กีฬา 

คชจ. 

ร.ร. 

สาธิต 

คชจ.

วิทยาลัย 

นวัตกรรม 

คชจ.

สมทบ

กองทุน

พัฒนา 

คชจ.ทุน 

การ 

ศึกษา 

พัฒนา

หลัก 

สูตร 

คชจ.พัฒนา

ผลงานทาง

วิชาการ 

คชจ.จัด

การศึกษา 

12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*            0.0000 

13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*            0.0000 

14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ       5.0000      5.0000 

15 โครงการ Executive 0.1062           0.1062 

16 โรงเรยีนสาธิต      15.0000       15.0000 

17 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0.5189  5.0000     2.0000 1.0000  4.0000 12.5189 

18 สํานักส่งเสริมการเรียนรู ้ 0.3067           0.3067 

19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.8732           1.8732 

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา  0.4155           0.4155 

21 สํานักงานอธิการบด ี  0.2747 5.7331          6.0078 

22 กองกลาง  7.6836 2.1238        2.0000  11.8074 

23 กองนโยบายและแผน  1.2402           1.2402 

24 กองพัฒนานักศึกษา  08493 0.0273  3.0000   2.0000     5.8766 

25 สํานักศิลปวัฒนธรรม  0.1116           0.1116 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  89   

 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับ

ท ี

งบประมาณ 

 

 

 

หน่วยงาน 

บ.กศ. 

รวม 

งบบุคลากร งบดําเนนิการ อุดหนุน รายจ่ายอื่น 

เงินเดือน

พนักงาน 

ค่าจ้าง 

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 

ดําเนินการ 

สนับสนุน

กีฬา 

คชจ. 

ร.ร. 

สาธิต 

คชจ.

วิทยาลัย 

นวัตกรรม 

คชจ.

สมทบ

กองทุน

พัฒนา 

คชจ.ทุน 

การ 

ศึกษา 

พัฒนา

หลัก 

สูตร 

คชจ.พัฒนา

ผลงานทาง

วิชาการ 

คชจ.จัด

การศึกษา 

26 สํานักสิทธิประโยชน ์ 0.1088           0.1088 

27 สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ            0.0000 

28 สํานักงานงานสภามหาวิทยาลัย             0.0000 

29 สํานักวิเทศสัมพันธ ์            0.0000 

30 ศูนย์สหกิจศึกษา   0.1902          0.1902 

31 ศูนย์วิทยาศาสตร ์ 0.4200           0.4200 

32 ศูนย์ภาษา  0.5175 0.0915          0.6090 

33 หน่วยตรวจสอบภายใน 0.4437           0.4437 

 
รวมทั้งสิ้น 

31.0000 13.000

0 

5.0000 3.0000 15.0000 5.0000 2.0000 2.0000 1.0000 2.0000 4.0000 83.0000 

 

 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  90   

3.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ( กศ.ปช.) 

 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับที่ 

งบประมาณ 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

งบ กศ.ปช. 

งบดําเนนิงาน งบลงทุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สา

ธารณู 

ปโภค 

ครุ 

ภัณฑ ์

ที่ดิน /  

สิ่งก่อ 

สร้าง 

ค่าตอบ 

แทนการ

สอน 

ค่าดํา 

เนินการ 

ส – อ 

ค่าดํา 

เนินการ

เหมาจ่าย 

ค่าเช่า

Com+ 

LCD 

ค่าเช่า

ศูนย ์

อบรม/

สัมมนา/ 

ไป

ราชการ 

ค่าวัสดุ

การ 

ศึกษา 

ค่าวัสดุ

สํานัก 

งาน 

ค่าวัสดุเชื้อ 

เพลิง 

1 คณะครุศาสตร ์     0.6990  0.1600 0.4352 0.1000 0.2000 0.0450   

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    0.5376  0.3500 1.3520 0.1000 0.2000 0.0450   

3 คณะวิทยาการจัดการ      2.4263  0.2790 3.2008 0.1000 0.2000 0.0450   

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3.8644  0.3790 0.7584 0.1000 0.2000 0.0450   

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     1.1205  0.1820 1.3560 0.1000 0.2000 0.0450   

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร     0.4763  0.1410 0.1472 0.1000 0.2000 0.0450   

7 บัณฑิตวิทยาลัย     0.2682  0.0500 0.4000 0.1000 0.2000 0.0450   

8 วิทยาลัยการจดัการและ  

สารสนเทศศาสตร ์ (ศูนย์กทม.)  

   0.9891  0.2140 1.1416 0.1000 0.2000 0.0450   

9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา 

(ศูนย์สระแก้ว)  

   0.4493  0.0850 0.4936 0.1000 0.2000 0.0450   

10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์    0.6244 3.0000 0.0200 0.4830  0.1000 0.0450   

11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์     2.0000 0.0200 0.3915  0.1000 0.0450   

12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*     0.6000 0.0200 0.0985  0.1000 0.0450   



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  91   

 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับที่ 

งบประมาณ 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

งบ กศ.ปช. 

งบดําเนนิงาน งบลงทุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สา

ธารณู 

ปโภค 

ครุ 

ภัณฑ ์

ที่ดิน /  

สิ่งก่อ 

สร้าง 

ค่าตอบ 

แทนการ

สอน 

ค่าดํา 

เนินการ 

ส – อ 

ค่าดํา 

เนินการ

เหมาจ่าย 

ค่าเช่า

Com+ 

LCD 

ค่าเช่า

ศูนย ์

อบรม/

สัมมนา/ 

ไป

ราชการ 

ค่าวัสดุ

การ 

ศึกษา 

ค่าวัสดุ

สํานัก 

งาน 

ค่าวัสดุเชื้อ 

เพลิง 

13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*     0.4000 0.0200 0.15515  0.1000 0.0450   

14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ      0.0432         

15 โครงการ Executive    0.0173  0.0200 0.2580  0.1000    

16 โรงเรยีนสาธิต     0.7629         

17 สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  

50.0000   0.1078  0.0730  0.1000  0.0450   

18 สํานักส่งเสริมการเรียนรู ้      0.0250  0.1000  0.0450   

19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   1.8547  0.1400  0.1000  0.0450   

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา     0.0767  0.0380  0.1000  0.0450   

21 สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน             

22 สํานักงาน             

23 กองกลาง   5.0000 5.0000 0.0091  0.4500   0.1000 7.1000 4.0000 30.0000 

24 กองนโยบายและแผน     4.5732  0.1640    0.0450   

25 กองพัฒนานักศึกษา       0.0720    0.0450   

26 สํานักศิลปวัฒนธรรม       0.0250    0.0450   



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี  92   

 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

ลํา 

ดับที่ 

งบประมาณ 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

งบ กศ.ปช. 

งบดําเนนิงาน งบลงทุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สา

ธารณู 

ปโภค 

ครุ 

ภัณฑ ์

ที่ดิน /  

สิ่งก่อ 

สร้าง 

ค่าตอบ 

แทนการ

สอน 

ค่าดํา 

เนินการ 

ส – อ 

ค่าดํา 

เนินการ

เหมาจ่าย 

ค่าเช่า

Com+ 

LCD 

ค่าเช่า

ศูนย ์

อบรม/

สัมมนา/ 

ไป

ราชการ 

ค่าวัสดุ

การ 

ศึกษา 

ค่าวัสดุ

สํานัก 

งาน 

ค่าวัสดุเชื้อ 

เพลิง 

27 สํานักสิทธิประโยชน ์             

28 สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ             

29 สํานักงานงานสภามหาวิทยาลัย              

30 สํานักวิเทศสัมพันธ์              

31 ศูนย์วิทยาศาสตร ์             

32 ศูนย์ภาษา              

33 หน่วยตรวจสอบภายใน      0.0130  0.1000     

 รวมทั้งสิ้น 50.0000 5.0000 5.0000 18.9000 6.0000 2.9400 10.6673 1.4000 32.0000 8.0000 4.0000 30.0000 
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การจัดสรรงบประมาณ 2553 จําแนกตามหน่วยงาน (งบประมาณรายได้ กศ.ปช.) 

 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

                                      

               งบประมาณ       

 

 

 

หน่วยงาน 

งบ กศ.ปช. 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ 

สนับสนุน

กีฬา 

คชจ. 

วิทยาลัย

นวัตกรร

มการ

จัดการ 

คชจ. 

จัดตัง้

ศูนย์

กทม. 

คชจ. 

จัดตั้งศูนย์

สระแก้ว 

คชจ. 

สมทบ

กองทุน

วิจัย 

คชจ. 

สมทบ

กองทุน

พัฒนา

บุคลากร 

คชจ. 

บรกิาร

วชิาการ 

พัฒนา

ศักยภา

พ

มหาวิทย

าลัย 

คชจ.สํานัก

วิทยาบริการ 

คชจ.

จัดหา

สิทธิ

ประโยชน ์

คชจ. งบ 

กลาง

บริหาร

เฉพาะ

กิจ 

ศึกษา

ดูงาน 

เบี้ย

ประชุม 

พัฒนา

งาน

กิจกรรม

นักศึกษ

า 

1 คณะครุศาสตร ์  0.08000              

2 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์  

0.16000              

3 คณะวิทยาการจัดการ  0.16000              

4 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี 

0.18000              

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  0.18000              

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0.04000              

7 บัณฑิตวิทยาลัย                

8 

วิทยาลัยการจดัการและ

สารสนเทศศาสตร ์ 

(ศูนย์กทม.)  

0.10000  20.000            

9 
วิทยาลัยอุษาคเนย ์ 

(ศูนย์สระแก้ว)  

0.10000   50.0000           
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 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

                                      

               งบประมาณ       

 

 

 

หน่วยงาน 

งบ กศ.ปช. 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ 

สนับสนุน

กีฬา 

คชจ. 

วิทยาลัย

นวัตกรร

มการ

จัดการ 

คชจ. 

จัดตัง้

ศูนย์

กทม. 

คชจ. 

จัดตั้งศูนย์

สระแก้ว 

คชจ. 

สมทบ

กองทุน

วิจัย 

คชจ. 

สมทบ

กองทุน

พัฒนา

บุคลากร 

คชจ. 

บรกิาร

วชิาการ 

พัฒนา

ศักยภา

พ

มหาวิทย

าลัย 

คชจ.สํานัก

วิทยาบริการ 

คชจ.

จัดหา

สิทธิ

ประโยชน ์

คชจ. งบ 

กลาง

บริหาร

เฉพาะ

กิจ 

ศึกษา

ดูงาน 

เบี้ย

ประชุม 

พัฒนา

งาน

กิจกรรม

นักศึกษ

า 

10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร ์ 0.0400              

11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์ 0.0400              

12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย* 0.0400              

13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*               

14 
วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ   

 43.0000             

15 โครงการ Executive               

16 โรงเรยีนสาธิต                 

17 
สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  

              

18 สํานักส่งเสริมการเรียนรู ้       10.0000        

19 
สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        3.8000      

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา      13.8875          

21 สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน               

22 สํานักงานอธกิารบด ี                
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 หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4  ตําแหน่ง) 

                                      

               งบประมาณ       

 

 

 

หน่วยงาน 

งบ กศ.ปช. 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ 

สนับสนุน

กีฬา 

คชจ. 

วิทยาลัย

นวัตกรร

มการ

จัดการ 

คชจ. 

จัดตัง้

ศูนย์

กทม. 

คชจ. 

จัดตั้งศูนย์

สระแก้ว 

คชจ. 

สมทบ

กองทุน

วิจัย 

คชจ. 

สมทบ

กองทุน

พัฒนา

บุคลากร 

คชจ. 

บรกิาร

วชิาการ 

พัฒนา

ศักยภา

พ

มหาวิทย

าลัย 

คชจ.สํานัก

วิทยาบริการ 

คชจ.

จัดหา

สิทธิ

ประโยชน ์

คชจ. งบ 

กลาง

บริหาร

เฉพาะ

กิจ 

ศึกษา

ดูงาน 

เบี้ย

ประชุม 

พัฒนา

งาน

กิจกรรม

นักศึกษ

า 

23 กองกลาง       5.3852     5.0000 4.0000   

24 กองนโยบายและแผน         1.7500       

25 กองพัฒนานักศึกษา 10.0000             3.0000 

26 สํานักศิลปวัฒนธรรม                              

27 สํานักสิทธิประโยชน ์                   35.0000         

28 
สํานักมาตรฐานและจัดการ

คุณภาพ                0.2500             

29 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                           1.5000   

30 กองวิเทศสัมพันธ ์                             

33 ศูนย์วิทยาศาสตร ์                             

34 ศูนย์ภาษา                  0.2000           

35 หน่วยตรวจสอบภายใน                             

รวม 11.1200 43.0000 20.0000 50.0000 13.8875 5.3852 10.0000 2.0000 4.0000 35.0000 5.0000 4.0000 1.5000 3.0000 
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4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จําแนกตามผลผลิต  

    4.1 ผลผลิต :  ผ้ ูสําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย  

1. ขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งบประมาณ 

  งบประมาณทั้งสิ้น     17,442,300 บาท 

1. งบบุคลากร      7,582,500 บาท 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย        6,043,300  บาท 

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว     1,539,200 บาท 

2. งบดําเนินงาน       9,459,800 บาท 

  2.1 ค่าใช้สอย      6,163,200 บาท 

  2.2 ค่าวัสดุ      3,161,600 บาท 

  2.3 ค่าสาธารณูปโภค     135,000 บาท  

3. งบเงินอุดหนุน      400,000 บาท 

   

นิยามศัพท์ 

 นักศึกษา : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ ทั้งนี้ไม่นับรวมนักศึกษา ค.บ.,ค.ม. สายวิทยาศาสตร์ 
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การจัดสรรงบประมาณ  

1. งบบุคลากร 

 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 6,043,300  บาท เป็นเงินเดือน เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนของ คณะ หน่วยงานภายใน และศูนย์

การศึกษานอกพื้นที่ 

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 
งบประมาณ 1,539,200 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว ของคณะและหน่วยงานภายใน  

2. งบดําเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

2.1.1 ค่าใช้สอย 

 งบประมาณ  6,163,200 บาท เป็นเงินค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าศูนย์ ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมสัมมนา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

2.1.2 ค่าวัสดุ 

 งบประมาณ 3,161,600 บาท เป็นเงินวัสดุการศึกษาและวัสดุสํานักงานและวัสดุเชื้อเพลิง โดยจัดสรรให้คณะ และศูนย์การศึกษานอกพื้นที่  

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

งบประมาณ 135,000  บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ําประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าไฟฟ้า 

 3. งบเงินอุดหนุน 

3.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบประมาณ 400,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกีฬา โดยจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ          

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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      4.2 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1.1  ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 

1.2  ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประกาศ 

               งบประมาณ 

  งบประมาณทั้งสิ้น    377,573,800 บาท 

1. งบบุคลากร                 35,583,700 บาท 

1.1   พนักงานมหาวิทยาลัย     24,122,900 บาท 

1.2   ค่าจ้างชั่วคราว      11,460,800 บาท 

  2. งบดําเนินงาน    105,384,900 บาท 

       2.1 ค่าตอบแทน     65,000,000 บาท 

       2.2 ค่าใช้สอย      20,749,200 บาท 

       2.3 ค่าวัสดุ       11,905,700   บาท 

       2.4 ค่าสาธารณูปโภค       7,730,000 บาท 

3. งบลงทุน      34,000,000 บาท 

    3.1  ค่าครุภณัฑ์       4,000,000 บาท 

    3.2  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    30,000,000 บาท 

  4. งบเงินอุดหนุน    141,105,200 บาท 

 5. งบรายจ่ายอื่น     61,500,000 บาท 
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นิยามศัพท ์ 

นักศึกษา : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์ให้การศึกษานอก

พื้นที่ 

   การจัดสรรงบประมาณ 

1. งบบุคลากร 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 24,122,900  บาท เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนของ คณะ  หน่วยงานภายใน และศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ 

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 
งบประมาณ 11,460,800 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว ของคณะ และหน่วยงานภายใน  

 

2.  งบดําเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.1.1 ค่าตอบแทน  

       งบประมาณ  65,000,000   บาท  เป็นเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าดําเนินการ เหมาจ่าย  ค่าดําเนินการ ของคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2.1.2 ค่าใช้สอย 

       งบประมาณ  20,749,200 บาท  เป็นเงินค่าเช่าศูนย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมสัมมนา ค่าเช่า

คอมพิวเตอร์  

2.1.3 ค่าวัสดุ 

        งบประมาณ 11,905,700  บาท เปน็เงินค่าวัสดุการศึกษาและวสัดุสํานักงานโดยจัดสรรให้คณะ  หน่วยงานภายในและศูนย์ให้การศึกษา 

2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค  

       งบประมาณ 7,730,000 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า  ค่าไปรษณีย ์
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 3.งบลงทุน 

  3.1 ครุภัณฑ์ 

   งบประมารณ 4,000,000 บาท จัดสรรไว้ทีส่่วนกลาง 

  3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    งบประมาณ 30,000,000 บาท จัดสรรไว้ทีส่่วนกลาง 

4.งบอดุหนุน 

 4.1  งบอุดหนุนทั่วไป 

        งบประมาณ 141,105,200 บาท เป็นเงินค่าสนับสนุนกีฬา ค่าเช่าศูนย์ ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์  ฯลฯ 

5. งบรายจ่ายอื่น 

    งบประมาณ 61,500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายสํานักวิทยบริการ ค่าใช้จ่ายงบกลางบริหารเฉพาะกิจ ศึกษาดูงาน  เบี้ย

ประชุม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ 

4.3  ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

เป้าหมาย     

1. ประชาชนในชุมชน และสังคม มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขั้นของประเทศ 

งบประมาณทั้งสิ้น   10,476,700 บาท 

1. งบบุคลากร        306,700 บาท 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย      306,700 บาท 
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  2. งบดําเนินงาน            170,000 บาท 

       2.1 ค่าใช้สอย         25,000 บาท 

      2.2 ค่าวัสดุ        100,000 บาท 

       2.3 ค่าสาธารณูปโภค             45,000 บาท 

  3. งบอุดหนุน    10,000,000 บาท 

การจัดสรรงบประมาณ 

1. งบบุคลากร 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ  306,700  บาท เป็นเงินเดือน เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของสํานักส่งเสริมการเรียนรู้ 

          2. งบดําเนินงาน 

 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.1.1 ค่าใช้สอย 

       งบประมาณ 25,000  บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และไปราชการ 

2.1.2 ค่าวัสดุ 

        งบประมาณ 100,000  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายวัสดุสํานักงาน  

2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค  

       งบประมาณ 45,000  บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 

3. งบอดุหนุน  

 3.1 งบอุดหนุนทั่วไป 

        งบประมาณ 10,000,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ 
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 4.4 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

        เป้าหมาย 

1. ประชาชนได้รบัความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรกัษ์ ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. นิสิต นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม คุณภาพเพื่อร่วมกัน 

 งบประมาณ 

        งบประมาณทั้งสิ้น       181,600 บาท 

1. งบบุคลากร        111,600 บาท 

        2.   งบดําเนินงาน         70,000 บาท 

              2.1 ค่าใช้สอย         25,000 บาท 

              2.2 ค่าสาธารณูปโภค        45,000 บาท 

การจัดสรรงบประมาณ 

   1. งบบุคลากร 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ  111,6000  บาท เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของสํานักศิลปวัฒนธรรม 

 2. งบดําเนินงาน 

 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.1.1 ค่าใช้สอย 

        งบประมาณ 25,000  บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา  และไปราชการ 

2.1.2 ค่าสาธารณูปโภค  

งบประมาณ 45,000  บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 
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 4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

        เป้าหมาย 

1. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและเพิ่มจํานวนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมและนําผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น และ

ประเทศเพิ่มขึ้น 

       งบประมาณ 

 งบประมาณทั้งสิ้น   14,562,700 บาท 

1. งบบุคลากร        415,500 บาท 

        2.   งบดําเนินงาน        259,700 บาท 

             2.1 ค่าใช้สอย        114,700 บาท 

             2.2 ค่าสาธารณูปโภค       145,000 บาท 

       3.  งบอุดหนุน   13,887,500 บาท 

การจัดสรรงบประมาณ 

1. งบบุคลากร 

งบประมาณ  415,500  บาท เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของสํานักวิจัยและพัฒนา 

  2. งบดําเนินงาน 

  2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

                          2.1.1 ค่าใช้สอย 

         งบประมาณ 114,700  บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเช่าคอมพิวเตอร์  อบรมสัมมนา  และไปราชการ 
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                          2.1.2 ค่าวัสดุ 

งบประมาณ 100,000 บาท เป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ 

     2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค  

        งบประมาณ 45,000  บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 

3.งบอุดหนุน 

 งบประมาณ 13,887,500 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิจัย 

   4.6 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

         เป้าหมาย 

  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนโดย    

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

          งบประมาณ 

  งบประมาณทั้งสิ้น      15,762,900  บาท  

       1.   งบดําเนินงาน       762,900 บาท 

             1.1 ค่าใช้สอย       762,900 บาท 

       2.  งบอุดหนุน   15,000,000 บาท 

         การจัดสรรงบประมาณ 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 ค่าใช้สอย 

    งบประมาณ 762,900 บาท เป็นเงินค่าเช่า คอมพิวเตอร์ 

2. งบอุดหนุน 
งบประมาณ 15,000,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  


