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คํานํา 
 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มติเห็นชอบกรอบของแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2553-2556 และคําขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะผู้บริหารนําไปใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการแปลงนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยในส่วนของแผนปฏิบัติ
ราชการปี พ.ศ. 2554 ระดับมหาวิทยาลัย จะเป็นการนําประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย  แนวทางการปฏิบัติการกรอบเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

สําหรับในส่วนของแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีแยกต่างหาก 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการกําหนดแผนงาน โครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรตามมติสภา
มหาวิทยาลัย โดยในการนี้หน่วยงานจะต้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อการดําเนินการโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องสําคัญในการประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็น
กรอบในการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนทําให้การจัดทําเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้  สําเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  

เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  การบํารุงรักษา  การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

ปรัชญา   
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นําท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  

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  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
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มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คน                

ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมใิจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถ

ในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการ

แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพือ่วิจัยสร้างองค์ความรู้ 
3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
4. เพื่อเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. สร้างสรรค์งานวชิาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

KPI 1.1  ร้อยละของการสร้างผลงานทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์ที่เผยแพร่ไดต้รงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ. 80% 

KPI 1.2  ร้อยละความสําเร็จในการรับนักศึกษาตามแผนการรับ 80% 

KPI 1.3  จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบเวลาและได้งานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ปี 60% 

KPI 1.4  ร้อยละของความพงึพอใจผูใ้ช้บัณฑิตอยูใ่นเกณฑ์สูง 85% 

KPI 1.5  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นและสอดรับกับเกณฑ์ TQF 25% 

KPI 1.6  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) 25% 

2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพือ่พัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยนื  

KPI 2.1  จํานวนหลักสูตรหรือโครงการให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น 10 

KPI 2.2  จํานวนรายได้จากการวิจัย การให้คําปรึกษาและการให้บริการวิชาการ (ล้านบาท) 20 

KPI 2.3  จํานวนศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ เพือ่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 8 

3. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

KPI 3.1   มหาวิทยาลยัผ่านการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ในระดับด ี 3.5 

KPI 3.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และหนว่ยงานต้นแบบด้านองค์การแห่งความพอเพยีง 5 

KPI 3.3  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม้ีระบบบริหารการเงินที่มมีาตรฐาน (5 ประเด็น) 5 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ 2554 จําแนกตามหน่วยงานจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

1 
จํานวนหลักสูตร
ใหม่ที่พัฒนาได้

ตามแผน 

2 
จํานวนหลักสูตร
เดิมที่ปรับปรุง
ตามเกณฑ์ TQF 

3 
นักศึกษาใหม่ที่
รับเข้าเรียนได้
ตามแผนการ 

4 
นักศึกษา      

ภาคปกติที่ได้รับ
การพัฒนาตรง

ตามเกณฑ์ 

5 
ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี

ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ 

6 
ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี

ผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

ที่เผยแพร่ 

1 คณะครุศาสตร์  100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
3 คณะวิทยาการจัดการ   100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.) 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
8 วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ  (วจส.) 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา  (วอน.) 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
10 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  (สวพ.) 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
 รวม 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 

หมายเหตุ พิจารณากําหนดจากกรอบภารกิจของ พรบ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สกอ. สมศ.
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ 2554 จําแนกตามหน่วยงานจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

7 
ร้อยละอาจารย์ 
ที่ร่วมกิจกรรม

พัฒนาสมรรถนะ
ตามแผนที่
กําหนด 

8 
คะแนนผลการ

ประเมินคุณภาพ
ของ สกอ. 

9 
รายได้ทุน

สนับสนุนการ
วิจัย 

จากหน่วยงาน
ภายนอก 

10 
รายได้บริการ
วิชาการจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

11 
ร้อยละของ

อาจารย์ที่เป็นที่
ปรึกษาให้แก่
หน่วยงาน
ภายนอก 

12 
จํานวนศูนย์การ
เรียนรู้ เพื่อความ
เป็นเลิศที่จัดตั้ง
และมีผลงาน 

1 คณะครุศาสตร์  90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
3 คณะวิทยาการจัดการ   90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.) 90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
8 วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ  (วจส.) 90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา  (วอน.) 90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
10 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  (สวพ.) 90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
 รวม/เฉลี่ย 90 % >3.51 10 ล้าน 20 ล้าน 25% 10 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ 2554 จําแนกตามหน่วยงานจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

13 
ระดับ

ความสําเร็จใน
การบริการ

วิชาการที่จัด
ให้แก่ชุมชน 

14 
ระดับความสําเร็จ
การส่งเสริมทํานุ

บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

15 
ระดับ

ความสําเร็จใน
การพัฒนา

โรงเรียนที่ร่วม
เป็นเครือข่าย 

16 
ระดับ

ความสําเร็จการ
นําผลการบริการ
วิชาการมาบูรณา
การการเรียนการ

สอน 

17 
ระดับ

ความสําเร็จใน
การชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคม 

18 
ระดับ

ความสําเร็จการ
สืบสานโครงการ

พระราชดําริ 

1 คณะครุศาสตร์  85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
3 คณะวิทยาการจัดการ   85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.) 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
8 วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ  (วจส.) 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
9 วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา  (วอน.) 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
10 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  (สวพ.) 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
 รวม 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน 

จากกรอบของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และประเด็นท้าท้ายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหาร คณาจารย์บางส่วน  
ทําใหไ้ด้มา ซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพึงต้องดําเนินการ  เพื่อก้าวข้ามประเด็นท้าท้ายและนําพามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
และเป้าประสงค์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ดังนี้ 

สร้างเครือข่ายและ
แสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ

เพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
สูงสุด (คุณธรรมนําปัญญา)

เพิ่มบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการเป็น

แหล่งเรียนรู้ และร่วมแก้ไข
ปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
องค์การสมรรถนะสูง ที่มี

การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาลเป็นแหล่งเรยีนรู้และมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาของท้องถิ่นเพิ่มโอกาสการเข้าศกึษาและพฒันานักศึกษาให้เก่งและดีสรา้งเครอืข่ายและแสวงหาพนัธมิตรในการปฏิบัติงาน

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลติ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณุภาพและคุณธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

มีผลงานการบูรณาการวิชาการทั้งศาสตร์ 
และศิลป์ เพื่อการพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน

เป็นองค์การตัวอย่างที่มธีรรมาภิบาล มคีวาม
พอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

• แหล่งเงินทุนทราบถึงปัญหา ศักยภาพ 
ความพรอ้มของมหาวิทยาลัยและจัดสรร
เงินสนับสนุน

• คณาจารยไ์ดร้ับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ

• บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ  คุณธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม

• นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสใน
การเข้าศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมีความรู ้ทักษะในการเข้าใจ แกไ้ข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง

• นักศึกษา คณาจารย์มีประสบการณ์ตรง 
และบทบาท การมีส่วนร่วมในการศึกษา
และแกไ้ขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น

• มหาวิทยาลยัได้รับการยอมรับด้านการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล

• มหาวิทยาลยัมีความมั่นคง แข็งแกร่งใน
ด้านการเงินและสินทรัพย์

• บุคลากรทุกกลุ่มมีความสุขและพึงพอใจที่
ได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

• สานต่อ เพิ่มโครงการความร่วมมือกับใน
การทําภารกิจหลักกับหน่วยงานภายนอก

• แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินช่วยเหลือเพื่อ
สนับสนุนการทํางานตามภารกิจหลัก

• สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย์เกา่/ชุมชน
• พัฒนา ปรับภาพลกัษณ์มหาลัยสูส่ากล

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและผู้เรยีน

• พัฒนา ต่อยอด เพิ่มคุณค่าของผลงาน  
การวิจัยและนวัตกรรม

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่
สร้างการรับรู้ผลงานทางวิชาการของม.

• พัฒนาวิธีการรับนศ. ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
ทําการตลาดผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

• กําหนดคุณลักษณะ และพฒันามาตรฐาน
ของบัณฑิตให้ได้ตามเกณฑ์

• พัฒนาระบบการเรยีนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง และยึดผู้เรยีน ชุมชนเป็นสําคัญ

• พัฒนางานกิจการนศ. อาจารย์ที่ปรึกษา 
ระบบหอพักให้มีผลตอ่การพัฒนานักศึกษา

• ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม มีบทบาทด้าน
การอนรุักษ์ เรยีนรู้ศลิปะ วฒันธรรมไทย

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขาที่
มีความพรอ้ม

ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้
บุคลากรอย่างต่อเนือ่ง สอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพทางการอุดมศึกษา
ให้แก่หน่วยงาน คณาจารย์ และบุคลากร

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

มอบอํานาจ เสริมพลัง สร้างความพรอ้มในการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะ สํานกัตามแนวทางการพฒันาองค์กรสมรรถนะสูง

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้ออาํนวย และพัฒนา
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพยีง

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดกิาร      
ระบบอาคาร ภูมิทัศน ์และระบบสินทรัพย์ สิทธิประโยชน์
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รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• การสร้างความร่วมมือจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ 

• การแสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรภายในและต่างประเทศ  สําหรับส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้
ตัวอย่าง  

• การส่งเสริมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต 

• การปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

• การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

• เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา 

• การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์สําหรับบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหไ้ด้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

• การส่งเสริมให้อาจารย์  นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน 

• การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

• การจัดกิจกรรมอนุรักษ์  ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

• สํารวจความตอ้งการคาดหวังดา้นการใหบ้ริการวิชาการ 

• การวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยูใ่นความสนใจของประชาชน สังคม 

•  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

• ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

• การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

• การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

• พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 
 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

• การสร้างจรรยาบรรณ   วัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

• การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปี  และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

• การจัดการกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 
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4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

• การปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการก่อสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

• การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

• การเสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากแหล่งรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 
4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ภายในให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

• การพัฒนาองค์กรตัวอย่างแห่งความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
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โครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชงิบูรณาการ 

 
1.1.1  โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาพิเศษและจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

1.1.2  โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.3  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมอืการให้บริการวิชาการ 
1.2.1  โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับบุคลากร  
1.2.2  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั 
1.3.1  โครงการพัฒนาชุมชนองค์กรต้นแบบ 
1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดําริ 
1.4.1  โครงการศิษย์เก่าสมัพันธ ์
1.4.2  โครงการรางวัลเจ้าฟา้สําหรับศิษย์เก่าที่ประสบผลสาํเร็จ 
1.5.1  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ 
1.5.2  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย ์
1.5.3  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 
1.5.4  โครงการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.5.5  โครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
1.5.6  โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัสู่สากล 
1.6.1  โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ  
1.6.2  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการ ป ี2554 มีดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
1.1.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ              
ในการจัดการศึกษาพิเศษและจัด
การศึกษาภาคพิเศษ 

จํานวนโครงการ/หลักสูตรที่มี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5
(โครงการ) 

 

แสวงหาพัฒนา ความร่วมมือ 
กับหน่วยงาน  ภาครัฐ เอกชน 
ในการผลิตบัณฑิตทั้ง ภาค
ปกติ ภาคพิเศษ 

สสว., คณะ  45,000,000 
5,000,000 
11,000,000 

=61,000,000 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา 
 

1.1.2 โครงการเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

รา ย ไ ด้ ก า ร วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุนจากหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ 

3 
 

ประสานงานเครือข่ายจัดหาทุน
วิจัยจากองค์การที่ให้ทุนวิจัย
จากองค์กรภาครัฐ องค์กร
เอกชน องค์กรสาธารณกุศล 

คณะ, สสว., 
สสร., สวพ., 
สวบ. 

10,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา 
 

1.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือการให้บริการวิชาการ 

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 5 ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย 
พัฒ นา ห ลัก สู ต ร  ข้ อ เ สนอ
โครงการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานในลักษณะการจัดหา
รายได้จากภายนอก 

คณะ, สสว., 
สสร., สวพ., 
สวบ. 

20,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
บริการ
วิชาการ 

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบงาน
วิจัยและให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
และพั ฒนาน วั ตก รรม สํ าห รับ
บุคลากร  

จํานวนผลงานวิจัยที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

80% 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการและพิจารณา
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อสร้างผลงานด้านการวิจัย 

คณะ, สวพ.  1,577,500 
 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
1.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ   
การเรียนการสอนและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละความสํ า เ ร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ของคณะหน่วยงาน 

80 พัฒนาระบบการเรียนการสอน
และระบบบริหารคุณภาพของ
คณะ หลักสูตร ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะ, ศูนยใ์ห้
การศึกษา 

11,749,600 
8,000,000 

250,000 
1,600,000 

=21,599,600 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผนดิน 

1.3.1 โครงการพัฒนาชุมชนองค์กร
ต้นแบบ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง 

5 ร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนา
ชุมชน ในด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจพอเพียง  

สสร.,คณะ, 
สวพ. 

1,625,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้

งบประมาณ

แผนดิน 

1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้
โครงการตามแนวพระราชดําริ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
แหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง 
 

5 พัฒนาศูนย์จัดการความรู้แนว
พระราชดําริ พร้อมการบริหาร
จัดการศูนยใ์ห้มีความพร้อมใน
การบริการ 

สสร. 500,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้

งบประมาณ

แผนดิน 

1.4.1 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระ ดั บความ สํ า เ ร็ จ ในการ ทํ า
กิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
กับศิษย์เก่าที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 

5 จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของศิษย์เก่าในการทํา
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

กพน., คณะ 100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

สมาคมศิษย์
เก่า 

1.4.2 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับ
ศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ 

จํานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 5 ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าใน
การสรรหาและยกย่อง ชมเชย
ศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จและ
ประกอบคุณงามความดี 

กพน., คณะ 100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

สมาคมศิษย์
เก่า 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
1.5.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการ
จัดการและสารสนเทศ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

90 พัฒนาหลักสูตรใหม่ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานตาม
ภารกิ จ  ห้ อง เ รี ยน  อาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์ภายใน 

วจส. 28,370,533  ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา      
(มีเงินกันไว้
เบิกเหลื่อม
ปี) 

1.5.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
อุษาคเนย์ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

90 พัฒนาหลักสูตรใหม่ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานตาม
ภารกิ จ  ห้ อง เ รี ยน  อาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์ภายใน 

วอน. 5,770,633 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา      
(มีเงินกันไว้
เบิกเหลื่อม
ปี) 

1.5.3 โครงการจัดตั้งวิทยาลัย    
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

90 พัฒนาหลักสูตรใหม่ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานตาม
ภารกิ จ  ห้ อง เ รี ยน  อาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์ภายใน 

สวพ.     35,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา      

1.5.4 โครงการพัฒนาวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

90 พัฒนาหลักสูตรใหม่ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานตาม
ภารกิ จ  ห้ อง เ รี ยน  อาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์ภายใน 

นวก. 42,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา      

1.5.5 โครงการสนับสนุน
พัฒนาการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

90 
 

จัดกิจกรรมสนับสนุน สร้าง
คุณภาพด้านการเรียนการสอน
ให้แก่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

3,511,556 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา 
 
       



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

20 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
1.5.6 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่สากล 

 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

5 
 

จัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ต่อสากลและสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษากับหน่วยงาน
สถานศึกษาในต่างประเทศ 

งานวิเทศ 1,110,560 
 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
จัดการศึกษา      

1.6.1 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ  

ร้อยละของอาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม 

80 สนับสนุนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาส เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ 

ทุกหน่วยงาน 4,327,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
กองทุน
พัฒนา
บุคลากร 

1.6.2 โครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

8 จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ร่วม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

คณะ, สศว. 200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

โครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

 

2.1.1  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์ TQF 

2.3.1  โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก 

2.4.1 โครงการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภมูิภาคอุษาคเนย์ 

2.5.1  โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิตรายบุคคล 

2.5.2 โครงการส่งเสริมการสัง่สมสมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา (Competencies Transcript) 

2.6.1  โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

2.6.2 โครงการสร้างส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการกีฬา 

2.7.1  โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8.1  โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2.8.2 โครงการเสริมสร้างอตัลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่นักศกึษา 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการ ป ี2554 มีดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

จํานวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงแล้วเสร็จ 

25 
หลักสูตร 

ศึกษาความต้องการ ประเมิน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหไ้ด้ตามความต้องการของ
นักศึกษาและชุมชน 

คณะ, สสว. 
 

2,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา       

2.3.1 โครงการพัฒนาแผนการ
ตลาดเชิงรุก 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
และดําเนินการแผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

100 จัดทําแผนการตลาดเประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาจัดกิจกรรม Road 
Show ความรู้จักและประทับใจใน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการเขา้
เรียนของนักศึกษา 

สสว., คณะ, 
ปชส. 

3,500,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา       

2.4.1 โครงการรับนักศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค
อุษาคเนย์ 

จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยได้รับทุน 

10 ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้มี
การรับนักศึกษาเข้าเรียนและร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค
อุษาคเนย์ 

สสว., คณะ, 
งานวิทศ 
 

1,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา       

2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะสําหรับบัณฑิตรายบุคคล 

ระดับความสําเร็จในการกําหนด
มาตรฐานด้านสมรรถนะสําหรับ
บัณฑิตที่พึงประสงค์   

5 
 

กําหนด สร้างเกณฑ์มาตรฐานการ
พัฒนาคุณลักษณะ และสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิต 

กพน., คณะ 100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา       
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
2.5.2 โครงการส่งเสริมการสั่งสม
สมรรถนะและประสบการณ์ที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา
(Competencies Transcript) 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80 กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งสม
ประสบการณ์สําหรับนักศึกษาและ
ส่งเสริม จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและ
ประสบการณ์ที่พึงประสงค์ 

คณะ, กพน. 1,900,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา       

2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจ
ศึกษาและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
โครงการสหกิจศึกษา 

 

80 
 
 
 

จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งนศ.เข้าร่วมโครงการและจัดหา
นักศึกษาและอบรมนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจัดกระบวนการนิเทศ
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ 

สสว., คณะ 

 

 

100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา 

2.6.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และกิจกรรมการกีฬา 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการกีฬา 

80 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การสร้าง
เสริมสุขภาพการอนามัยให้แก่
นักศึกษา บุคลากร และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในวาระต่าง  ๆ

กพน., คณะ 
 

2,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา 

2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามเกณฑ์
การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

100 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ 

สสว., คณะ 100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ

ศึกษา 

2.8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่
กําหนด 
 

80 
 
 
 

กําหนดและจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมในวันสําคัญของชาติและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะ, กพน. 120,000 

 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
2.8.2  โครงการเสริมสร้าง          
อัตลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่
นักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่
กําหนด 
 

80 
 
 
 

 

รณรงค์ส่งเสริมแต่งกายให้ถูกระเบียบ 
ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความอดทน
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ 

คณะ, กพน. 120,000 

 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 

'���'�1� ��!
�ก�������'�	/
    
��
��&3�7�'"��ก��-E            

�����0��/��
'���3,�%��0%ก0'�	/


'���'�1���!/-�����E ��ก85ก:�
3������!�0�
ก��,0��ก������������	

��6���&��ก��3����    
ก��'��3��	���-�ก����3�!�
ก��3������!��กก���������

'�����/��
�!�	ก��
/�����	�!��ก����!���ก��
����ก��%�&��6�����ก'���

�����F	8���Eก��3������!��	
8�'��E'����0�	N 

'0	3'��
%�&��6��/��%�&
,�!������;�	3����3�9��������

ก��85ก:�%�&������ก��3������!

'0	3'��
��
���  �$�%�&
��6�2��
!�	"�����!3�4���"������

��
���������

%'�	��/��
�0�

9�      
�&��0�	
���������ก��    

'"����&ก��ก���������&38

3���
�����	
���������      
��ก��3�4�%��0	3������!%�&       
�0�
%ก!$��� ����	�1
��        

��!�	"���%�&'"����&ก��ก��

/-&/������� /-&/�������

'����ก/'"����

'����ก/'"����

 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

27 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

โครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

 
3.1.1  โครงการสํารวจความตอ้งการตลาดด้านการบริการวิชาการ 
3.2.1 โครงการส่งเสริมและจัดสรรทุนการวิจัย 
3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
3.3.1 โครงการฝกึอบรมการจัด การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย ์
3.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 
3.4.2 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 
3.5.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน 
3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะใหแ้ก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 
3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธติ 
3.7.1 โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.9.1  โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ 
3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัตงิานผ่านสือ่สารมวลชน 
3.10.1 โครงการส่งเสริมการจัดทําเอกสาร ตาํรา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย 
3.10.2  โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการ ป ี2554 มีดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
3.1.1 โครงการสํารวจความต้องการ
ด้านการบริการวิชาการ 

ร ะ ดั บค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
การศึกษาความต้องการบริการ
วิชาการ 

5 
 

ศึกษา สํารวจชุมชนเกี่ยวกับความ
ต้องการในการได้รับบริการทาง
วิชาการ 

สสร. 100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

3.2.1 โครงการส่งเสริมและจัดสรร
ทุนวิจัย 

ร้อยละของอาจารย์ ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

30 จัดสรรทุนวิจัยให้แก่คณะ 
อาจารย์ทําวิจัยตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของสังคม 

คณะ, สวพ.  6,344,600 
1,000,000 

= 7,344,600 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

• รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

• กองทุนวิจัย 

3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่
สังคม 

ร้อยละของผลงานวิจัยตาม
ประเด็นปัญหา/สถานการณ์ที่
ดําเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่
ลงในสื่อสารมวลชน 

100 จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนา      
องค์ความรู้จากการวิจัยการสร้าง
ผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ 

สวพ. 420,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

• รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

• กองทุนวิจัย 

3.3.1 โครงการฝึกอบรมการจัด 
การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
การประชุม 

95 
 
 

 

จัดทําคู่มือจัดระบบการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญและ
จัดการฝึกอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือแก่อาจารย์ 

สสว., คณะ 200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนให้แกค่ณาจารย์ 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการที่มีผลงานการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

85 
 
 

 

จัดการประชุมฝึกอบรมให้อาจารย์
รับทราบถึงนวัตกรรมการจัดการศึกษา
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

สสว., คณะ 200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
3.4.1 โครงการส่งเสริมการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละความสําเร็จของงานวิจัย
พัฒนาท้องถิ่น 

85 ส่งเสริมให้นักวิจัยทํางานวิจัย
ร่วมกับชุมชน 

คณะ, สสร, 
สวพ. 

1,577,500 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 
 

3.4.2 โครงการเรียนรู้           
เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน       
การประเมินการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

85 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและ
บุคลากรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ผ่านการศึกษาปัญหาและร่วมทํา
กิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาในชุมชน  

สสร,  200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

3.5.1 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้
ของศาสตร์เฉพาะด้าน 

ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง
ศูนย์การเ รียน รู้ของศาสต ร์
สาขาต่างๆ 

5 
 

จัดตั้ง ปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ของศาสตร์เฉพาะด้าน 
 

คณะ, สสร., 
ศภษ., ศวศ. 

2,000,000 

 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

• รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนใน
เครือข่าย 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ครูและผู้บริหารโรงเรียน 

5 จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการพัฒนาสมรรถนะ แก่ครู 
และผู้บริหารโรงเรียน ในเครือข่าย  

คณะ 3,200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียน
สาธิต 

ระ ดับความสํา เ ร็จของการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิต 

5 จัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน พัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต 

โรงเรียนสาธิต 5,135,000 

17,250,000 

=22,385,000 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

• รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 
3.7.1 โครงการศึกษารวบรวม   
องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จํานวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่รวบรวมและเผยแพร่ 

8 จัดเก็บข้อมูล สืบค้น แสวงหา 
เผยแพร่ องค์ความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการนํา
องค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรม 200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

3.9.1 โครงการส่งเสริมการผลิต
วารสารทางวิชาการ 

จํานวนวารสารทางวิชาการ
ภายในที่พิมพ์เผยแพร่ได้ทัน
ตามรอบเวลาที่กําหนด 

9 
(3X3) 

 

• วารสารวไลยอลงกรณ์ 

• วารสารวิจัยและพัฒนา 

• วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 

สสว., สวพ., 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

250,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

•  กองทุนวิจัย 

•  รายได้จัดการ
ศึกษา 

3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและการ
ปฏิบัติงานผ่านสื่อสารมวลชน 

จํานวนบทความ ผลงานทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานที่
เผยแพร่ 

4 จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาและอาจารย์ จัดให้มี
การเผยแพร่แสดงผลงานผ่าน
รายการวิทยุ  กระจายเสียงและ
รายการโทรทัศน์ในระดับประเทศ 

สวพ. 200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

3.10.1 โครงการส่งเสริมจัดทํา
เอกสาร ตํารา หนังสือทาง
วิชาการ และงานวิจัย 

จํานวนผลงานทางวิชาการที่
ส ร้ า ง ราย ไ ด้และ ไ ด้ รับการ
รับรองลิขสิทธิ์ 

4 
 

 

สนับสนุน ให้มีการผลิตเอกสาร 
ตํารา หนังสือทางวิชาการ และ
งานวิจัย 

ศูนย์หนังสือ 1,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้สิทธิ
ประโยชน์ 

3.10.2 โครงการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัย
และนวัตกรรม 

รายได้จากผลการต่อยอด      
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทาง
วิชาการและนวัตกรรมเชิง
พัฒนา 

4 
ล้านบาท 

 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด
ทะเบี ยนลิ ขสิทธิ์ และสิทธิบั ตร
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

คณะ, สวพ. ไม่ใช้

งบประมาณ 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

- 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

4.1.1.1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย ์
4.1.1.2  โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร 

4.1.1.3  โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อการอบรมศึกษาดูงาน 

4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ้าฟา้สําหรับอาจารย์และบุคคลากร 
4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมนิ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
4.1.3.2 โครงการพัฒนาระบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ 
4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้นําการเปลีย่นแปลง 
4.1.5.2 โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
4.1.5.3 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการและตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศนูย์สาํนัก 
4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทยีบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสงู 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 
 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 

 
4.2.1.1  โครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผนพัฒนาระเบยีบข้อบังคับ 
4.2.2.1  โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
4.2.2.2  โครงการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ง 
4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัตงิาน 
4.2.2.4  โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.2.3.2  โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร 
4.2.4.1 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานขอ้มลูสนับสนนุการปฏบิัติงานและการบริหาร 
4.2.4.2  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยบริการ 
4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจําปี 
4.2.5.2  โครงการพัฒนางานจัดหารายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน ์
4.2.6.1  โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสือ่สารภาพลกัษณ์องค์กร 
4.2.6.2  โครงการพัฒนา Web 2.0  ของมหาวิทยาลยั คณะ สาํนัก 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 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  โครงการพัฒนาตัวอย่างขององค์กรแห่งความพอเพยีง 
4.3.2.2  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการประหยดัพลังงาน 
4.3.3.2  โครงการปรับปรุง พัฒนา หอพักและสิ่งอํานวยบริการภายในมหาวิทยาลัย 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554 มีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติตามภารกิจ 

4.1.1.1 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร จัดหาและจัดสรรทุน
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 

 จํานวนอาจารย์ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่
เพิ่มขึ้น 
 

10 
(คน) 

 
 

• จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดมทุนสําหรับ 
ใชใ้นการพัฒนาบุคลากร  

• ดําเนิน กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรตาม
แผนที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง  

คณะ,สสว.,
สนอ. 

3,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา 
บุคลากร 

4.1.1.2  โครงการส่งเสริมการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและ
ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของ
บุคลากร 

จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

10 
(คน) 

 
 

• สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อปรับ
ตําแหน่ง และ เพิ่มโอกาสในการได้รับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

คณะ,สสว.,
สนอ. 

1,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา 
บุคลากร 
 

4.1.1.3 โครงการความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเ ร็จของการ
ดําเนินโครงการความร่วมมือ
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ต่างประ เทศในการอบรม
สําหรับบุคลากร 

5 • ติดต่อ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษา
การบริหารและวิจัย  

• สนับสนุนเงินงบประมาณ ให้บุคลากรได้
นําเสนอผลงาน หรือนําผลที่ได้รับจากการ
อบรมมาใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

คณะ,สสว.,
สนอ. 

3,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา 
บุคลากร 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ร้อยละของบุคลกรที่เข้าร่วม
อบรม 

75 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

คณะ, สนอ. 200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา 
บุคลากร 

4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ้าฟ้า
สําหรับอาจารย์และบุคคลากร 

จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการยก
ย่องประกาศเกียรติคุณ 
 

5 
(คน) 

 

คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากร ที่มีบทบาทใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อ
มหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย 

คณะ,สสว.,
สนอ. 

100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา 
บุคลากร 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบ
ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคล 
 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

5 • จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่บุคลากรพึงมี  

• จัดให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

คณะ,สสว., 
สนอ. 

100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

4.1.3.2  โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่มีผล
การประเมินการปฏิบัติงานใน
ระดับดีขึ้นไป 

80 
 

วางระบบประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดความ
เป็นธรรม และมุ่งเน้นการผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  

คณะ,สสว., 
สนอ. 

100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การ
เรียนรู้และระบบการจัดการ
ความรู้ 
 

จํานวนระบบการจัดการ
ความรู้ที่พัฒนาแล้วเสร็จและ
เข้าถึงได้ 

2 
 
 

 
 

• รวบรวมองคค์วามรู้ สร้างองคก์รแหง่การเรียนรู้  

• จัดระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และ
ส่งเสริมให้มกีารนําความรู้ของบุคลากรและชุมชน
ท้องถิน่  

• จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ พร้อมให้มกีารเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

คณะ,สสว.,
สมจ., สนอ. 

200,000 ตุลาคม 2553 - 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา 
บุคลากร 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.1.5.1  โครงการพัฒนาผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง 

จํานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

20 
(คน) 

 
 

• จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
ความรู้ของผู้บริหารในทุกระดับ ในด้านการ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง   

• สนับสนุนการนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

สนอ.:
กองกลาง, 
สนอ.:กนผ. 
 

200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา 
บุคลากร 

4.1.5.2  โครงการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

จํานวนคู่มือการปฏิบัติการที่
จัดทําแล้วเสร็จ 

3 
(เล่ม) 

 

• ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลในการ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

• จัดอบรม ชี้แจงการใช้คู่มือปฏิบัติงาน 
 

สนอ.:
กองกลาง 

150,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

4.1.5.3 โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและคํา
รับรองการปฏิบัติราชการและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์/สํานัก 

ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

80 • วางแผนงบประมาณ  

• จั ด ทํ า แผนป ฏิ บั ติ ร าชก ารประ จํ า ปี         
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก  

• ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
 

สนอ.:
กองกลาง, 
สนอ.:กนผ. 

250,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานจากองค์การ
สมรรถนะสูง 
 

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
โครงการ ศึกษา ดูงาน เพื่ อ
เทียบเคียงและพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานจากองค์การ
สมรรถนะสูง 

75 • ศึ กษาปัญหาในการปฏิ บั ติ งาน จาก
หน่วยงานตัวอย่าง 

• ศึกษาดูงาน และนําความรู้จากการเข้า
ศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

 

คณะ, สนอ.:
กองกลาง  

200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

กองทุนพัฒนา
บุคลากร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 
4.2.1.1 โครงการศึกษาทบทวน
จัดทําแผนพัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับ 
 

• จํานวนระเบียบกฎหมาย
ให ม่แ ละ ที่ มี กา รป รับป รุ ง 
ประกาศใช้ 

3 
(เรื่อง) 

 
 

วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันให้มีความทันสมัยและสามารถนํามา
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 

สภา
มหาวิทยาลัย 

200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.2.1 โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
  

ระดับความสําเ ร็จของการ
จัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

4.0000 
(คะแนน) 

 
 

 

• จัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติ ราชการของ
มหาวิทยาลัย  

• จัดระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สนอ.: กนผ. 
 

450,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

4.2.2.2 โครงการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง 
 

ร้อยละของการดําเนินโครงการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
แล้วเสร็จ 

80 • วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่สําคัญส่งผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย และมโีอกาสที่จะเกิดขึ้น   

• จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

• ติดตามประเมินผลตามแผนงาน/โครงการที่ได้
กําหนด 

สนอ.:กนผ. 
 

100,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.2.3 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์และการบริหาร    
ผลการปฏิบัติงาน 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

4.0000 
(คะแนน) 

 
 

 

• จัดประชุมชี้แจ้ง ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

• จัดกิจกรรม กระบวนการทํางานให้สอดรับกับ
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ 

สนอ.:กนผ. 
 

200,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะ มหาวิทยาลัยผ่านการ
ประเมินระบบคุณภาพของ 
สกอ. สมศ. 

ผ่าน • จัดการฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การจัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่  

• ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและ
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 

สมจ. 750,000 
250,000 

=1,000,000 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

4.2.3.2 โครงการสร้างเสริม     
ธรรมาภิบาลทางการบริหาร 

ระดับความสําเร็จในการ
ส่งเสริมการประชุมสภาและ
คณะกรรมการภายใน 

5 • จั ดกา รประ ชุ มคณะก รรมก ารสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นๆ 

• ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้เกิด    
ธรรมาภิบาลในการบริหาร 

สภา
มหาวิทยาลัย 

2,300,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

จํานวนระบบงาน ฐานข้อมูลที่
พัฒนาและนํ ามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

2 
ระบบ 

 
 

• ศึกษาวิ เคราะห์ความเคลื่อนไหว ความ
ต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

• จั ด ทํ า แ ผ นแ ม่ บทก า รพั ฒ นา ร ะ บ บ
สารสนเทศ  

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล  

• ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือทางด้าน 

• จัดเก็บข้อมูลสถิติที่สามารถใช้ประกอบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

สนอ.:กนผ.,    
ทุกหน่วยงาน 

17,000,000 
5,561,000 
1,250,000 

=23,811,000 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

• รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.2.4.2  โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยบริการ 

จํานวนเครือข่ายการสื่อสาร
แ ล ะ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 

2 
ระบบ 

 
 
 

• พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต 

• พัฒนาห้องสมุดเฉพาะด้านและห้องสมุด
สาขา 

• พัฒนารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

สํานักวิทย
บริการฯ 

2,100,000 
4,000,000 

=6,100,000 

ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

• รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

• รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชี
และสินทรัพย์ประจําปี 
 

ระ ดั บความสํ า เ ร็ จ ในการ
ตรวจสอบบัญชี 

5 • จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์
ประจําปีของมหาวิทยาลัย 

• นําเสนอผลการตรวจต่อสภามหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุงระบบงานตามข้อค้นพบ 

สนอ.:
กองกลาง 

300,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

4.2.5.2 โครงการพัฒนางาน
จัดหารายได้จากสินทรัพย์และ
สิทธิประโยชน์ 
 

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

• ร้อยละของรายได้เพิ่มจาก
การจัดการสิทธิประโยชน์ 

20 

 
20 

• พัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

• พัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนา
ชุมชน 

• พัฒนาศูนย์หนังสือและการผลิตเอกสาร
ตํารา 

สนอ.:
กองกลาง,   
กวส. 

37,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้สิทธิ
ประโยชน์ 

4.2.6.1 โครงการจัดทําแผน   
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 
 

ร้อยละความสําเร็จของแผน
สื่อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

100 • จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ  

• สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่ าวสารผ่ านสื่อต่างๆ ให้ สาธารณชน
รับทราบ  

• ปลูกฝังให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา ยอมรับ
ในภาพลักษณ์องค์การ 

ปชส. 500,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 
2.0  ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนา Web 2.0 ของ
มหาวิทยาลัย  คณะ  สํานัก  

5 • สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
พัฒนา Web 2.0  

• พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานให้สามารถ
ดูแลและพัฒนา Web 2.0  

คณะ, 
สนอ.:กนผ. 

500,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

4.3.1.2 โครงการปรับปรุงพัฒนา 
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
 

จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแสดง
ถึงสุนทรียภาพ 
 
 

2 
แห่ง 

 

� กําหนดแผนงาน/โครงการการพัฒนา           
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย  

� สนับสนุนให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

สนอ.:
กองกลาง 

- ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

เงินเหลือจ่ายปี 
2553 

4.3.1.3 โครงการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างและก่อสร้างอาคาร
เรียน 
 

ร้อยละห้องเรียน สิ่งก่อสร้างที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

80 
 
 
 

 

• จัดหาออกแบบอาคาร VRU. Complexes 
อาคารคณะครุศาสตร์ 

• จัดหา ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
โรงเรียนสาธิต อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  

• ดําเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 
 
 

66,206,600 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การบริหารจัดการ 

ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์
ได้ตามความต้องการของแผน
งบประมาณ 

80 
 
 
 

• จัดหา สนับสนุนเงินงบประมาณ และขอ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ  

• จัดระบบการบริหารการ ใช้ประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 

29,523,500 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
แหล่งรายได้ 

(กองทุน) 

4.3.1.5 โครงการ Zero waste ระ ดับความสํ า เ ร็ จ ในการ
ดําเนินโครงการจัดการขยะ 

5 • รณรงค์ ให้มีการคัดแยกขยะและของ
เหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

• สร้างพฤตินิสัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 
บุคลากร และเป็นตัวอย่างของชุมชน 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 

500,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

4.3.2.1 โครงการพัฒนาตัวอย่าง
ขององค์กรแห่งความ
พอเพียง 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น
ดํ า เ นิ น ง า นตา ม แ ผ นก า ร
พัฒนาเป็นองค์กรแห่งความ
พอเพียง 

5 
 

 

จัดประชุม จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่ง
ความพอเพียง ที่เป็นตัวอย่างในมหาวิทยาลัย 

สสร.,            
ทุกหน่วยงาน 
 

300,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้จัดการ
ศึกษา 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน 

ระ ดับความสํ า เ ร็ จ ในการ
ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์
สิ่ งแ วด ล้อมและประหยั ด
พลังงาน 

5 • สร้างความเข้าใจให้บุคลากรร่วมประหยัด
พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม  

• จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และประหยัดพลังงาน 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 

500,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

4.3.3.2 โครงการปรับปรุง 
พัฒนา หอพักและสิ่ง
อํานวยบริการภายใน
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละโครงการพัฒนาด้าน
สวัสดิการที่ดําเนินงานได้แล้ว
เสร็จตามแผน 

100  • ปรับปรุงหอพักให้มีมาตรฐานทั้งส่วนของ
อาคารและสิ่งอํานวยบริการ 

• ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความ
สะดวกหอพัก 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 

4,000,000 ตุลาคม 2553- 
กันยายน 2554 

• งบประมาณ
แผ่นดิน 

• เงินเหลือจ่าย
ปี 2553 
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ภาคผนวก 

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 
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งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 
กองนโยบายและแผน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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กรอบนโยบายการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2554 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 6 
กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และตาม พรบ.งบประมาณปี พ.ศ. 2502 และระเบียบสํานักงบประมาณที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ส่วน
ราชการจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดกรอบนโยบายการกําหนดวงเงินงบประมาณรายได้ รายจ่ายในส่วนของงบรายได้ ประจําปี พ.ศ. 
2554 และจัดทํากรอบนโยบายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 และแผนยุทธศาสตร์การเงินของมหาวิทยาลัย สําหรับชี้แจงสร้างความเข้าใจให้
หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 

ด้านงบประมาณรายได้ 

1. กําหนดงบประมาณโดยมุ่งเน้นความครอบคลุมและครบถ้วนของงบประมาณรายไดใ้นฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา  โดยพิจารณา จัดทําประมาณการรายได้จาก
แหล่งรายได้ทุกด้านที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 

• รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 

• รายได้จากการจัดการศึกษา 

• รายได้จากการวิจัย ให้บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน์ 
2. มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการได้มาซึ่งรายได้อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของรายได้จากการจัดการศึกษา ได้มีการพิจารณานําค่าสถิติที่

เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราการลาออกระหว่างปีของนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละของความสําเร็จในการรับนักศึกษา มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
กําหนดค่าประมาณการรายได้การจัดการศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานด้านรายได้จากการดําเนินการด้านอื่นๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา 
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ด้านงบประมาณรายจ่าย 
1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมดําเนินการ โดยยึดหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบงบประมาณที่มุ่งผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ โดย

มีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินงานของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงานดําเนินการในภาพรวม แต่ทั้งนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการกําหนดโครงการเพื่อรองรับและส่งมอบผลผลิต ชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลต่อความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัด
ความสําเร็จ โดยโครงการที่นําเสนอต้องเป็นโครงที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่เป็นนโยบายมุ่งเน้นที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 

2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจํา อันได้แก่ งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร กระจายงบประมาณลงสู่หน่วยงานตามเกณฑ์จํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่าย
จริงที่ผ่านมา ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานประจํา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑ์ค่าใช้จ่ายจริงที่ได้มีการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา 

3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จํานวนบุคลากรและจํานวนนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ หน่วยงาน 
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดําเนินการโดยพิจารณาจาก ความเชื่อมโยงเชิงการสร้างคุณค่า หรือการผลักดันให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการที่มีต่อประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ข้อมูลจากการประมาณการจํานวนนักศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากสํานักวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 และประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณในส่วนที่เป็นเงินได้ จํานวน 320,000,000 บาท โดย
แยกเป็น 

รายได้จากการจัดการศึกษา     252,000,000 บาท 
รายได้การวิจัย การให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก   30,000,000 บาท 
รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์        38,000,000 บาท 
    รวม     320,000,000 บาท 
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รายละเอียดของข้อมูลประมาณการรายได้ และงบประมาณที่กําหนดกรอบวงเงิน ดังตารางที่แนบ 
 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ ประมาณการรายได้
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม บกศ. กศ.พิเศษ รวมรายได้

1 คณะครุศาสตร์         1,001              -           1,001            400            100            500         1,376 10,564,150      2,400,000        12,964,150        10,371,320       
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         1,376            515          1,891            490            160            650         2,379 16,669,700       7,982,560        24,652,260        19,721,808       
3 คณะวิทยาการจัดการ         1,983          1,614         3,597            455            365            820         4,212 20,835,800     20,409,680      41,245,480       32,996,384      
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            890            233          1,123            345            245            590         1,566 10,564,150      3,743,680        14,307,830       11,446,264       
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            633             921         1,554            170            170            340         1,809 6,630,875        17,072,000       23,702,875       18,962,300      
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร            145                3            148            100              75            175            279 1,834,000        301,920            2,135,920          1,708,736        
7 บัณฑิตวิทยาลัย              59            580            639              90            370            460            984 1,776,000        29,835,200      31,611,200        25,288,960      
8 ศูนย์จัดการศึกษา กทม.            225         1,026          1,251              -              290            290         1,469 2,388,000       20,852,960      23,240,960       18,592,768       
9 ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว             196            294            490              -              120            120            580 2,359,600        6,711,680         9,071,280          7,257,024        
10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์            744            744            480            480         1,104 16,885,760       16,885,760        13,508,608      
11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์            706            706            120            120            796 13,536,320      13,536,320       10,829,056      
12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย             113             113              -                -               113 1,656,640         1,656,640          1,325,312         
13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี            218            218              -                -              218 4,317,280        4,317,280         3,453,824       
14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ            134            647            781            107            370            477          1,139 8,304,000       60,333,600      68,637,600       54,910,080      
15 โครงการ Executive              86              86              -                86 4,646,400        4,646,400         3,717,120         
16 โรงเรียนสาธิต              -                -                -   23,902,940      23,902,940       19,122,352       

6,642      7,700      14,342    2,157      2,865      5,022      18,109     105,829,215     210,685,680     316,514,895      253,211,916      
หมายเหตุ ขอตั้งงบประมาณสําหรับปี 2554 82,000,000     170,000,000    252,000,000    

1. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาคงอยู่ คํานวณจากจํานวนนักศึกษาจริง ปี 1-3 ของปี กศ. 2553 โดยคิดรายได้คาดหมายเต็มปี (บกศ. 2 ภาคเรียน กศ.พิเศษ 3 ภาคเรียน)

2. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีกศ. 2553 คํานวณจากจํานวนนักศึกษาจริง ปี 4 ของปี กศ. 2553 โดยคิดรายได้คาดหมายเต็มปี (บกศ. 1 ภาคเรียน กศ.พิเศษ 1 ภาคเรียน)

3. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาใหม่ที่ผลการรับเป็นไปตามแผนการรับในปีที่ผ่านมา คํานวณจากร้อยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับและรายได้คาดหมายไม่เต็มปี (บกศ. 1 ภาคเรียน กศ.พิเศษ 2 ภาคเรียน)

4. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาใหม่ที่ผลการรับไม่เป็นเป็นไปตามแผนการรับในปีที่ผ่านมา คํานวณจากร้อยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับและรายได้คาดหมายไม่เต็มปี (บกศ. 1 ภาคเรียน กศ.พิเศษ 2 ภาคเรียน)

ลําดับที่ หน่วยรายได้ แผนการรับ จํานวน

น.ศ.ที่ใช้
งบประมาณ 80%

ตารางที่ 1 ประมาณการจํานวนนักศึกษา รายได้จากการจัดการศึกษาและงบรายได้จัดการศึกษาที่ขอตั้ง ปี 2554
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แหล่งรายได้/กองทุน
งบประมาณที่ได้รับ

 ปี 2553

ประมาณการ

รายได้ปี 2554

งบประมาณรายได้

 ที่ขอตั้งปีพ.ศ. 2554

งบประมาณที่ได้

จัดสรรในปีพ.ศ. 2554

ร้อยละของ

งบประมาณรวม

รายได้งบประมาณแผ่นดิน 270,000,800   303,450,000     48.67          

รายได้การจัดการศึกษา 250,960,000   316,514,895  252,000,000   232,360,000     37.27           

รายได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 10,000,000     10,000,000   10,000,000     10,000,000       1.60             

รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ 10,000,000     20,000,000   20,000,000     20,000,000       3.21             

รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์ 35,000,000     38,000,000   38,000,000     38,000,000       6.10             

กองทุนพัฒนาบุคลากร 13,600,000     12,600,000       2.02            จัดตามระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5% ของรายได้จัด ก.ศ.

กองทุนวิจัย 5,440,000      5,040,000         0.81             จัดสรรตามระเบียบกองทุนวิจัย 2 % ของรายได้จัด ก.ศ.

กองทุนพัฒนานักศึกษา 2,000,000      2,000,000         0.32            จัดสรรตามระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา

เงินคงคลังรายได้มหาวิทยาลัย 109,000,000   -             

รวม 706,000,800   384,514,895 320,000,000   623,450,000     100.00          

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณรายได้และงบประมาณที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ 2554

หมายเหตุ

กันเงินที่เหลือไว้เป็นเงินทุนสํารองเพื่อการพัฒนา 20 %

จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการวิจัย 10% 

จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการบริการวิชาการ 10% 

จัดสรรตามรายจ่ายจริงในการดําเนินงาน
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 งบประมาณแผ่นดิน ปี 

2553

 งบประมาณรายได้ ปี 

2553

 รวมงบประมาณ ปี 

2553

 งบประมาณแผ่นดิน ปี

 2554

 งบประมาณรายได้ ปี 

2554
 รวมงบประมาณ ปี 2554

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย 270,000,800             292,000,000            562,000,800           303,450,000           320,000,000             623,450,000              

1. งบบุคลากร 107,497,100              44,000,000             151,497,100            107,383,600            35,000,000              142,383,600              

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 101,937,400              31,000,000             132,937,400            101,267,800            35,000,000                 136,267,800               

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 2,141,700                  13,000,000             15,141,700              2,356,000               2,356,000                  

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,418,000                 -                         3,418,000               3,759,800               3,759,800                  

2. งบดําเนินงาน 33,093,800               116,107,300             149,201,100            35,097,500             109,360,000             144,457,500              

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24,222,100                108,107,300            132,329,400            26,225,800              99,360,000               125,585,800              

(1) ค่าเช่าบ้าน 636,000                     636,000                   636,000                   636,000                     

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจําตําแหน่ง 1,905,600                   1,905,600                 1,905,600                 1,905,600                  

(3) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 6,136,800                   6,136,800                 6,122,400                  6,122,400                   

(4) เงินตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 120,000                     120,000                     
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 716,400                      716,400                    613,200                    613,200                      
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 657,600                     657,600                   -                            

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (ทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 225,000                      225,000                    -                            

(8) ค่าสอน                55,000,000 55,000,000               45,000,000                 45,000,000               

(9) ค่าดําเนินการเหมาจ่ายและรายวันจัดการศึกษาพิเศษ                 10,000,000 10,000,000                11,000,000                  11,000,000                

(10) ค่าอาหารทําการนอกเวลา 75,000                       75,000                     200,000                    200,000                     

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ 625,000                     625,000                   934,100                    934,100                     

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 291,800                      291,800                    586,100                    586,100                     

(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ อบรม/ไปราชการ 425,000                                       2,940,000 3,365,000                813,800                    2,360,000                3,173,800                  

(14) ค่าเช่ารถตู้ ทําความสะอาด บํารุงรักษาลิฟต์ -                          4,000,000                   4,000,000                 

(15) ค่าเช่า  COM LCD + Internet                 18,900,000 18,900,000               17,000,000               17,000,000                

(16) ค่าเช่าศูนย์                  6,000,000 6,000,000                 6,000,000                   6,000,000                  

(18) วัสดุการศึกษา 12,282,900                                 10,667,300 22,950,200               14,049,600                10,000,000              24,049,600                

(19) วัสดุสํานักงาน  (ทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 245,000                                        1,400,000 1,645,000                 245,000                    245,000                     

 (20) วัสดุเชื้อเพลิง                  3,200,000 3,200,000                 4,000,000                   4,000,000                 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,871,700                 8,000,000               16,871,700              8,871,700                10,000,000               18,871,700                 

ตารางที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามประเภทและงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554

ผลผลิต/โครงการ
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 งบประมาณแผ่นดิน ปี 

2553

 งบประมาณรายได้ ปี 

2553

 รวมงบประมาณ ปี 

2553

 งบประมาณแผ่นดิน ปี

 2554

 งบประมาณรายได้ ปี 

2554
 รวมงบประมาณ ปี 2554

3. งบลงทุน 76,790,400               4,000,000               80,790,400             95,730,100              -                            95,730,100                

3.1 ค่าครุภัณฑ์ -                           4,000,000               4,000,000              29,523,500             29,523,500                

   3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา+สํานักงาน                   4,000,000 4,000,000                 26,211,100                 26,211,100                  

   3.1.2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 3,312,400                 3,312,400                  

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 76,790,400               -                         76,790,400             66,206,600              66,206,600                 
(1) ต่อเติมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง 49,790,400                 49,790,400               -                            

(2) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง 27,000,000                 27,000,000               13,490,800               13,490,800                

(3) ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง 5,000,000                 5,000,000                 

(4) ก่อสร้างศาลจําลอง 1 หลัง 2,000,000                 2,000,000                  

(5) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 1 หลัง 19,000,000                19,000,000                

(6) ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง 17 รายการ 26,715,800               26,715,800                 

4. งบเงินอุดหนุน 36,656,500               78,120,000              114,776,500            49,875,800             61,250,000               111,125,800                

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 36,656,500               78,120,000              114,776,500            49,875,800             49,875,800                

 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 24,559,600                24,559,600              34,571,200                34,571,200                

 2) สนับสนุนกีฬา                   5,120,000 5,120,000                 2,000,000                   2,000,000                  

 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต 4,220,400                   15,000,000                19,220,400                5,135,000                 17,250,000                  22,385,000                

 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย 4,051,500                   4,051,500                 6,344,600                 6,344,600                  

 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 3,825,000                  10,000,000                13,825,000               3,825,000                 3,825,000                  

6) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                 48,000,000 48,000,000               42,000,000                 42,000,000                

ตารางที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามประเภทและงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 (ต่อ)

ผลผลิต/โครงการ
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 งบประมาณแผ่นดิน ปี 

2553

 งบประมาณรายได้ ปี 

2553

 รวมงบประมาณ ปี 

2553

 งบประมาณแผ่นดิน ปี

 2554

 งบประมาณรายได้ ปี 

2554
 รวมงบประมาณ ปี 2554

5. งบรายจ่ายอื่น 15,963,000               49,772,700              65,735,700             15,363,000             114,390,000              129,753,000               

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย 1,000,000                                      2,000,000 3,000,000                 1,000,000                  2,000,000                   3,000,000                 

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 2,100,000                                      4,000,000 6,100,000                 2,100,000                  4,000,000                   6,100,000                  
3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 750,000                      750,000                    750,000                    750,000                     

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,161,000                    6,161,000                  5,561,000                 1,250,000                   6,811,000                   

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ 2,752,000                   2,752,000                 2,752,000                 2,752,000                  

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 3,200,000                   3,200,000                 3,200,000                 3,200,000                  

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา                  3,000,000 3,000,000                 2,000,000                   2,000,000                  

8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตร                   1,000,000 1,000,000                  2,000,000                   2,000,000                  

9) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ                   2,000,000 2,000,000                 -                            

10) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร                  5,385,200 5,385,200                12,600,000 12,600,000                

11) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิจัย                13,887,500 13,887,500               5,040,000 5,040,000                 

12) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา                   2,000,000 2,000,000                 2,000,000                   2,000,000                  

13) ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน                   4,000,000 4,000,000                 -                            

14) ค่าเบี้ยประชุม                   1,500,000 1,500,000                 2,500,000                   2,500,000                  

16) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษ                   2,000,000 2,000,000                 3,000,000                   3,000,000                 

17) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโครงการพิเศษ                   4,000,000 4,000,000                 5,000,000                   5,000,000                 

18) ค่าใช้จ่ายบริหารงบกลางค่าบริหารเฉพาะกิจ                  5,000,000 5,000,000                 5,000,000                   5,000,000                 

19) ค่าใช้จ่ายการทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก 10,000,000 10,000,000                

20) ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก 20,000,000 20,000,000                

21) ค่าใช้จ่ายการจัดการสิทธิประโยชน์ 38,000,000 38,000,000               

ตารางที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามประเภทและงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 (ต่อ)

ผลผลิต/โครงการ
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อผลักดันให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สอดรับกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 

2553-2554 จึงเห็นสมควรกําหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ 

• การแสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ สําหรับส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้
ตัวอย่าง 

• การส่งเสริมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต  

• การปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

• การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

• การเพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

• การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา  

• การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• การกําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์สําหรับบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหไ้ด้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

• การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน 

• การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

• การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

• การสํารวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการ 

• การวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยูใ่นความสนใจของประชาชน สังคม 

• การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 

• การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

• การส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูป การเรียนรู้ 

• การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

• การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

• การพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชน ท้องถิ่น 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

• การสร้างเสริมจรรยาบรรณ วัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

• การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปี  และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

• การจัดการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และ
บุคลากร 

• การพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
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4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 

• การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

• การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

• การเสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและพัฒนาแหล่งรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 
4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ภายให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัย และมีสุนทรียภาพ 

• การพัฒนาองค์กรตัวอย่างแห่งความพอเพียง 

• การจัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

56 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

 

โครงการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปี 2554 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเครือข่าย 
3. โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการสร้างสังคม ชุมชมที่มีสุขภาวะ 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาและระเบียนสะสมผลการทํากิจกรรมนักศึกษา 
5. โครงการบริหารผลงานตามภารกิจแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
6. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
8. โครงการปรับปรุงหอพักและก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร 
9. โครงการศูนย์จัดการความรู้ผ่านระบบเครือข่ายทีวีดิจิตอล 
10. โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล 
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รายละเอียดกรอบวงเงินในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี 2554 
1. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปี 2554 ที่ขอตั้งจํานวน 252,000,000 บาท จะดําเนินการตามแนวปฏิบัติและระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรเข้าสู่กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยระเบียบของแต่ละกองทุน สําหรับใน
ปี 2554 มียอดเงินที่ต้องจัดสรร ดังนี้ 

• กองทุนพัฒนาบุคลากร  จํานวน  12,600,000 บาท 

• กองทุนวิจัย   จํานวน   5,040,000 บาท 

• กองทุนพัฒนานักศึกษา จํานวน   2,000,000 บาท 
   รวม    19,640,000 บาท 
   คงเหลือสําหรับใช้จัดการศึกษา      232,360,000 บาท 

สําหรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของที่เข้าเงินกองทุน จํานวน 19,640,000 บาทจะรับผิดชอบจัดสรรโดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ทั้งนี้ สํานัก คณะ
และหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดทํา นําเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับใช้ในการดําเนินโครงการ 

2. การจัดสรรงบประมาณในส่วนเป็นรายได้เงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน์จํานวน 68,000,000 
บาท จะจัดสรรให้แก่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการ ตามข้อตกลง ข้อกําหนดของโครงการโดยจัดทําเป็นประกาศค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ทั้งนี้จะต้องมี
การหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดของกองทุนหรือตามข้อกําหนดของโครงการ ทั้งนี้งบประมาณที่มีการจัดสรรจะประกอบด้วย 

• กองทุนวิจัย     10,000,000 บาท 

• กองทุนโครงการพิเศษบริการวิชาการ  20,000,000 บาท 

• สํานักสิทธิประโยชน์    38,000,000 บาท 
รวม   68,000,000 บาท 
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3. การจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือจากรายได้การจัดการศึกษาจํานวน 232,360,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายประจําเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

• ค่าใช้จ่ายประจํา  62,000,000 บาท 
งบบุคลากร    35,000,000  บาท 
งบดําเนินงาน   27,000,000 บาท 

  ค่าสาธารณูปโภค   10,000,000  บาท 
                ค่าเช่า com LCD + internet  17,000,000   บาท 

• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน    32,110,000 บาท 
งบดําเนินงาน   21,360,000  บาท 

   ค่าดําเนินการเหมาจ่าย/รายวัน  11,000,000  บาท 
   ค่าเบี้ยเลี้ยง ไปราชการ    2,360,000 บาท 
   ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง     4,000,000 บาท 

  ค่าเช่ารถ/ทําความสะอาด/ซ่อมบํารุง  4,000,000 บาท 
งบรายจ่ายอื่น   10,750,000  บาท 

   ค่าพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย   2,000,000 บาท 
   ค่าพัฒนาเทคโนโลยี     1,250,000 บาท 
   ค่าเบี้ยประชุม     2,500,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายบริหารงบกลาง     5,000,000  บาท (บริหารงานเฉพาะกิจ) 
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• ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน  138,250,000 บาท 
งบดําเนินงาน   61,000,000 บาท 
 ค่าสอน    45,000,000 บาท 

  ค่าเช่าศูนย์     6,000,000 บาท 
 ค่าวัสดุการศึกษา   10,000,000 บาท 
งบอุดหนุน   61,250,000 บาท 
 ค่าสนับสนุนงานกีฬา    2,000,000 บาท 
 โรงเรียนสาธิต   17,250,000 บาท 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  42,000,000 บาท 
งบรายจ่ายอื่น   16,000,000 บาท 
 ค่าพัฒนาศูนย์วิทยบริการ   4,000,000  บาท 
 ค่าพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา   2,000,000 บาท 
 ค่าพัฒนาหลักสูตร  2,000,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษ 3,000,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ  5,000,000 บาท 



  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

60 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                         

1 คณะครุศาสตร์  : คณะคศ. 12,499,080     1,719,433      25,000        200,000      347,000      300,000      150,000      30,000        150,000      1,008,000     16,428,513      
2 คณะมนุษยศาสตร์และ 24,490,560    2,421,533     25,000        200,000      735,000      740,000      375,000     30,000        150,000      476,000        2,651,100     7,000,000    39,294,193      
3 คณะวิทยาการจัดการ  : คณะวจ. 15,579,600     3,704,633     25,000        200,000      560,000      510,000      250,000     30,000        150,000      2,100,000     2,120,000    9,300,000    34,529,233      
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 23,666,880     2,478,833     25,000        200,000      711,000       990,000      350,000     30,000        150,000      3,668,000     1,520,000    5,000,000    38,789,713      
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  9,499,920       2,746,133     25,000        200,000      391,000      405,000      150,000      30,000        150,000      1,960,000     2,938,000     18,495,053      
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร :  คณะ 6,350,400      1,063,133     25,000        200,000      213,000      210,000       100,000      30,000        50,000        658,000        8,899,533       
7 บัณฑิตวิทยาลัย : บว. 1,585,440              900,000 527,116         25,000        54,000        420,000        3,511,556        
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นวก. 4,412,760       37,587,240   -               42,000,000     
9 วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ 5,217,600       1,671,933      25,000        200,000      311,000       300,000      125,000      30,000        200,000      1,120,000     19,170,000   28,370,533     
10 วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา (ศูนย์ 2,921,400       1,162,233      25,000        200,000      177,000       165,000       50,000       30,000        200,000      840,000       5,770,633        
11 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการ -               -                 
12 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ 717,120           367,080        25,000        30,000        3,980,000    5,119,200        
13 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 417,840          297,540        25,000        20,000        2,298,000     3,058,380       
14 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย* 74,860          -             400,000       474,860           
15 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี* 115,140         -             400,000       515,140           
16 โครงการ Executive 111,600           500,000       5,000          28,000          644,600           
17 สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน 1,775,760       55,000,000  2,000,000    25,000        48,000        168,000        59,016,760      
18 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ 832,920             20,000,000 25,000        23,000        2,275,000   70,000          23,225,920      
19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 3,553,440      6,100,000     25,000        133,000      490,000        750,000       11,051,440      
20 สถาบันวิจัยและพัฒนา :  สวพ. 853,560            10,000,000 200,000        25,000        30,000        7,764,600    140,000        19,013,160       
21 สํานักศึกษาพื้นฐาน 337,080         2,000,000    6,000          42,000          2,385,080       
22 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 320,400         1,000,000     15,000        42,000          1,377,400        
23 สํานักศิลปวัฒนธรรม 343,200         15,000        755,000      56,000          1,169,200         
24 สํานักงานอธิการบดี  : สนอ. 458,280         45,753,880   8,273,000   2,000,000   280,000        56,765,160      
25 สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : 13,435,200    50,302,900   360,000      2,400,000   315,000      700,000        3,312,400    41,968,600   112,794,100     
26 สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบาย 1,236,720       9,561,000     25,000        46,000        98,000          10,966,720       
27 สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒนา 2,941,320       6,000,000     25,000        96,000        168,000        9,230,320        
28 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 211,680          2,500,000     25,000        13,000        42,000          2,791,680        
29 สํานักสิทธิประโยชน์ 4,187,040      33,812,960    182,000        38,182,000      
30 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ : กวส. 91,560            1,000,000     5,000          14,000          1,110,560         
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์ :  ศวศ 869,640          2,752,000     140,000        3,761,640        
32 ศูนย์ภาษา :  ศภษ. 303,120          300,000        13,000        980,000        1,596,120         
33 หน่วยตรวจสอบภายใน 579,600          100,000        15,000        32,000          726,600           
34 โรงเรียนสาธิต 7,281,600       15,103,400   -               22,385,000     

147,082,320  297,773,380 23,049,600  810,000     4,000,000  12,600,000  11,384,600 3,825,000 995,000      3,200,000  23,000,000  29,523,500 66,206,600   623,450,000   

ตารางที่ 4 ผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554

ค่า

สาธารณูปโภค

รวม

ค่าเช่าศูนย์และ 

คอมพิวเตอร์ U
ค่าครุภัณฑ์ G

ค่า.ใช้จ่ายการจัด

และประกัน

คุณภาพก.ศ. G+U

อุดหนุนการวิจัย

 G+U

ค่าใช้จ่ายดําเนิน

ภารกิจ G+U
ลําดับที่ ชื่อหน่วยงาน รวม

ศิลป วัฒนธรรม

 G

งบพัฒนาครู 

บุคลากรก.ศ. G

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

 G

บริการวิชาการ

 G

ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิง U

งบพัฒนา

บุคลากร U

เงินเดือน ค่าจ้าง

ประจํา ค่าจ้าง

ชั่วคราว
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งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน

1 คณะครุศาสตร์  : คณะคศ. 1,194,295       150,000          150,000        755,138          2,249,433        
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : คณะมส. 1,669,714       375,000         150,000        9,651,100      981,819           12,827,633       
3 คณะวิทยาการจัดการ  : คณะวจ. 2,538,551      250,000         150,000        11,420,000     1,396,082       15,754,633      
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะวท. 1,708,514        350,000         150,000        6,520,000     1,000,319        9,728,833        
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  คณะทอ. 1,889,513       150,000          150,000        2,938,000     1,086,620        6,214,133         
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร :  คณะทก. 749,889         100,000          50,000         543,244          1,443,133         
7 บัณฑิตวิทยาลัย : บว.           260,000 1,167,116         1,427,116          
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นวก. 3,750,000       38,250,000    42,000,000       
9 วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ (ศูนย์ 1,162,131         125,000          200,000        19,170,000    739,802          21,396,933      
10 วิทยาลัยอุษาคเนย์ศึกษา (ศูนย์สระแก้ว) : สอศ. 816,993         50,000           200,000        575,240          1,642,233         
11 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา -                 -                  
12 ศูนยใ์ห้การศึกษาเซียร์ 3,367,080      3,367,080        
13 ศูนยใ์ห้การศึกษาเอกศาสตร์ 2,497,540       2,497,540        
14 ศูนยใ์ห้การศึกษาแก่งคอย* 474,860         474,860           
15 ศูนยใ์ห้การศึกษากบินทร์บุรี* 515,140          515,140            
16 โครงการ Executive 500,000          500,000           
17 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :  สสว. 1,000,000        5,000,000       3,000,000      41,000,000       7,000,000      57,000,000       
18 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ : 2,275,000       20,000,000    22,275,000       
19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 2,100,000     750,000        2,000,000      2,000,000      6,850,000        
20 สถาบันวิจัยและพัฒนา :  สวพ. 6,344,600      4,000,000      1,040,000       10,000,000     21,384,600       
21 สํานักศึกษาพื้นฐาน 1,000,000        1,000,000        2,000,000         
22 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 750,000       750,000           
23 สํานักศิลปวัฒนธรรม          755,000 755,000           
24 สํานักงานอธิการบดี  : สนอ. 107,383,600    20,052,900     34,571,200     2,000,000     35,000,000   5,000,000      204,007,700     
25 สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : กก. 45,281,000    4,000,000      28,760,000      8,600,000      86,641,000       
26 สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : 6,461,000     2,000,000       15,000,000      3,250,000      26,711,000        
27 สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา : 4,000,000      2,000,000       6,000,000         
28 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 2,500,000      2,500,000         
29 สํานักสิทธิประโยชน์ 38,000,000    38,000,000       
30 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ : กวส. 1,000,000        1,000,000         
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์ :  ศวศ 2,752,000     2,752,000         
32 ศูนย์ภาษา :  ศภษ. 300,000          300,000           
33 หน่วยตรวจสอบภายใน 100,000        100,000            
34 โรงเรียนสาธิต 5,135,000       17,250,000      22,385,000      

107,383,600   35,097,500    49,875,800   15,363,000  95,730,100   35,000,000    7,000,000      17,000,000    23,000,000     102,360,000    29,390,000   38,250,000    68,000,000   623,450,000     

เงินการศึกษาพิเศษ เงินรายได้จาก 

กิจการอื่น ๆ
รวม

ตารางที่ 5 การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานและหน่วยงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 จําแนกตามประเภทเงินและงบรายจ่าย

ลําดับที่ ชื่อหน่วยงาน

รวม

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบํารุงการศึกษา
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