
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี 
 

กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี 

ตุลาคม 2554 



คํานํา 

 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มติเห็นชอบกรอบของแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์            

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2553-2556 และคําขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะผู้บริหารนําไปใช้เป็นกรอบในการดําเนินการพัฒนา           
และบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการแปลงนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยในส่วนของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555 ระดับมหาวิทยาลัย จะ
เป็นการนําประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย  แนวทางการ
ปฏิบัติการกรอบเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

สําหรับในส่วนของแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีแยกต่างหาก                      
โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการกําหนดแผนงาน โครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรตามมติสภามหาวิทยาลัย 
โดยในการนี้หน่วยงานจะต้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อการดําเนินการโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องสําคัญในการประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบ               
ในการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนทําให้การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้  สําเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี  

 

 

 

 

 

 



สารบญั  
หน้า 

คํานํา ก 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ  ๑ 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามที่กําหนดในพระราชบัญญตัิ ๓ 
การจดัโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ ๔ 
เป้าประสงค์/ตวัชี้วัดความสําเร็จ ๕ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ 2555 ๖ 

ประเด็นยทุธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน ๙ 
จุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ยุค 4 G ๑๐ 
แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ๑๑ 
รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๒ 
แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ๑๔ 

โครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ๑๕ 
สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ๑๖ 

แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ๑๘ 
โครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 ๑๙ 
สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ๒๐ 

แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ๒๒ 
โครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ๒๓ 
สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ๒๔ 

แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ๒๖ 
โครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ๒๗ 
สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ๓๐ 

ภาคผนวก ๓๕ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  
ประเด็นท้าท้ายเชิงยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยจากภายนอก – ภายใน  



 

 

แผนปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  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 เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม     
วิทยฐานะครู  

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คน  ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
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5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการแสวงหา

แนวทางเพื่อสง่เสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ 
3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. เพื่อเผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

        หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

 

กองนโยบาย
และแผน 

บัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

ศูนย์จัดการศึกษา
สระแก้ว 

ศูนย์จัดการศึกษา
กรุงเทพ 

โรงเรียนสาธิต 

สํานักศิลปและ
วัฒนธรรม 

กองกลาง 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

หน่วยงานวิเทศสัมพันธ ์

สํานักสิทธิประโยชน์ 

สํานักมาตรฐานและ
งานประกัน 

สํานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภาหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี 

รองอธิการบดี 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณภาพและคุณธรรม เพือ่รับใช้สังคมและสืบสานศิลปวฒันธรรม  

KPI 1.1  ร้อยละของการสร้างผลงานทางวิชาการตอ่จํานวนอาจารยท์ี่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ. 80% 

KPI 1.2  ร้อยละความสําเร็จในการรับนักศึกษาตามแผนการรับ 80% 

KPI 1.3  จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบเวลาและได้งานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ป ี 60% 

KPI 1.4  ร้อยละของความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 85% 

KPI 1.5  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรยีนการสอนเพื่อการพฒันาท้องถิ่นและสอดรับกับเกณฑ์ TQF 25% 

KPI 1.6  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) 25% 

2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างยัง่ยืน  

KPI 2.1  จํานวนหลักสูตรหรือโครงการให้บรกิารวิชาการที่มกีารบูรณาการระหว่างสาขา หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น 10 

KPI 2.2  จํานวนรายได้จากการวิจัย การให้คําปรึกษาและการให้บรกิารวิชาการ (ล้านบาท) 20 

KPI 2.3  จํานวนศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ 8 

3. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้  

KPI 3.1   มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ในระดับด ี 3.5 

KPI 3.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวทิยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และหน่วยงานต้นแบบด้านองค์การแห่งความพอเพยีง 5 

KPI 3.3  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวทิยาลัยให้มีระบบบริหารการเงนิที่มีมาตรฐาน (5 ประเด็น) 5 
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ตัวชีว้ัดและเป้าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ 2555 จําแนกตามหนว่ยงานจัดการศึกษา 

 

ที่ ชื่อหน่วยงาน 

1 
จํานวนหลักสูตร
ใหม่ที่พัฒนาได้

ตามแผน 

2 
จํานวนหลักสูตร

เดิมที่ปรับปรุงตาม
เกณฑ์ TQF 

3 
นักศึกษาใหม่ที่

รับเข้าเรียนได้ตาม
แผนการ 

4 
นักศึกษาภาคปกติ
ที่ได้รับการพัฒนา
ตรงตามเกณฑ์ 

5 
ร้อยละของ

อาจารย์ที่มีผลงาน
วิชาการเผยแพร่ 

6 
ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี

ผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่

เผยแพร่ 
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  100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
8 ศูนย์การจัดการศึกษาสระแก้ว 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
9 ศูนย์การจัดการศึกษากรุงเทพ 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 
 รวม 100 % 100 % 85 % 85 % 30 % 30 % 

 
หมายเหตุ พิจารณากําหนดจากกรอบภารกิจของ พรบ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สกอ. สมศ.
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ตัวชีว้ัดและเป้าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ 2555 จําแนกตามหนว่ยงานจัดการศึกษา 

 

ที่ ชื่อหน่วยงาน 

7 
ร้อยละอาจารย์    
ที่ร่วมกิจกรรม

พัฒนาสมรรถนะ
ตามแผนที่กําหนด 

8 
คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ

ของ สกอ. 

9 
รายได้ทุน

สนับสนุนการวิจยั 
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 ศูนย์การจัดการศึกษาสระแก้ว 90 % >3.51 1.5 ล้าน 2.5 ล้าน 25% 1 
9 ศูนย์การจัดการศึกษากรุงเทพ 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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ตัวชีว้ัดและเป้าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ 2555 จําแนกตามหนว่ยงานจัดการศึกษา 

 

ที่ ชื่อหน่วยงาน 

13 
ระดับความสําเร็จ
ในการบริการ

วิชาการที่จัดให้แก่
ชุมชน 

14 
ระดับความสําเร็จ

การส่งเสริม     
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

15 
ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนา
โรงเรียนที่ร่วมเป็น

เครือข่าย 

16 
ระดับความสําเร็จ
การนําผลการ

บริการวิชาการมา
บูรณาการการ
เรียนการสอน 

17 
ระดับความสําเร็จ
ในการชี้นําและ/
หรือแก้ปัญหา

สังคม 

18 
ระดับความสําเร็จ

การสืบสาน
โครงการ

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  85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
8 ศูนย์การจัดการศึกษาสระแก้ว 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
9 ศูนย์การจัดการศึกษากรุงเทพ 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
 รวม 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน 

จากกรอบของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และประเด็นท้าท้ายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหาร คณาจารย์บางส่วน  ทําให้ได้มา ซึ่งข้อสรุป
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพึงต้องดําเนินการ  เพื่อก้าวข้ามประเด็นท้าท้ายและนําพามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
ดังนี้ 

 

เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา 
และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น  
ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

เชิงบูรณาการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และการมีบทบาทในการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

สร้างเครอืข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน เพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เก่งและดี เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงทีม่ีธรรมาภิบาล 

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวิชาการทั้งศาสตร์  และศิลป์เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป็นองค์การตัวอย่างที่มีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง และ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• แหล่งเงินทุนทราบถึงปัญหา ศักยภาพ ความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเงิน
สนับสนุน 

• คณาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  

• บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสใน
การเข้าศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน 

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมีความรู้ ทักษะในการเข้าใจ แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

• นักศึกษา คณาจารย์มีประสบการณ์ตรง   
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการศึกษา
และแก้ไขปัญหาของชุมชน  ท้องถิ่น  

 

• มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง แข็งแกร่งใน
ด้านการเงินและสินทรัพย์ 

• บุคลากรทุกกลุ่มมีความสุขและพึงพอใจที่
ได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานต่อ เพิ่มโครงการความร่วมมือกับในการ
ทําภารกิจหลักกับหน่วยงานภายนอก 

• แสวงหาเงินทุนวิ จั ย เงิ นช่ วยเหลือเพื่อ
สนับสนุนการทํางานตามภารกิจหลัก 

• สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย์เก่า / ชุมชน 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน 

• พัฒนา ต่อยอด เพิ่มคุณค่าของผลงาน  การวิจัย
และนวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
ส ร้า งการ รับ รู้ผลง านทาง วิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม มีบทบาท   
ด้านการอนุรักษ์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขา
ที่มีความพร้อม 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา 

• ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้นั กศึ กษา เ ข้ า ร่ ว ม  มี บทบาท   
ด้านการอนุรักษ์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขาที่
มีความพร้อม 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้บุคลากร

อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพทางการอุดมศึกษาให้แก่

หน่วยงาน คณาจารย ์และบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

มอบอํานาจ เสรมิพลัง สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่

คณะ / สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้ออํานวย และพัฒนาเป็น

องค์การที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง 

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบ

อาคาร ภูมิทัศน ์และระบบสินทรัพย ์สิทธิประโยชน์ 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 
คุณ

ภา
พ

 
กา

รพั
ฒ
นา

อง
ค์ก

าร
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รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การให้บริการวิชาการ เผยแพร่ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

• การแสวงหา และสร้างสัมพันธ์อันดีกับองค์กรเครือข่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ   

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย อาจารย์ กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  
 

2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

• การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

• เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา 

• ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์สําหรับบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามที่กําหนด  

• การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน  

• ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย  

• การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

• พัฒนาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา 

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ  
 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละคณะ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• ส่งเสริม พัฒนาครู และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

• สนับสนุนงานบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนการสอน 

• ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการของทุกหน่วยงาน 



 

~ 13 ~ 
 

• พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนา 

• จัดการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

• ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนําผลการวิจยัมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 
 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

• การสร้างจรรยาบรรณ วัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

• การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจาํปี  และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

• การจัดการกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างบุคลากร  “และเครือข่ายพันธมิตรในการจัด
การศึกษา” 

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

• การปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

• การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

• การเสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลงัและเพิ่มรายได้จากแหล่งรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 
4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ภายในให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

• การพัฒนาองค์กรตัวอย่างแห่งความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

การจัดการศึกษา การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ

วิชาการ เผยแพร่ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

การแสวงหา และสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับองค์กรเครือข่าย ทั้งภายใน

และต่างประเทศ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ

ปฏิบัติงาน หรือเผยแพร่ผลงานของ

มหาวิทยาลัย  อาจารย์  หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยทั้งภายในและ

ต่างประเทศ  
 
 
 

สร้างเครือข่ายและแสวงหา
พันธมิตรในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจเชิงบูรณาการ 

แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์การดําเนินงาน 1  
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างเครือขา่ยและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชงิบูรณาการ 

 
1.1.1 โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาพิเศษ 

1.1.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการวิชาการ 

1.1.4 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 

1.2.1   โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

1.3.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสากล 

1.3.2   โครงการส่งเสริมการจัดและการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

1.3.3  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 

1.3.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
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สาระสังเขปของโครงการภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏบิัตริาชการ ปี 2555 มีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

1.1.1 โครงการความร่วมมือในการจดั
การศึกษาพิเศษ 

ร้อยละความสําเรจ็ของการดาํเนินโครงการ
ความรว่มมอืในการจัดการศึกษาพิเศษ 

80 ลงนามความร่วมมอืกับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถานประกอบการสถานศึกษา 
 (สพฐ.  อาชีวศึกษา  สถาบันการศึกษา  
และหน่วยงานภาครัฐ) 

สสว., คณะ, 
วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

1.1.2 โครงการเครือข่ายการวจิัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละความสําเรจ็ของการดาํเนินโครงการ
เครือข่ายการวจิัยและพัฒนานวตักรรม         
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

80 ลงนามความร่วมมอืกับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันวจิัยแห่งชาติ (วช.) สาํนักงาน
สนับสนุนกองทุนวจิัย (สกว.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  

คณะ,สวพ.,วิทยาลัย ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.1.3 โครงการสรา้งเครือข่ายและความ
ร่วมมือการให้บรกิารวิชาการ 

ร้อยละความสําเรจ็ของการดาํเนินโครงการ
และความร่วมมือการให้บริการวิชาการ 

80 ลงนามความร่วมมอืกับหน่วยงานบริการวิชาการ  
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะ, สสว., สสร., 
สวพ.,วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554-

กันยายน 2555 

1.1.4  โครงการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละของจาํนวนผู้เข้ารว่มกจิกรรม
โครงการสร้างเครอืข่ายและความร่วมมือ
ทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 

80 ลงนามความร่วมมอืหน่วยงานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะ, ศิลปะ, 
วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.1.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธติ ร้อยละความสําเรจ็ของการพัฒนาโรงเรียน
สาธติ 

80 พัฒนาโรงเรียนสาธติตามแผนงานโครงการที่
กําหนด เพื่อพัฒนาทางดา้นการจัดการเรียน         
การสอนของโรงเรียนและเป็นศูนย์ฝึก
ประสบการณ์นอกห้องเรียนของนักศึกษา 

โรงเรียนสาธิต ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.2.1 โครงการศิษย์เก่าสมัพันธ์  ร้อยละความสําเรจ็ของการจัดกจิกรรมของ
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

80 • ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมจดัทํา
กิจกรรมกบัศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 

• โครงการรางวัลเจา้ฟ้าที่ศิษย์เกา่ประสบ
ผลสาํเรจ็ 

คณะ, ศูนย์ให้
การศึกษา, วิทยาลัย, 

สนอ. :
ประชาสัมพันธ ์

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

1.3.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยสากล 

• ร้อยละความสําเรจ็ของโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสากล 

• ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานทําใน
ต่างประเทศในภูมภิาคอุษาคเนย์จาก
นักศึกษาทั้งหมด 

80 
 

10 
 
 

 

• มีการลงนามความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ภายนอกกับโครงการวิทยาลัยอุษาคเนย์ 

• ยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่แรงงานใน
อุษาคเนย์ 

สสว.,คณะ, วิเทศ
สัมพันธ์, วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.3.2 โครงการสง่เสริมการจัดและการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

• จํานวนผลงานที่เผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน์  

• ร้อยละของจาํนวนผู้เข้ารว่มกจิกรรม
โครงการจากเป้าหมายที่โครงการได้กาํหนดไว ้

100 • เผยแพร่ผลงานวจิยั วิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

• จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

สสว., ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.3.3  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

• จํานวนผลงานที่เผยแพร่ 

• ร้อยละความสําเร็จของโครงการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 

80 • เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

คณะ,วิทยาลัย,  
ศูนย์ให้การศึกษา, 
ศิลปวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.3.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษา          
ดูงาน 

• ร้อยของจาํนวนอาจารย์และบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

• ร้อยของจาํนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการจากนักศึกษาทั้งหมด 

100 
 
 

80 

• การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การศึกษาดงูานทั้งใน
และต่างประเทศ ของอาจารย์และบคุลากร 

• การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การศึกษาดงูานทั้งใน
และต่างประเทศ ของนักศึกษา 
 

สนอ.,สสว. คณะ, 
วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน  2  
 

 

 

 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  

ประเทศ และประชาคมอาเซียน เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา

ให้แก่ผู้เรียน 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้าง

เครือข่ายการรับนักศึกษา 

ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

กําหนดสมรรถนะที่พึง

ประสงค์สําหรับบัณฑิตและ

พัฒนานักศึกษาให้ได้ตาม

เกณฑ์ที่กําหนด 

การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามี

การศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

แก้ปัญหาจริงในสถานการและชุมชน 

การจัดกิจกรรมอนุรักษ์   
ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ให้เพียงพอ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ

มอบหมาย 
พัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

และเทคโนโลยี

เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนท้องถิ่น ประเทศประชาคมอาเซียน 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็บณัฑิตที่มีศักยภาพสูง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

 
2.1.1  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2.2.1  โครงการจัดการศึกษาทางไกล  

2.3.1  โครงการเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้ 

2.4.1  โครงการความร่วมมือทางวิชาการในเขตอุษาคเนย์ 

2.5.1  โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิต 

2.5.2  โครงการส่งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

2.6.1  โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.7.1  โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8.1  โครงการส่งเสริมและสืบทอดความเป็นไทย 

2.9.1  โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละหลักสูตร 

2.10.1 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



 

~ 20 ~ 
 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการ ป ี2555 มีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศกึษาให้เป็นบณัฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จํานวนหลกัสตูรที่ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรงุแลว้เสร็จ 

25 หลกัสูตร ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสตูรตามกรอบ
มาตรฐานTQFโดยเน้นการพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

คณะ, สสว., 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.2.1  โครงการจดัการศึกษาทางไกล •  จํานวนหลักสตูรการศึกษาทางไกลที่ได้รับ
การพัฒนา 

•  ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการจัดการศึกษาทางไกล 

2 หลักสูตร 

 

80 

จัดการศึกษาที่ผู้เรยีนสามารถศึกษาด้วยตนเอง
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2. 3.1 โครงการเสริมสรา้งแหลง่การเรียนรู้ จํานวนศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน 
และศูนย์บริการทางวิชาการแก่ภายนอก 

1 แหล่ง จัดให้มีศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน (Learning 
Center) และศูนย์บริการทางวิชาการแก่
ภายนอก (Community Access Point) 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 
วิทยาลัย, สสร. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.4.1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการใน
เขตอุษาคเนย์ 

• จํานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
 

• ร้อยละของจาํนวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการตามเป้าหมายของโครงการ 

10 

โครงการ 

80 

จัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลัยในเขต
ภูมิภาคอุษาคเนย์ 

คณะ, สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย, 
วิเทศสัมพันธ ์

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและ
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสาํหรบับัณฑิต 

ร้อยละของจาํนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบตามสมรรถนะ 

80% 

 

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย, 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.5.2 โครงการสง่เสริมการสั่งสมสมรรถนะ
และประสบการณท์ี่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

ร้อยละจํานวนนักศึกษาที่ผา่นเกณฑ์การ
ทดสอบตามสมรรถนะ 

80% พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF คณะ,สสว.ศูนย์ให้
การศึกษา, วิทยาลัย, 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกจิศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

จํานวนสถานประกอบการที่ตอบรับการฝึก
ประสบการณ์ของนึกศึกษา 

70% 

 

จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์ที่ได้มาตรฐานและ
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบตัิหน้าที่
ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา 

80% •  จัดอบรมระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

•  ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัตหิน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย, 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.8.1 โครงการสง่เสริมและสืบทอดความ
เป็นไทย 

จํานวนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม
ไทย 

10  

กิจกรรม 

ส่งเสรมิการจดักจิกรรมอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.9.1 โครงการผลติสื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับบริบทแต่ละหลักสตูร 

จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่ได้รบัการ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

10% อบรมหลักการผลิตสื่อและการใช้สื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.10.1 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• จํานวนโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• จํานวนการพัฒนาระบบภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 โครงการ 
 

1 ระบบ 

• พัฒนานักศึกษาดา้นภาษาต่างประเทศ 

• จัดหาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน  3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของ

ศาสตร์ต่าง ๆ 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและ

สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงาน

ทางวิชาการของทุกหน่วยงาน 

 

พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลงานทางวิชาการและ

นวัตกรรมเชิงพัฒนา 

ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหาร

โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

สนับสนุนงานบริการ
วิชาการและการวิจัย 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมภูมิปัญญา

ไทยและวัฒนธรรม

ร่วมกับท้องถิ่น 

จัดการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน 

ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามประเด็น

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและ

ท้องถิ่น รวมทั้งการนําผลการวิจัยมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการ 
 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และการมีบทบาทในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนามหาวิทยาลัยเปน็แหลง่เรียนรู้ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
3.1.1   โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
3.2.1.  โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 
3.3.1   โครงการสํารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการของชมุชนและท้องถิ่น 
3.3.2   โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.3   โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 
3.4.1   โครงการศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.5.1   โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
3.5.2   โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ 
3.5.3   โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อมวลชน 
3.5.4   โครงการส่งเสริมการจัดทําเอกสาร ตํารา หนังสือทางวิชาการและงานวิจัย 
3.6.1   โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ 
3.6.2   โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.6.3   โครงการส่งเสริมงานวิจัย และงานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการ ป ี2555 มีดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

3.1.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือ
ศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวนศูนย์/ห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง • จัดทําแผนพัฒนาห้องปฏิบตัิการหรอืศูนย์
การเรียนรูข้องศาสตร์ 

• ดําเนินงานพัฒนาห้องปฏิบตัิการหรอื
ศูนย์ฯ ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย 

คณะ,วิทยาลัย, 
ศูนย์ให้การศึกษา 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.2.1.โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 

ร้อยละของจาํนวนครูและผู้บรหิารที่เข้า
อบรมตามเปา้หมายของโครงการ 

80 จัดฝกึอบรม ให้ความรู้ดา้นการศึกษา 
สมรรถนะแก่ครูและผู้บรหิารโรงเรียนใน
เครือข่าย 

สนอ.,สสว.,คณะ, 
ศูนย์ครู 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.3.1 โครงการสํารวจความต้องการด้านการ
บริการวิชาการของชุมชนและท้องถิ่น 

จํานวนชุมชนที่ต้องการรับการบริการทาง
วิชาการ 

5 สํารวจความต้องการดา้นการบรกิารวิชาการ
ของชุมชน 

วิจัย,คณะ,นวัตกรรม, 
สสร. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.3.2 โครงการสง่เสริมวจิัยปฏิบัตกิารแบบมี
ส่วนรว่มเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

• จํานวนโครงการวจิัยแบบมสี่วนร่วม        
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

• จํานวนทุนวิจัยที่ได้จากการสนับสนุน
การวิจัย 

10 

 

10 ล้าน 

จัดสรรทุนวิจัยแบบมีส่วนร่วมและพฒันา
ท้องถิ่น 

วิจัย,คณะ,นวัตกรรม ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.3.3 โครงการเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกบั
ชุมชน 

จํานวนกิจกรรมเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการ
ร่วมกบัชุมชน 

10  จัดกจิกรรมและโครงการให้อาจารย์และ
นักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติรว่มกบัชุมชน         
เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน 

วิจัย,คณะ,นวัตกรรม, 
สสร. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.4.1โครงการศึกษา วจิัย รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

จํานวนองค์ความรูท้ี่เรียนรู้เชิงปฏิบัตกิารกับ
ชุมชน 

3 จัดเก็บข้อมูล ศึกษา วจิัย สาํรวจองค์ความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิจัย,คณะ,นวัตกรรม, 
สสร. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.5.1 โครงการเผยแพร่ความรูสู้่สังคม • จํานวนผลงานเผยแพร่ความรู้สูส่ังคม 30 เรื่อง  จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้
ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

วิจัย,คณะ,นวัตกรรม, 
สสร. 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.5.2 โครงการสง่เสริมการผลิตวารสารทาง
วิชาการและงานวจิยั 

- จํานวนวารสารทางวิชาการและงานวจิัย 12  เล่ม - จัดทําวารสารทางวิชาการและงานวจิยั วิจัย ,สนอ.
ประชาสัมพันธ,์ คณะ 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

3.5.3  โครงการสื่อสาร เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อมวลชน 

จํานวนผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 5  เรื่อง จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
และอาจารย์ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 

สนอ.ประชาสมัพันธ์, 
ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.5.4  โครงการส่งเสริมการจัดทําเอกสาร ตํารา 
หนังสือทางวิชาการและงานวิจัย 

จํานวนผลงานเอกสาร ตาํรา หนังสือทาง
วิชาการและงานวจิยั 

20 เล่ม จัดทําเอกสาร ตาํรา หนังสือทางวิชาการ และ
งานวจิัย 

สสร.,วจิัย., คณะ, 
บัณฑิต,นวตักรรม,

ศูนย์กทม.  
ศูนย์ สระแก้ว,.

วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.6.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแ้ก่
คณาจารย์ 

จํานวนโครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแ้ก่
คณาจารย์ 

30 โครงการ ให้ความรูแ้ละสง่เสริมในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางดา้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่คณาจารย์ 

คณะ,บัณฑิต,
นวัตกรรม,ศูนย์กทม. 

ศูนย์ สระแก้ว,.
วิทยาลัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.6.2  โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์                  
อนุสิทธิบัตร และสทิธิบัตรผลงานวจิัยและ
นวัตกรรม 

จํานวนงานที่จดทะเบียนลิขสิทธิ ์
อนุสิทธิบัตร และสทิธิบัตร 

5 เรื่อง ให้ความรูแ้ละบรกิารในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร และสทิธิบัตรแก่ผู้ที่มผีลงานวจิัย
และนวัตกรรม 

วิจัย ,คณะ,วิทยาลยั, 
ศูนย์สระแก้ว. 
ศูนย์กรุงเทพ 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.6.3  โครงการส่งเสริมงานวจิัย และงาน
สร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 

จํานวนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่เข้าสู่
ระบบเชิงพานิชย์ 

5 เรื่อง ให้ความรู ้ส่งเสริม ให้งานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์สู่เชิงพานิชย์ 

วิจัย ,คณะ,วิทยาลยั, 
ศูนย์สระแก้ว. 
ศูนย์กรุงเทพ 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 
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แผนภาพกรอบแนวทางดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และ  กลยุทธ์การดําเนินงาน 4 
 

 
 

  

  

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและ

หน่วยงานในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

มหาวิทยาลัย 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การ

สมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว 



 

~ 27 ~ 
 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 44  

พัฒนามหาวิทยาลัยเปน็องคก์ารสมรรถนะสูง ที่มีการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 
4.1.1.1   โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1.2   โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร 
4.1.1.3   โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อการอบรมศึกษาดูงาน 
4.1.2.2  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.2.3  โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับอาจารย์และบุคคลากร 
4.1.3.1  โครงการพัฒนาระบบประเมิน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
4.1.4.1  โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ 
4.1.5.1  โครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
4.1.5.2  โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
4.1.5.3  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศนูย์สํานัก 
4.1.6.1  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 
 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสมัฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 

 
4.2.2.1   โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
4.2.2.2   โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
4.2.2.3   โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
4.2.3.2   โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร 
4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร 
4.2.5.1  โครงการบริหารงบประมาณผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
4.2.5.2   โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจําปี 
4.2.5.3   โครงการพัฒนางานจัดหารายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ 
4.2.6.1   โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
4.2.6.2   โครงการพัฒนา Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 29 ~ 
 

 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 
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   โครงการพัฒนาตัวอย่างขององค์กรแห่งความพอเพียง 
4.3.2.2   โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน 
4.3.3.2   โครงการปรับปรุง พัฒนา หอพักและสิ่งอํานวยความสะดวกบริการภายในมหาวิทยาลัย 
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สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการ ป ี2555 มีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 44  พัฒนามหาวิทยาลัยเปน็องค์การสมรรถนะสงู ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบตัิงานตามภารกิจ 

4.1.1.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร จดัหาและ
จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์ 

จํานวนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้นจากอาจารย์ที่จบ
ปริญญาโท 
 

30% 
 

• จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย          
จัดกจิกรรมระดมทุนสําหรับ ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  

• ดําเนิน กจิกรรมการพัฒนาบุคคลากรตามแผนที่กาํหนด
อย่างต่อเนื่อง  

คณะ,สสว.,สนอ. ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.1.2  โครงการส่งเสรมิการเขา้สู่
ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งตาม
เส้นทางอาชีพของบุคลากร 

• จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ 

10 คน • สนับสนุนใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัยมีการสรา้งผลงาน
ทางวิชาการเพื่อปรับตําแหน่ง และเพิ่มโอกาสในการได้รับ
ตําแหน่งที่สงูขึ้น 

คณะ,สสว.,สนอ. ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.1.3 โครงการความร่วมมอืกับ
มหาวิทยาลัยในตา่งประเทศเพื่อการ
อบรมศึกษาดูงาน 
 
 
 

ระดับความสาํเร็จของการดําเนิน
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศในการอบรมสําหรับ
บุคลากร 

5 คน • ติดต่อ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ       
เพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ด้านการจดั
การศึกษาการบริหารและวิจัย  

• สนับสนุนเงินงบประมาณ ให้บุคลากรได้นําเสนอผลงาน 
หรือนําผลที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

คณะ,สสว.,สนอ. ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.2.2 โครงการส่งเสรมิการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและคุณธรรม 

75 จัดกจิกรรมรณรงค์ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและคุณธรรม 

คณะ, สนอ. ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.2.3 โครงการรางวัลเจา้ฟ้า จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ 
 

3 ท่าน คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากร ที่มบีทบาทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย 

คณะ,สสว.,สนอ., สวพ. ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคล 
 

ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาระบบ
ประเมินและพัฒนาสมรรถนะ 

4 • จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่
บุคลากรพึงมี  

• จัดให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงานของบุคลากร  

คณะ,สสว., สนอ. ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การ
เรียนรู้ 
 

จํานวนระบบการจัดการความรูใ้นองค์
ความรู ้

อย่างน้อย 
3 ระบบ 

• รวบรวมองค์ความรู้ สรา้งองค์กรแหง่การเรียนรู้  

• จัดระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และส่งเสรมิใหม้ี
การนําความรู้ของบคุลากรและชุมชนท้องถิน่  

• จัดเก็บให้เปน็องค์ความรู้ พร้อมใหม้ีการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

คณะ,สสว.,สมจ., สนอ. ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 

จํานวนผู้บรหิารที่ได้รับการพัฒนาผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง  

70 %  ของ
ผู้บริหาร
ทั้งหมด 

• จัดกจิกรรมสง่เสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ของผูบ้ริหาร        
ในทุกระดับ ในดา้นการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง   

• สนับสนุนการนําความรู้ที่ไดม้าพัฒนาเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 

สนอ.:กองกลาง, 
สนอ.:กนผ. 

 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.5.2  โครงการจัดทําคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน 
 

จํานวนคู่มือการปฏิบัติการที่จัดทําแล้ว
เสร็จ 

3  เรื่อง • ประสานงาน และรวบรวมข้อมลูในการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

• จัดอบรม ชี้แจงการใช้คู่มือปฏิบตัิงาน 

สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.5.3 โครงการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์/สํานัก 

ร้อยละของความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

80 • จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

• ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาํปี   

สนอ.:กองกลาง, สนอ.:
กนผ. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสงู 

ร้อยละความสําเรจ็ของโครงการศึกษา     
ดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง 

80 • ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานตัวอย่าง 

• ศึกษาดูงาน และนาํความรู้จากการเข้าศึกษามาพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรสมรรถนะสูง 

คณะ, สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.2.1 โครงการจัดทําและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิ
ราชการ 
  

ระดับความสาํเร็จของการจัดทําและ
ทบทวนแผนปฏิบัตริาชการ 
 

4 • จัดประชุมสมัมนา ระดมสมอง เพื่อทบทวนยุทธศาสตร ์           
และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  

• จัดระบบการสื่อสารเพื่อสรา้งความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สนอ.: กนผ. 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

4.2.2.2 โครงการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
 

ร้อยละของการดาํเนินโครงการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ 

80 • วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่สาํคัญส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น   

• จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 

• ติดตามประเมินผลตามแผนงาน/โครงการที่ไดก้ําหนด 

สนอ.:กนผ. 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจในระบบบรหิารยุทธศาสตร์และ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป ี

4.00 • จัดประชุมชี้แจง้ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในระบบบรหิารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  

• จัดกจิกรรม กระบวนการทํางานใหส้อดรับกับระบบบริหาร
ยุทธศาสตรต์ามแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

สนอ.:กนผ. 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.3.2 โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบรหิาร 

ระดับความสาํเร็จในการส่งเสริมการ
ประชุมสภาและคณะกรรมการภายใน 

5 • จัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการอื่นๆ 

• ส่งเสรมิสนับสนุน การจัดกจิกรรมให้เกิดธรรมาภิบาลในการ
บริหาร 

สภามหาวิทยาลัย ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบคอมพวิเตอร ์
 

จํานวนระบบงาน ฐานข้อมลูที่พัฒนาและ
นํามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

4 ระบบ 
 

• ศึกษาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ความต้องการในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

• พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูล  

• ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือทางด้าน 

• จัดเก็บข้อมูลสถิตทิี่สามารถใช้ประกอบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

สนอ.:กนผ., 
ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.5.1 โครงการบริหารงบประมาณผา่น
ระบบบัญชีสามมิต ิ

ระดับความสาํเร็จในการบริหาร
งบประมาณ 

5 • จัดหาระบบบัญชีสามมิติ 

• สร้างความเข้าใจระดับผู้บริหารและระดับหน่วยงาน 

• อบรมบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

สนอ.:กนผ., 
สนอ.:กองกลาง., สนอ.:

พัสดุ,สนอ.:กนผ. 
(ศูนย์คอม).,ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

4.2.5.2 โครงการตรวจสอบบญัชีและ
สินทรัพย์ประจาํป ี
 

ระดับความสาํเร็จในการตรวจสอบบญัชี 5 • จัดให้มกีารตรวจสอบบัญชีและสินทรพัย์ประจําปีของ
มหาวิทยาลัย 

• นําเสนอผลการตรวจต่อสภามหาวิทยาลัย 

• ปรับปรงุระบบงานตามข้อค้นพบ 

สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.5.2 โครงการพัฒนางานจัดหา
รายได้จากสินทรัพย์และสิทธิ
ประโยชน์ 
 

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัย 

• ร้อยละของรายไดเ้พิ่มจากการจัดการ
สิทธิประโยชน์ 

20 
 

20 

• พัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

• พัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพฒันาชุมชน 

• พัฒนาศูนย์หนังสือและการผลติเอกสารตํารา 

• พัฒนาร้านค้าและจัดหาตลาดนัด 

• พัฒนาสระวา่ยน้ํา 

สนอ.:กองกลาง,  
สิทธิ์ประโยชน์ 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.6.1 โครงการจัดทําแผน   
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสือ่สาร
ภาพลักษณ์องค์กร 
 

ร้อยละความสําเรจ็ของแผนสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

80% • จัดกจิกรรมสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การ  

• สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสมัพันธข์่าวสารผ่านสื่อตา่งๆ  
ใหส้าธารณชนรับทราบ  

• ปลูกฝังให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา ยอมรับในภาพลกัษณ์
องค์การ 

ปชส. ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0  
ของมหาวิทยาลัย คณะ 
สํานัก 

ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา Web 
2.0 ของมหาวิทยาลัย  คณะ  สํานัก  

5 • สนับสนุนใหม้หาวิทยาลัย คณะ สาํนัก พัฒนา Web 2.0  

• พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานให้สามารถดูแลและพัฒนา 
Web 2.0  

คณะ, 
สนอ.:กนผ. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.3.1.2 โครงการปรับปรงุพัฒนา  ภูมิ
ทัศน์ภายในมหาวทิยาลัย 
 

จํานวนพื้นที่ที่ได้รบัการพัฒนาให้เปน็
พื้นที่สีเขียวและแสดงถึงสุนทรียภาพ 
 
 

2 
แห่ง 

 

 กาํหนดแผนงาน/โครงการการพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัย จากผู้เชี่ยวชาญ 

 สนับสนุนใหห้น่วยงานภายในที่เกีย่วข้อง และบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัยดาํเนินการปรับปรุงภูมทิัศน์ใหถู้กต้องและ
เหมาะสม 

สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.3.1.3 โครงการปรับปรงุสิ่งก่อสร้าง
และก่อสร้างอาคารเรียน 

ร้อยละห้องเรียน สิ่งก่อสรา้งที่ได้รบัการ
พัฒนาปรับปรุง 

80 • สํารวจความต้องการใช้พื้นที่และการซ่อมแซม ปรบัปรงุ 
สิ่งก่อสรา้ง 

คณะ,สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 255 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
บริหารจดัการ 

ร้อยละของการจดัหาครุภัณฑ์ได้ตาม
ความตอ้งการของแผนงบประมาณ 

80 
 
 
 

• จัดหา สนับสนุนเงนิงบประมาณ และขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ  

• จัดระบบการบริหารการ ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยมอียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

คณะ,สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2554 

4.3.1.5 โครงการ Zero waste ระดับความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการ
จัดการขยะ 

5 • รณรงค์ ใหม้ีการคัดแยกขยะและของเหลือใช้ภายใน
มหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

• สร้างพฤตินิสัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา บุคลากร           
และเป็นตัวอย่างของชุมชน 

คณะ,สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

4.3.2.1 โครงการพัฒนาตัวอย่างของ
องค์กรแห่งความพอเพียง 

ระดับความสาํเร็จในดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาเปน็องค์กรแห่งความ
พอเพียง 

 
5 

จัดประชุม จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งความพอเพียงที่เป็น
ตัวอย่างในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

สสร.,ทุกหน่วยงาน 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
และรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน 

ระดับความสาํเร็จในการดาํเนินงานตาม
แผนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน 

5 • สร้างความเข้าใจให้บุคลากรร่วมประหยัดพลังงาน             
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรม  

• จัดกจิกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม และประหยัด
พลังงาน 

คณะ,สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.3.3.2 โครงการปรับปรงุ พัฒนา 
หอพักและสิ่งอํานวยบริการภายใน
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละโครงการพฒันาด้านสวัสดิการที่
ดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน 

100 % • ปรับปรงุหอพกัใหม้ีมาตรฐานทั้งส่วนของอาคารและสิง่
อํานวยบรกิาร 

• ปรับปรงุภูมิทัศน์และสิ่งอาํนวยความสะดวกหอพัก 

• จัดสันทนาการใหก้ับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

คณะ,สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 
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เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 
 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี
 

 
 

 



 

 

คํานาํ 
 

การจัดทําเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดทําขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนั้น โครงสร้างแผนงบประมาณ จึงมุ่งเน้นการดําเนินงานตามภารกิจบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายโดยนําเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามผลผลิตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถใช้พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งใช้แผนงานงบประมาณเป็นรายการขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน  ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลสําเร็จของเป้าประสงค์ ในระดับภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 
 เอกสารงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  ได้นําเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 ต่อสภามหาวิทยาลัย       ซึ่ง
ประกอบด้วยงบประมาณ 2 ส่วน คือ (1) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ (2) งบประมาณรายได้ ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดเก็บจาก
ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เงินผลประโยชน์ และเงินรายได้อื่นๆ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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สารบัญ 
 
 หน้า 

คํานํา 
 

ก 

ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์ 
 

1 

กรอบนโยบายการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

3 

รายละเอียดของข้อมูลงบประมาณรายได้และงบประมาณทีก่ําหนดกรอบวงเงนิ 7 

ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และประมาณการรายได ้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 7 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้                  

เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 
ปรัชญา   

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นําท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  
 
วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
 
พันธกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  

มาตรา 8   ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คน                 

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

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึง

การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2.  เพื่อวิจยัสร้างองค์ความรู ้
3.  เพื่อบรกิารวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.  เพื่อเผยแพร่ ทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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กรอบนโยบายการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามมาตร 3/2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และมาตรา 9 ของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมให้การ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานและ
ผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงานตัวชี้วัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุนอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย นํานโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.  จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เชื่อมโยงกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 และ 5 ของแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
2.  จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง ผลักดันให้เกิดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 - 2556 ของมหาวิทยาลัย และ

ตอบสนองต่อการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกลยุทธ์การดําเนินที่กําหนดไว้ในแผน ดังนี้ 
2.1  สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
2.2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 
2.3  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
2.4  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

3. จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่ดําเนินงาน โครงการที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินประจําปี 2553 ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1  ด้านจัดการเรียนการสอน 
มิติที่ 2  ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
มิติที่ 3  ด้านบริการวิชาการ 
มิติที่ 4  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
มิติที่ 6  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติที่ 7  ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มิติที่ 8  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1. การจัดสรรงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เก็บจากนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายปกติ พ.ศ. 2551 จะดําเนินการโดย 

1.1  จัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายจําเป็นขั้นต่ํา ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบดําเนินการ ตามลักษณะงานและสัดส่วนของเนื้องาน สําหรับส่วนราชการและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการ 

1.1.1  บริหารจัดการและพัฒนางานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
1.1.2  บริหารจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ตอบสนองต่อผลผลิตและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

1.2  จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา ประกอบด้วยงบดําเนินการ และงบลงทุนเพื่อดําเนินการบริหารจัดการในนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย ในด้าน 
1.2.1  นโยบายด้านการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  การพัฒนา 

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF และการเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับธุรกิจ    
สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซียน  

1.2.2  นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นการดําเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของครู บุคลากรทางการศึกษา                
ที่ก่อให้เกิดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการส่งต่อผู้เรียนให้แก่มหาวิทยาลัย 

1.2.3  นโยบายด้านการถ่ายทอดเพิ่มความเข้มแข็งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มุ่งเน้นการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการให้บริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ในเชิงพื้นที่ และในประเด็นทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และกระบวนการประชาธิปไตยที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการเพิ่มรายได้จากการให้บริการวิชาการ รวมทั้งโครงการกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา 

1.2.4  นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) และการบูรณาการกิจกรรมการทํานุศิลปะ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.2.5  นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเพิ่มจํานวนและคุณภาพขององค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เชื่อมโยง 
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ การเชื่อมโยง การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  ในเชิงธุรกิจ และการ
จัดการเรียนการสอน 

1.2.6  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะให้ความสําคัญและจัดสรรงบประมาณให้แก่หลักสูตร หน่วยงานเพื่อการประเมินตนเองและจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ 

1.2.7  นโยบายด้านการเงิน จะให้ความสําคัญโครงการแสวงหารายได้จากการวิจัย การให้บริการวิชาการ การประกอบกิจการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน           
การดําเนินการจัดซื้อ เบิกจ่าย งบประมาณ และการควบคุม ติดตามบริหารงบประมาณผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.2.8  นโยบายด้านการบริหารจัดการ จะให้ความสําคัญและจัดสรรงบประมาณกับโครงการ กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาอาคารสถานที่ และการพัฒนาแสวงหารายได้ในเชิงธุรกิจเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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2.  การจัดสรรงบประมาณของเงินรายได้ที่นอกเหนือจากข้อ 1 
2.1  เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 8 ให้แก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในที่มีกลไกการบริหารจัดการภายในของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรในรูปแบบของเงินอุดหนุน 
ประกอบด้วย 

2.1.1  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
2.1.2  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2.1.3  โครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

2.2  เงินรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักงานสิทธิประโยชน์ จัดสรร ในรูปแบบเงิน
อุดหนุน    
 
ด้านงบประมาณรายได้ 

1. กําหนดงบประมาณโดยมุ่งเน้นความครอบคลุมและครบถ้วนของงบประมาณรายได้ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา  โดยพิจารณาจัดทําประมาณการรายได้จากแหล่งรายได้ทุกด้าน
ที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 

• รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน   

• รายได้จากการจัดการศึกษา 

• รายได้จากการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจดัการสิทธิประโยชน์ 
2. มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการได้มาซึ่งรายได้อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของรายได้จากการจัดการศึกษา ได้มีการพิจารณานําค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราการ

ลาออกระหว่างปีของนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละของความสําเร็จในการรับนักศึกษามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดค่าประมาณการรายได้การจัดการศึกษา รวมทั้งนําผล
การดําเนินงานด้านรายได้จากการดําเนินการด้านอื่นๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา 
 

ด้านงบประมาณรายจ่าย 
1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมดําเนินการ โดยยึดหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบงบประมาณที่มุ่งผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์  โดยมีการกําหนดกรอบ

วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินงานของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงานดําเนินการในภาพรวม ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องมีการกําหนดโครงการเพื่อรองรับและส่ง
มอบผลผลิต ชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลต่อความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยโครงการที่นําเสนอต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
หรือโครงการที่เป็นนโยบายมุ่งเน้นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 

2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจํา อันได้แก่ งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร กระจายงบประมาณลงสู่หน่วยงานตามเกณฑ์จํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายจริงที่ผ่านมาส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานประจํา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑ์ค่าใช้จ่ายจริงที่ได้มีการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา 

3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จํานวนบุคลากรและจํานวนนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ หน่วยงาน 
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดําเนินการโดยพิจารณาจาก ความเชื่อมโยงเชิงการสร้างคุณค่า หรือการผลักดันให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีต่อประเด็น

ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ข้อมูลจากการประมาณการจํานวนนักศึกษาจากข้อมูลของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2554  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 วไล
ยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. 2554 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
มหาวิทยาลัยจึงพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณในส่วนที่เป็นเงินรายได้  จํานวน  385,625,000 บาท  โดยแยกเปน็ 
 

รายได้จากการจดัการศึกษา 275,000,000 บาท 

รายได้การวิจัย การให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 40,000,000 บาท 

รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์   46,000,000 บาท 

งบประมาณจากเงินคงคลังชดเชยเงินโอนปี 2554   24,625,300 บาท 

                           รวม 385,625,000 บาท 
 

รายละเอียดของข้อมูลประมาณการรายได้ และงบประมาณที่กําหนดกรอบวงเงิน 

ตารางที่ 1  จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และประมาณการรายได ้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

คณะ/ศูนย์ 
ภาคปกติ 2554 แผนการรับ 2555 

รวมทั้งสิ้น 
ร้อยละ ประมาณการรายได้   ประมาณการรายได้   ประมาณการ 

80%  
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 80 ป.ตรี บัณฑิตศึกษา 2555 

คณะครุศาสตร์ 1,621 
 

40 280 
 

35 1,976 1,581 18,850,080 2,816,600 21,666,680 17,333,344 

คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ 1,598 
  

450 
  

2,048 1,638 19,561,000 
 

19,561,000 15,648,800 

คณะวิทยาการจัดการ 1,859 
  

400 
  

2,259 1,807 22,532,640 
 

22,532,640 18,026,112 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 923 9 
 

330 20 
 

1,282 1,026 9,619,360 330,000 9,949,360 7,959,488 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 163 
  

100 
  

263 210 1,810,480 
 

1,810,480 1,448,384 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 486 
  

110 
  

596 477 6,140,260 
 

6,140,260 4,912,208 

ศูนย์กรุงเทพมหานคร 234 
     

234 187 2,277,760 
 

2,277,760 1,822,208 

ศูนย์สระแก้ว 173 
     

173 138 2,795,520 
 

2,795,520 2,236,416 

วิทยาลัยนวัตกรรม  (มหาวิทยาลัย) 184 
 

5 120 
 

15 324 259 9,195,040 369,000 9,564,040 7,651,232 

โรงเรียนสาธิต 
      

- - 
   

- 

รวม 7,241 9 45 1,790 20 50 9,155 7,324 92,782,140 3,515,600 96,297,740 77,038,192 
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ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ และประมาณการรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

คณะ/ศูนย์ 
 ภาคพิเศษ 2554 แผนการรับ 2555 รวม

ทั้งสิ้น 

ร้อยละ ประมาณการรายได้   ประมาณการ
ไ ้

 ประมาณการ 
80%  ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 80 ป.ตรี บัณฑิตศึกษา 2554 

คณะครุศาสตร์ 
 

230 146 
 

40 
 

416 333 
 

23,144,410 23,144,410 18,515,528 

คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ 590 
  

200 
  

790 632 9,371,400 
 

9,371,400 7,497,120 

คณะวิทยาการจัดการ 1,528 259 
 

375 30 
 

2,192 1754 24,244,400 9,982,800 34,227,200 27,381,760 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 190 26 
 

80 30 
 

326 261 2,622,200 528,000 3,150,200 2,520,160 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 564 
  

110 
  

674 539 9,846,000 
 

9,846,000 7,876,800 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

24 
  

30 
 

54 43 - 429,604 429,604 343,683 

Executive 102 
     

102 82 4,602,600 
 

4,602,600 3,682,080 

หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์ 395 
     

395 316 4,662,080 
 

4,662,080 3,729,664 

ศูนย์กรุงเทพมหานคร 882 40 
  

30 
 

952 762 14,310,400 3,456,000 17,766,400 14,213,120 

ศูนย์สระแก้ว 304 29 
    

333 266 5,026,200 1,044,000 6,070,200 4,856,160 

หน่วยให้บริการทางการศึกษากบินทร์ 91 
     

91 73 1,528,800 
 

1,528,800 1,223,040 

หน่วยให้บริการทางการศึกษาแก่งคอย 52 
     

52 42 825,900 
 

825,900 660,720 

หน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์ 344 
     

344 275 4,302,440 
 

4,302,440 3,441,952 

วิทยาลัยนวัตกรรม  (มหาวิทยาลัย) 92 302 221 
 

30 50 695 556 1,030,400 45,892,200 46,922,600 37,538,080 

วิทยาลัยนวัตกรรม  (ศูนย์สระแก้ว) 153 91 
 

180 30 
 

454 363 2,834,200 3,587,400 6,421,600 5,137,280 

โครงการจัดตั้งวิทยาลยัสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 
 

446 
    

446 357 
 

19,179,000 19,179,000 15,343,200 

โครงการจัดตั้งวิทยาลยัอุษคเนย์ 
 

243 61 
   

304 243 
 

17,595,000 17,595,000 14,076,000 

โรงเรียนสาธิต 
         

38,225,000 38,225,000 30,580,000 

รวม 5,287 1,690 428 945 220 50 8204 6,563 85,207,020 163,063,414 248,270,434 198,616,347 

   ประมาณการรายได้รวมจากการจัดการศึกษาการศึกษา 275,654,539 

ประมาณการรายได้สาํนักสิทธิประโยชน์ 
          

46,116,000 46,000,000 

ประมาณการรายได้จากการให้บริการวิชาการจาก
           

25,000,000 

ประมาณการรายได้จากการวิจัยจากภายนอก                          

 



 

~ 8 ~ 
 

                         
    สรุปรายละเอียดรายการงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 ประมาณการรายได้   ประมาณการ 80%  

ประมาณการรายได้ภาคปกต ิ                  96,297,740                        77,038,192  

ประมาณการรายได้ภาคพิเศษ  248,270,434                      198,616,347  

รวมประมาณการรายได้จดัการศึกษา  344,568,174  
 
ขอตั้งงบจัดการศึกษาทั้งหมด (ไม่เกนิ 80%)  275,000,000                      275,654,539  

ขอตั้งงบประมาณจากเงินคงคลงัชดเชยเงินโอนปี 2554  24,625,300  

โรงเรียนสาธิต  6,625,300  (เพื่อใช้คืนค่าถมดนิและออกแบบกอ่สร้าง ที่โอนจากปงีบประมาณ ป ี54) 

โครงการจัดตัง้วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒ  5,000,000  (เพื่อใช้คืนค่าดําเนินการที่ขอโอนใน ปี 54) 

โครงการจัดตัง้วิทยาลัยอุษาคเนย์  13,000,000  (เพื่อใช้คืน งบพัฒนาปี 53 ทั้งหมด) 
 
รวมขอตั้งงบจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  275,000,000  

ขอตั้งงบสํานักสิทธิประโยชน์  46,000,000  

ขอตั้งงบรายไดจ้ากการให้บริการวิชาการจากภายนอก  25,000,000  

ขอตั้งงบรายไดจ้ากการวิจัยจากภายนอก  15,000,000  

ขอตั้งงบประมาณจากเงินคงคลงัชดเชยเงินโอนปี 2554  24,625,300  

 รวมขอตั้งสุทธิ                385,625,300  
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ตารางที่ 3 ประมาณการรายได้  งบประมาณที่ขอตั้ง และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แหล่งรายได้/กองทนุ 
งบประมาณที่
ได้รับ ปี 2554 

ประมาณการ
รายได้ปี 2555 

งบประมาณ
รายได้ ที่ขอตั้ง
ปีพ.ศ. 2555 

งบประมาณ    
ที่ได้จัดสรรใน   
ปี พ.ศ. 2555 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รวม 
หมายเหตุ 

รายได้งบประมาณแผ่นดิน 303,450,000 
   

- 
 

รายได้การจัดการศึกษา 232,360,000 344,568,174 275,000,000 252,750,000 65.54 กันเงินที่เหลือไว้เป็นเงินทุนสํารองเพื่อการพัฒนา 20 % 

รายได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 10,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 3.89 จัดสรรรายได้เข้ากองทุนพัฒนาการวิจัย 10% 

รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ 20,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 6.48 จัดสรรรายได้เข้ากองทุนพัฒนาการบริการวิชาการไม่เกิน 10% 

รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์ 38,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 11.93 จัดสรรตามรายได้รายจ่ายจริงและนําเงินรายได้เหนือรายจ่ายเข้ากองทุน 20% 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 12,600,000 
  

13,750,000 3.57 จัดตามระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5% ของรายได้จัด ก.ศ. 
 

กองทุนวิจัย 5,040,000 
  

5,500,000 1.43 จัดสรรตามระเบียบกองทุนวิจัย 2 % ของรายได้จัด ก.ศ. 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 2,000,000 
  

3,000,000 0.78 จัดสรรตามระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา 

เงินคงคลังรายได้มหาวิทยาลัย 
  

24,625,300 24,625,300 6.38 ขอตั้งชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้มีการโอนงบประมาณปี 2554 สํารองจ่ายไปแล้ว 

รวม 623,450,000 430,568,174 385,625,300 385,625,300 100.00 
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ตารางที่ 4 กรอบงบประมาณ จําแนกตามงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ผลผลติ / โครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้   รวมงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้  รวมงบประมาณ  

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย        303,450,000         320,000,000        623,450,000                      -   385,625,300      385,625,300  

1. งบบุคลากร        107,383,600           35,000,000        142,383,600                      -           40,000,000       40,000,000  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา        101,267,800           35,000,000        127,246,000                      -   40,000,000        40,000,000 

1.1.1 เงินเดือน          92,246,000  35000000       127,246,000                      -           40,000,000        40,000,000  

(1) อัตราเดิม          59,674,400            59,674,400                        -   

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ          16,192,800            16,192,800                        -   

(3) เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ          12,300,000            12,300,000                        -   

(4) เงินช่วยเหลอืการครองชีพพิเศษ               18,000                 18,000                        -   

(5) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร           4,060,800             4,060,800                        -   

(6) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั            35,000,000          35,000,000            40,000,000        40,000,000  

1.1.2 ค่าจ้างประจํา           9,021,800             9,021,800                      -                       -   

(1) อัตราเดิม           8,474,900             8,474,900                        -   

(2) เงินเพิม่ค่าจ้างประจํา              508,500                508,500                        -   

(3) เงินช่วยเหลอืคา่ครองชีพพิเศษ               38,400                            -   

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว           2,356,000             2,356,000                      -                       -   

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว           2,356,000             2,356,000                        -   

(1) ค่าจ้างตามสญัญาจ้าง           2,356,000             2,356,000                        -   

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           3,759,800             3,759,800                      -                       -   

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           3,759,800             3,759,800                        -   

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           3,759,800             3,759,800                        -   

2. งบดําเนินงาน 35,097,500 109,360,000 144,457,500 - 98,865,000 98,865,000 

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ         26,225,800           99,360,000       125,585,800                      -   93,865,000  93,865,000 

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ                             -   

(1) ค่าเช่าบ้าน              636,000                636,000                        -   

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

(3) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร           6,122,400             6,122,400                        -   

 
      

       



 

~ 11 ~ 
 

 
       

ผลผลติ / โครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้   รวมงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้  รวมงบประมาณ  

(4) เงินตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น              120,000                120,000                        -   

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น              613,200                613,200                        -   

(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายรุาชการ                             -   

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม)                             -   

(8) ค่าสอน            45,000,000          45,000,000         35,000,000       35,000,000  

(9) ค่าดําเนินการเหมาจ่ายและรายวันจัดการศกึษาพิเศษ            11,000,000          11,000,000            10,000,000        10,000,000  

(10) ค่าอาหารทําการนอกเวลา              200,000                200,000                        -   

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ              934,100                934,100                        -   

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              586,100                586,100                        -   

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

(14) ค่าเช่ารถตู้ ทําความสะอาด บํารุงรักษาลฟิต์              4,000,000           4,000,000              4,000,000          4,000,000  

(15) ค่าเช่า  COM LCD + Internet            17,000,000          17,000,000            23,000,000        23,000,000  

(16) ค่าเช่าศูนย ์              6,000,000           6,000,000                        -   

(17) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                        -                         -   

(18) วัสดุการศึกษา          14,049,600           10,000,000          24,049,600    15,505,000 15,505,000  

(19) วัสดุสํานักงาน  (ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม)              245,000                245,000                        -   

(20) วัสดุเชื้อเพลิง               4,000,000           4,000,000              4,000,000          4,000,000  

2.2 ค่าสาธารณูปโภค           8,871,700           10,000,000         18,871,700                      -             5,000,000          5,000,000  

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค                             -   

(1) ค่าโทรศัพท ์              807,500                807,500                        -   

(2) ค่าน้ําประปา              226,700                226,700                        -   

(3) ค่าไฟฟ้า           7,837,500             7,837,500                        -   

3. งบลงทุน          95,730,100                       -           95,730,100                      -                       -                     -   

3.1 ค่าครุภัณฑ์           29,523,500            26,211,100                      -                       -   

   3.1.1 ครุภณัฑ์การศกึษา+สํานักงาน          26,211,100            26,211,100                        -   

   3.1.2 ครุภณัฑ์สาํนักงาน                             -   

   3.1.3 ครุภณัฑ์ประกอบอาคาร           3,312,400                            -   

3.2 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          66,206,600            66,206,600                      -                       -   

3.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          66,206,600            66,206,600                        -   

3.2.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                        -                         -   
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ผลผลติ / โครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้   รวมงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้  รวมงบประมาณ  

(1) ต่อเติมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง                        -                         -   

(2) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง          13,490,800            13,490,800                        -   

(3) ก่อสรา้งอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง           5,000,000             5,000,000                        -   

(4) ก่อสรา้งศาลจําลอง 1 หลัง           2,000,000             2,000,000                        -   

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

(6) ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้ง 17 รายการ          26,715,800            26,715,800                        -   

4. งบเงินอุดหนุน         49,875,800           61,250,000        111,125,800                      -           81,200,000       81,200,000  

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป         49,875,800           61,250,000        111,125,800                      -   81,200,000  81,200,000   

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร          34,571,200            34,571,200                        -   

2) สนับสนุนกีฬา              2,000,000           2,000,000       2,000,000  2,000,000   

 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต           5,135,000           17,250,000          22,385,000            26,800,000        26,800,000  

3.1) ค่าจัดการเรยีนการสอน           2,912,000             2,912,000                        -   

3.2) คา่หนังสือเรียน 540,700 
 

540,700 
   

3.3) ค่าอุปกรณ์การเรยีน                 เรียนฟรี 15 ปี              463,000                463,000                        -   

3.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน              485,000                485,000                        -   

3.5 ค่ากิจกรมพัฒนาผู้เรียน              734,300                734,300                        -   

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย           6,344,600             6,344,600                        -   

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ           3,825,000             3,825,000                        -   

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ                        -                         -   

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ                        -                         -   

6) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและโครงการจัดตั้งวิทยาลยัสหวทิยาการ
ื่

           42,000,000          42,000,000    55,400,000        55,400,000  

5. งบรายจ่ายอื่น          15,363,000         114,390,000        129,753,000                      -   165,560,300       165,560,300 

1) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศักยภาพมหาวิทยาลยั           1,000,000             2,000,000           3,000,000              2,000,000          2,000,000  

2) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศูนยว์ิทยบริการ           2,100,000             4,000,000           6,100,000              4,000,000          4,000,000  

3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา              750,000                750,000                        -   

4) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ           5,561,000             1,250,000           6,811,000              1,250,000          1,250,000  

5) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศูนยว์ิทยาศาสตร ์           2,752,000             2,752,000                        -   

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ู           3,200,000             3,200,000                        -   

7) ค่าใช้จ่ายในการพฒันางานกิจกรรมนักศึกษา              2,000,000           2,000,000              2,000,000          2,000,000  

  



 

~ 13 ~ 
 

 
 

ผลผลติ / โครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้   รวมงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้  รวมงบประมาณ  

8) ค่าใช้จ่ายพฒันาหลักสูตร              2,000,000           2,000,000              2,000,000          2,000,000  

9) ค่าใช้จ่ายพฒันาผลงานทางวิชาการ                        -                         -   

10) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร   12,600,000         12,600,000    13,750,000       13,750,000  

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

12) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา              2,000,000           2,000,000              2,000,000  2,200,000  

13) ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน                        -       
 

14) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลยั และอื่น ๆ              2,500,000           2,500,000              2,500,000          2,500,000  

15) ค่าใช้จ่ายทุนการศกึษาพิเศษ              3,000,000           3,000,000    
  

16) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโครงการพิเศษ              5,000,000           5,000,000         15,935,000          15,935,000  

17) ค่าใช้จ่ายบริหารงบกลางค่าบริหารเฉพาะกิจ              5,000,000           5,000,000              4,000,000          4,000,000  

18) ค่าใช้จ่ายการทาํวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก   10,000,000         10,000,000      15,000,000   15,000,000 

19) ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก   20,000,000         20,000,000    25,000,000  25,000,000  

20) ค่าใช้จ่ายการจัดการสิทธิประโยชน์   38,000,000         38,000,000           46,000,000         46,000,000  

21) คา่ใช้จ่ายเงินคงคลงัชดเชยเงินโอนปี 2554             24,625,300 24,625,300 

 
 
 



 

~ ๑๔ ~ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
 

เพื่อผลักดันให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สอดรับกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2553 - 
2554  จึงเห็นสมควรกําหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

5. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ เผยแพร่ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

• การแสวงหา และสร้างสัมพันธ์อันดีกับองค์กรเครือข่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย อาจารย์ กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
6. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

• การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

• เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา 

• ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

• พัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

• การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามีจิตอาสาผ่านการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน 

• ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

• การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

• พัฒนาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา 

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
7. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ในแต่ละคณะ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• ส่งเสริม พัฒนาครู และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

• สนับสนุนงานบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนการสอน 

• ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 



 

~ ๑๕ ~ 
 

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการของทุกหน่วยงาน 

• พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนา 

• จัดการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

• ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนําผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

•  การสร้างจรรยาบรรณ วัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

•  การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปี  และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

•  การจัดการกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร
และ “เครือข่ายพันธมิตรในการจัดการศึกษา 

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 
4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

• การปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

• การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

• การเสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากแหล่งรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 
4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ภายในให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมสีุนทรียภาพ 

• การพัฒนาองค์กรตัวอย่างแห่งความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 



 

~ ๑๖ ~ 
 

 
 

รายละเอียดกรอบวงเงินในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี 2555 
 

1. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปี 2555 ที่ขอตั้งจํานวน 385,625,300 บาท จะดําเนินการตามแนวปฏิบัติและระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรเข้าสู่กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยระเบียบของแต่ละกองทุน สําหรับในปี 2555              
มียอดเงินที่ต้องจัดสรร ดังนี้ 

• กองทุนพัฒนาบุคลากร 13,750,000  บาท 

• กองทุนวิจัย 5,500,000  บาท 

• กองทุนพัฒนานักศึกษา   2,000,000  บาท 

• งบประมาณจากเงินคงคลังชดเชยเงินโอนปี 2554 24,625,300  บาท 

รวม 45,875,300  บาท 
คงเหลือสําหรับใช้จัดการศึกษา 339,750,000  บาท 

                        
สําหรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของที่เข้าเงินกองทุน จํานวน  21,250,000 บาท จะรับผิดชอบจัดสรรโดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ทั้งนี้ สํานัก คณะ                

และหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดทําเหมือนเดิมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับใช้ในการดําเนินโครงการ 
2. การจัดสรรงบประมาณในส่วนเป็นรายได้เงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน์ จํานวน  86,000,000  

บาท จัดสรรให้แก่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการ ตามข้อตกลง ข้อกําหนดของโครงการโดยจัดทําเป็นประกาศค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ทั้งนี้จะต้อง            มีการหัก
ค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดของกองทุนหรือตามข้อกําหนดของโครงการ ทั้งนี้งบประมาณที่มีการจัดสรรจะประกอบด้วย 

• การทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก 15,000,000   บาท 

• การให้บริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก 25,000,000   บาท 

• สํานักสิทธิประโยชน์ 46,000,000   บาท 

รวม 86,000,000   บาท 
 
 



 

~ ๑๗ ~ 
 

3. การจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือจากรายได้การจัดการศึกษาจํานวน  253,750,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามภารกิจ                       
ของมหาวิทยาลัย  โดยแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายประจําเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามยุทธศาสตร์                       
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

• ค่าใช้จ่ายประจํา 68,000,000  บาท  

งบบุคลากร 40,000,000  บาท  
งบดําเนินงาน 28,000,000  บาท  
ค่าสาธารณูปโภค   5,000,000  บาท  
ค่าเช่า com LCD + internet 23,000,000  บาท  

• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน    30,110,000  บาท  

งบดําเนินงาน 20,360,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเหมาจ่าย/รายวัน 10,000,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการ ไปราชการ เบี้ยเลี้ยง    2,360,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง   4,000,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการค่าเช่ารถ/ทําความสะอาด/ซ่อมบํารุง   4,000,000  บาท  

งบรายจ่ายอื่น    9,750,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย   2,000,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   1,250,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย   2,500,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายบริหารงบกลาง 4,000,000  บาท  (บริหารงานเฉพาะกิจ) 

• ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 155,640,000  บาท  

งบดําเนินงาน  50,505,000  บาท  
ค่าสอน 35,000,000  บาท  
ค่าวัสดุการศึกษา 15,505,000  บาท  

   
   



 

~ ๑๘ ~ 
 

งบอุดหนุน   81,200,000   บาท  
ค่าสนับสนุนงานกีฬา   2,000,000   บาท  
โรงเรียนสาธิต 26,800,000   บาท  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 52,400,000   บาท  

งบรายจ่ายอื่น 23,935,000   บาท  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ   4,000,000   บาท  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา     2,000,000   บาท  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร 2,000,000   บาท  
ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโครงการพิเศษ  15,935,000   บาท  

 
 
 
 

            
          
         

           
           
          

     
     

     
       
      
         
       
 
 
 



 

~ ๑๙ ~ 
 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้แก่หลักสูตร หน่วยงาน 
 
ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน  เพื่อดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีภายใต้ความรับผิดชอบจะดําเนินการโดย พิจารณาจากหน้าที่  ความรับผิดชอบ

ของหลักสูตร  คณะหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คณะ จะได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา และภารกิจด้านอื่น ๆ โดยประกอบด้วย   

• ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุการศึกษา สําหรับหลกัสูตร ได้แก่  
 - ค่าใช้จ่ายบริหารงานของหลักสูตรทุกระดับ จัดสรรให้แก่หลักสูตรขนาดใหญ่ หลักสูตรละ ๕๐,๐๐๐ บาท หลักสูตรขนาดกลาง หลักสูตรละ  
        ๔๐,๐๐๐ บาท หลักสูตรขนาดเล็ก หลักสูตรละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับปริญญาตรี จัดสรรจากยอดจํานวนนักศึกษาภาคปกติที่คงอยู่ของแต่ละ    
        หลักสูตร โดยจัดสรรให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ จํานวน ๔๐๐ บาทต่อคน กลุ่มสายสังคม จํานวน ๒๐๐ บาทต่อคน ระดับบัณฑิตศึกษาจัดสรรให้    
        นักศึกษาเท่ากับทุกสาขา จํานวน ๑๕๐๐ บาทต่อคน 
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี พิจารณาจัดสรรจากยอดจํานวนนักศึกษาภาคปกติ  
        คงอยู่ของแต่ละหลักสูตร คนละ ๑๕๐ บาท ระดับบัณฑิตศึกษาจัดสรรโดยพิจารณาจากนักศึกษา ของแต่ละหลักสูตรจํานวน ๘๐๐ บาทต่อคน 

• ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุการศึกษา สําหรับการบริหารงานกลางของคณะที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พิจารณาจัดสรรให้แก่คณะ ศูนย์การศึกษา จํานวน 
ร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษาของแต่ละคณะ 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั่วไปของคณะ ได้แก่ ค่าสาธาณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลงิ พิจารณาจัดสรรเท่ากับงบประมาณที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 

• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภารกิจอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรให้แก่
คณะตามเกณฑ์การจัดสรรเดิมและตามจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

 2. วิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษาในกํากับ ประกอบด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โรงเรียนสาธิต โครงการจัดการศึกษาแบบพิเศษ พิจารณาจัดสรรให้ ในรูปของเงิน
อุดหนุน จํานวนร้อยละ ๗๐ ของประมาณการรายได้ 

 3. หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยทั่วไป จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ ตามที่จํานวนสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ สําหรับใน
ส่วนของค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค จะจัดสรรเท่ากับจํานวนที่เคยได้รับในปีที่ผ่านมา  

 4. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานทั่วไปตามภารกิจและค่าสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ 

 
 
 



 

~ ๒๐ ~ 
 

ตารางที่ 5 รายละเอียดผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 

1 คณะครุศาสตร์ 1,210,005             490,000                25,000 200,000                410,000 2,335,005          

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,483,605             980,000                25,000 200,000                910,000 3,598,605          

3 คณะวิทยาการจัดการ 2,373,615             675,000                25,000 200,000                580,000 3,853,615          

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,150,830             865,000                25,000 200,000                1,480,000 3,720,830          

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,235,745             425,000                25,000 200,000                680,000 2,565,745          

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 511,965               225,000                25,000 200,000                320,000 1,281,965          

7 บัณฑิตวิทยาลัย 450,000               45,000                  25,000 300,000 820,000             

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ -                     52,400,000             52,400,000         

9 ศูนย์ กทม. (วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ) 1,168,760             250,000                25,000 200,000                80,000 1,723,760          

10 ศูนย์ สระแก้ว (วิทยาลัยอุษาคเนย์) 964,880               245,000                25,000 300,000                120,000 1,654,880          

11 โครงการ Executive 500,000               500,000             

12 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,000,000             52,935,000             70,000                  25,000 54,030,000         

13 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ -                     35,000                  25,000 25,000,000         25,060,000         

14 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -                     135,000                25,000 4,000,000 4,160,000          

15 สถาบันวิจัยและพัฒนา -                     30,000                  25,000 620,000 15,000,000         15,675,000         

16 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 250,000               15,000                  25,000 290,000             

17 สํานักศึกษาทั่วไป 1,000,000             15,000                  1,015,000          

18 สํานักศิลปวัฒนธรรม 15,000                  25,000 40,000              

19 สํานักงานอธิการบดี 10,000,000             8,385,000              4,000,000 22,385,000         

20   - กองกลาง 40,000,000             6,360,000               595,000               4,550,000 2,300,000             53,805,000         

21   - กองโยบายและแผน 905,595               23,000,000             40,000                  25,000 3,250,000 27,220,595         

22   - กองพัฒนานักศึกษา 95,000                  25,000 6,000,000 6,120,000          

23 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 15,000                  25,000 2,500,000 2,540,000          

24 สํานักสิทธิประโยชน์ 46,000,000         46,000,000         

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 35,000                  35,000              

26 ศูนย์ภาษา 250,000               45,000                  295,000             

27 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ 1,000,000             10,000                  1,010,000          

28 หน่วยตรวจสอบภายใน 50,000                 15,000                  65,000              

29 โรงเรียนสาธิต 26,800,000             26,800,000         

40,000,000           15,505,000          171,495,000          13,750,000           5,000,000         4,000,000            19,750,000         5,500,000            86,000,000        361,000,000      รวม

คา่วัสดุการศกึษางบ

รายได้(ป.ตรี+โท)
เงินเดือน 

คา่ใช้จ่ายจัดการ

ศกึษาภาคพเิศษ

คา่ใช้จ่ายจากกองทุน

พฒันาบุคลากร
 คา่สาธารณูปโภค คา่น้ํามันเชื้อเพลิง

 คา่ใช้จ่ายในการ

ดําเนนิภารกิจหลัก

 เงินสนบัสนนุจาก

กองทุนวิจัย

คา่ใช้จ่ายจากการ

จัดหารายได้

รวมงบรายได้ที่

ได้รับ

ลําดับที่ หนว่ยงาน

งบประมาณจากเงินรายได้

 



 

~ ๒๑ ~ 
 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(ผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

 
 

นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
-  เร่งรัดการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้อง ต่อความต้องการของประเทศ 
-  สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
-  เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการสร้างผลงานการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  การสร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น 
-  การสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี และจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 

นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -  ส่งเสริมการผลิตครูที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคลากรทั่วไป โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-  ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 นโยบายด้านการถ่ายทอดเพิ่มความเข้มแข็งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
-  ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
-  ดําเนินการให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมส่งเสริมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
-  เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มศักยภาพใน บริหารจัดการตนเอง 
-  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดแก่ชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึง ค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   และเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
-  สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  สนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมเพื่อนําไปใช้ในการ สืบสานวัฒนธรรม ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

 



 

~ ๒๒ ~ 
 

นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา 
-  ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น  
-  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการทําวิจัยเพิ่มขึ้น 
-  สนับสนุนให้มีการแผยแพร่งานวิจัยทั้งในและระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
-  เร่งรัดให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย   
-  ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอกและต่างประเทศ 

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
-  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
-  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณการศึกษา โดยบูรณาการให้อยู่ในกระบวนการทํางาน 

นโยบายด้านการเงิน 
 -  ส่งเสริมให้มีระบบการระดมทุนและสินทรัพย์มีประสิทธิภาพมีระบบการคิดต้นทุนการศึกษาต่อหน่วย เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้คุ้มทุน  
       ตลอดจนมีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบให้เข้มแข็ง 
-  ให้มีการพัฒนาระบบการเงิน การจัดทํางบการเงินรวมและจําแนกตามหน่วยงานรวมทั้งมีแผนการใช้เงิน 
-  ติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท 
-  สนับสนุนให้มีการนํารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
        

นโยบายด้านบริหารจัดการ 
-   เร่งรัดให้สร้างกระบวนการให้บริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา  
-  กําหนดแนวทาง มาตรการให้การดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนา 
      ประเทศ 
-  เร่งรัดให้มีระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
-   พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นโปร่งใสและมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
    และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

 



 

~ ๒๓ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นทา้ท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายนอก –  ภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๒๔ ~ 
 

ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายนอก 
 

1. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะให้มีความนานาชาติ (เครือข่าย หลักสูตร, บุคลากร, สิ่งอํานวยบริการ) 
2. การขยายจํานวนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  การแสวงหาความร่วมมือ พันธมติรในการจัดการศึกษา (ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐเอกชน หน่วยงานของรัฐ) 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคูข่นานระหว่างศก.พอเพียง และศก.สร้างสรรค์  การพัฒนาหลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางของระบบ

เศรษฐกิจแบบคู่ขนาน (หลกัสูตร ตํารา งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ) 
4. การถูกเรียกร้อง การถูกตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การสร้างตราสินค้า การสร้างความแตกต่าง 
5. ความก้าวหน้า มีราคาที่ถูกลง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของ ICT  การลงทุน การใช้ประโยชน์ ICT. อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

 
ประเด็นท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากภายใน 

 
1. การเสียสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์องค์การ และการขาดเอกภาพทางความคิดในวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. ตราสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งผลผลิต(บัณฑิต) ยังขาดเอกลักษณ์ปราศจากความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก 
3. การทํางานแบบแยกส่วน และขาดการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ 
4. การขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก 
5. การบริหารทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. การจัดการระบบคุณภาพเพื่อทําตามหน้าที่มิใช่เป็นวัฒนธรรมการทํางาน 
7. การลดลงของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
8. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงพระชนมายุครบรอบ 84 ปี 

 


