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คํานํา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได�จัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556  

และแผนงบประมาณประจําป) พ.ศ. 2556  ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือประโยชน�ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย ให�บรรลุเป5าหมายท่ีได�กําหนดไว�ร6วมกัน  มหาวิทยาลัยคาดหวังว6า
แผนปฏิบัติราชการประจําป) พ.ศ. 2556  ฉบับนี้ จะเป8นเครื่องมือสําคัญในการประสานการดําเนินงานระหว6าง
หน6วยงาน รวมท้ังใช�เป8นกรอบในการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต6อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกฝ<ายท่ี
ให�ความร6วมมือแสดงความคิดเห็นให�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจนทําให�การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้  
สําเร็จลุล6วงลงด�วยดี 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 

ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 

 

 

สารบัญ 
 
  หน�า 
คํานํา 2 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป� พ.ศ. 2553 - 2556 4 
 แผนท่ียุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 6 
 วิสัยทัศน� เป5าประสงค�หลัก 7 
 เป5าประสงค� / ตัวชี้วัดความสําเร็จ 8 
 ประเด็นยุทธศาสตร�และกลยุทธ�การพัฒนามหาวิทยาลัย  ป)  พ.ศ. 2553 - 2556 9 
แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 13 
          ยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดผลงานหลัก ป)งบประมาณ 2556 16 
 ตัวชี้วัดและเป5าหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก 19 
 โครงการ/แผนปฏิบัติการภายใต�ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 22 
 โครงการ/แผนปฏิบัติการภายใต�ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 29 
 โครงการ/แผนปฏิบัติการภายใต�ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 32 
 โครงการ/แผนปฏิบัติการภายใต�ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 35 
 โครงการ/แผนปฏิบัติการภายใต�ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 39 
 โครงการ/แผนปฏิบัติการภายใต�ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 42 
แผนงบประมาณประจําป� 2556 44 
 กรอบนโยบายการจัดทาํและการจัดสรรงบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 46 
 ข�อมูลงบประมาณรายได�และงบประมาณที่กําหนดกรอบวงเงิน 50 
 ตารางที่ 1 จาํนวนนักศึกษาภาคปกติ และประมาณการรายได� ป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 50 
 ตารางที่ 2 จาํนวนนักศึกษาภาคพิเศษ และประมาณการรายได� ป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 51 
 สรุปรายการงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 52 
 ตารางที่ 3 ประมาณการรายได� งบประมาณที่ขอตั้ง และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําป)

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
53 

 ตารางที่ 4 กรอบงบประมาณ จาํแนกตามงบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 54 
 ยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณ  
 รายละเอียดกรอบวงเงินในการจัดสรรงบประมาณรายได� ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 60 
 ตารางที่ 5 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณให�แก6หน6วยงาน ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 64 
 
 

 

 

  



4 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป� พ.ศ. 2553 - 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$  ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เป8นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ิน ท่ีเสริมสร�างพลังปIญญาของแผ6นดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรู�เชิดชูภูมิปIญญาท�องถ่ิน สร�างสรรค�ศิลปวิทยา 
เพ่ือความเจริญก�าวหน�าอย6างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส6วนร6วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา   
การใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�การศึกษา ส6งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให�บริการทางวิชาการแก6สังคม ปรับปรุง ถ6ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู 
ปรัชญา  
          วิชาการเด6น  เน�นคุณธรรม นําท�องถ่ินพัฒนา ก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี 
พันธกิจ (Mission) 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  มีภาระหน�าท่ีในการ
ปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 และ 8  ดังนี้ 
 มาตรา 7 ให�มหาวิทยาลัยเป8นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีเสริมสร�างพลังปIญญาของ
แผ6นดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรู� เชิดชูภูมิปIญญาของท�องถ่ิน สร�างสรรค�ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก�าวหน�าอย6าง
ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนมีส6วนร6วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย6างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค�ให�การศึกษา ส6งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง     
ทําการสอน วิจัย ให�บริการทางวิชาการแก6สังคม ปรับปรุง ถ6ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู  
 มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามมาตรา 7 ให�กําหนดภาระหน�าท่ีของ
มหาวิทยาลัย ดังต6อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู6ความเป8นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปIญญาท�องถ่ิน      
ภูมิปIญญาไทย และภูมิปIญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู�คู6คุณธรรม สํานึกในความเป8นไทย มีความรักและผูกพันต6อท�องถ่ิน
อีกท้ังส6งเสริม การเรียนรู�ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช6วยให�คน  ในท�องถ่ินรู�เท6าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิต
บัณฑิตดังกล6าวจะต�องให�มีจํานวนและคุณภาพสอดคล�องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในคุณค6า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท�องถ่ินและของชาติ 

4. เรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของผู�นําชุมชน ผู�นําศาสนา และนักการเมืองท�องถ่ินให�
มีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน
เพ่ือประโยชน�ของส6วนรวม  
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5. เสริมสร�างความเข�มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป8นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร6วมมือและช6วยเหลือเก้ือกูลกันระหว6างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค�กร
ปกครองส6วนท�องถ่ินและองค�กรอ่ืนท้ังในและต6างประเทศเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ�านและเทคโนโลยีสมัยใหม6ให�เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและ การประกอบอาชีพของคนในท�องถ่ิน  รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส6งเสริมให�เกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย6างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส6งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
 
วัตถุประสงค$ 

1. เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพ่ือวิจัยสร�างองค�ความรู� 
3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ6ายทอดเทคโนโลยี 
4. เพ่ือเผยแพร6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แผนที่ยุทธศาสตร$มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$    ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ เป=นสถาบันอุดมศึกษาชัน้นําเพื่อพัฒนาทBองถิ่นในอุษาคเนย$ 

สร�างเครือข�ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน เพิ่มโอกาสการเข�าศึกษาและพัฒนานักศกึษาให�เก�งและดี เป'นแหล�งเรียนรู�และมีส�วนร�วมแก�ไขป*ญหาของท�องถิ่น พัฒนาองค.การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษย$ที่มี
คุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวิชาการทั้งศาสตร$ และศิลปDเพื่อการ
พัฒนาทBองถิ่นอยEางยั่งยนื 

เป=นองค$การตัวอยEางที่มีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง และ
เป=นองค$การแหEงการเรียนรูB 

� แหล6 ง เ งิ น ทุ น ท ร าบถึ ง ปI ญ ห า  ศั ก ยภ าพ            
ความพร�อมของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเงิน
สนับสนุน 

� คณาจารย�ได�รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สร�าง
องค�ความรู�และเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ  

� บัณฑิตมีความรู� ทักษะ คุณธรรม เป8นที่ยอมรับของ
สังคม 

� นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ได�รับโอกาสในการเข�า
ศึกษาตามความพร�อมและศักยภาพ 

� มีหลักสูตรที่ตรงกับความต�องการของผู� เรียน 
ชุมชน 

 

� ประชาชน หน6วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมีความรู�  ทักษะในการเข�าใจ แก�ไข
ปIญหาได�ด�วยตนเอง 

� นักศึกษา คณาจารย�มีประสบการณ�ตรง            
และบทบาทการมีส6วนร6วมในการศึกษาและ
แก�ไขปIญหาของชุมชน  ท�องถิ่น 

� มหาวิทยาลัยได�รับการยอมรับด�านการเป8น
องค�การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

� มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง แข็งแกร6งในด�าน
การเงินและสินทรพัย� 

� บุคลากรทุกกลุ6มมีความสุขและพึงพอใจที่ได�
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

� สานต6อ เพิ่มโครงการความร6วมมือกับในการทํา
ภารกิจหลักกับหน6วยงานภายนอก 

� แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินช6วยเหลือเพื่อสนับสนุน
การทํางานตามภารกิจหลัก 

� สร�างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย�เก6า / ชุมชน 
� พัฒนา ปรับภาพลักษณ�มหาวิทยาลัยสู6สากล 
 

� พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให�ตอบสนองกับความ
ต�องการของชุมชน ท�องถิ่น และผู�เรียน 

� พัฒนา ต6อยอด เพิ่มคุณค6าของผลงาน  การวิจัยและ
นวัตกรรม 

� พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ� เผยแพร6 สร�าง
การรับรู�ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

� พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย�ที่ปรึกษา 
ระบบหอพักให�มีผลต6อการพัฒนานักศึกษา 

� ส6ง เสริมให�นัก ศึกษาเข� าร6 วม มีบทบาท           
ด�านการอนุรักษ� เรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมไทย 

� จัดตั้งศูนย�การเรียนรู�ของศาสตร�ทุกสาขาที่มี
ความพร�อม 

 

� พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย�ที่ปรึกษา 
ระบบหอพักให�มีผลต6อการพัฒนานักศึกษา 

� ส6 ง เส ริ ม ให�นั ก ศึ กษา เข� า ร6 วม  มีบทบาท             
ด�านการอนุรักษ� เรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมไทย 

� จัดตั้งศูนย�การเรียนรู�ของศาสตร�ทุกสาขาที่มี
ความพร�อม 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู� ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให�บุคลากรอย6าง
ต6อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร�ของหน6วยงาน 

เสริมสร�างวัฒนธรรมความเป8นมอือาชีพทางการอุดมศึกษาให�แก6
หน6วยงาน คณาจารย� และบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบการจัดการความรู� และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

 

มอบอํานาจ เสรมิพลัง สร�างความพร�อมในการปฏิบัติงานให�แก6คณะ / 
สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองค�การสมรรถนะสูง 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข�อบังคับให�เอื้ออํานวย และพัฒนาเป8น
องค�การทีม่ีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง 

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบอาคาร 
ภูมิทัศน� และระบบสินทรัพย� สิทธิประโยชน� 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 
กา

รพั
ฒ

นา
อง

ค$ก
าร
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วิสัยทัศน$ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� เป8นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
เพ่ือพัฒนาท�องถ่ินในอุษาคเนย� 
 

เปGาประสงค$หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป�  พ.ศ. 2553 - 2556  
1.  สร�างสรรค�งานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน  ทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณภาพคุณธรรมเพ่ือ 

รับใช�สังคม  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
           2. บูรณาการทางวิชาการท้ังศาสตร�และศิลปOเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินอย6างยั่งยืน 
  3. เป8นองค�การท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และเป8นองค�การแห6งการเรียนรู�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปGาประสงค$ท่ี 1 
สรBางสรรค$งานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน  

ทรัพยากรมนุษย$ท่ีมีคุณภาพและ
คุณธรรมเพ่ือรับใชBสังคมและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน$  
VRU  

เป=นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
เพ่ือพัฒนาทBองถิ่นใน

เปGาประสงค$ท่ี 2  
บูรณาการทางวิชาการท้ัง
ศาสตร$และศิลปDเพ่ือพัฒนา

ทBองถิ่นอยEางย่ังยืน 

เปGาประสงค$ท่ี 3 
เป=นองค$การท่ีมีธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป=น

องค$การแหEงการเรียนรูB 
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เปGาประสงค$ / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

เปGาประสงค$/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คEา

เปGาหมาย 
1.  สรBางสรรค$วิชาการท่ีมีมาตรฐานทรัพยากรมนุษย$ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมเพ่ือรับใชBสังคมและสบืสานวัฒนธรรม  

KPI 1.1 ร�อยละของการสร�างผลงานทางวิชาการต6อจํานวนอาจารย�ท่ีเผยแพร6ได�ตรงตามเกณฑ�ของ
ประกาศ กพอ. 

80% 

KPI 1.2 ร�อยละความสําเรจ็ในการรับนักศึกษาตามแผนการรับ 80% 
KPI 1.3 จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามกรอบเวลาและได�งานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ป) 60% 
KPI 1.4 ร�อยละของความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิตอยู6ในเกณฑ�สูง 85% 
KPI 1.5 ร�อยละของหลักสตูรท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินและสอดรับกับ

เกณฑ� TQF 
100% 

KPI 1.6  ร�อยละของหลักสูตรท่ีมกีารพัฒนาให�สอดรับกับเกณฑ�มาตรฐานหลักสตูร (TQF) 100% 
2. บูรณาการทางวิชาการท้ังศาสตร$และศิลปDเพ่ือพัฒนาทBองถิ่นอยEางย่ังยืน  

KPI 2.1  จํานวนหลักสตูรหรือโครงการให�บริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการระหว6างสาขาหลักสูตรท่ี
เพ่ิมข้ึน 

10 
KPI 2.2  จํานวนรายได�จากการวิจัย การให�คําปรึกษาและการให�บรกิารวิชาการ (ล�านบาท) 20 
KPI 2.3  จํานวนศูนย�การเรียนรู�ของศาสตร�สาขาต6างๆ เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินเชิงบูรณาการ 8 

3. เป=นองค$การท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป=นองค$การ
แหEงการเรียนรูB 

 

KPI 3.1  มหาวิทยาลัยผ6านการประเมินในระดับด ี 3.5 

KPI 3.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป8นแหล6งเรียนรู�ของชุมชน และหน6วยงานต�นแบบ
ด�านองค�การแห6งความพอเพียง 

            แห6งความพอเพียง 

5 

KPI 3.3  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให�มีระบบบรหิารการเงินท่ีมีมาตรฐาน (5 ประเด็น) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

ประเด็นยุทธศาสตร$และกลยุทธ$การพัฒนามหาวิทยาลัย  ป�  พ.ศ. 2553 - 2556 
จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการรับฟIงความเห็นของคณะผู�บริหาร 

คณาจารย�บางส6วนทําให�ได�มาซ่ึงข�อสรุปเก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีมหาวิทยาลัยพึงต�องดําเนินการ 
เพ่ือก�าวข�ามประเด็นท�าทายและบรรลุเป5าหมายตามวิสัยทัศน�และเป5าประสงค�ท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดไว�  ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี  1 เพ่ิมโอกาสในการเข�าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให�เป8นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
สูงสุด 

 กลยุทธ$  
  1.1. การพัฒนาหลักสูตรใหม6ให�ทันสมัยและตอบสนองความต�องการของผู�เรียนและ
สังคม 

เพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาใหBเป=นบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพสูง สอดคลBองกับความ

ตBองการของประเทศ  และ
ประชาคมอาเซียน 

สรBางเครือขEายและ
แสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง

บูรณาการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป=น
แหลEงเรียนรูB  และมีบทบาท
ในการบริการวิชาการแกE

ชุมชนและทBองถิ่น 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป=น
องค$กรสมรรถนะสูงท่ีมีการ

บริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาลและเป=น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร$ 

1 

2 

3 

4 
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  1.2. เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเข�าศึกษาให�แก6ผู�ด�อยโอกาสหรือผู�ท่ีสนใจเข�าศึกษาก6อน
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.3. ประชาสัมพันธ�เชิงรุก การสร�างเครือข6ายการรับนักศึกษา ปรับปรุงข้ันตอนการรับ
และจัดทําแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเข�าใหม6 
  1.4. การสร�างความร6วมมือในข�อตกลงร6วมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควต�าใน
การเข�าเรียนให�แก6นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนย�ผ6านองค�กร  หน6วยงานพันธมิตร 
  1.5. กําหนดมาตรฐานด�านสมรรถนะสําหรับบัณฑิตท่ีพึงประสงค�และดําเนินมาตรการ
ให�นักศึกษาได�รับการพัฒนาให�ได�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
  1.6. ส6งเสริมให�นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู�จากการปฏิบัติสถานประกอบการและ
ชุมชนผ6านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  1.7. ส6งเสริมสนับสนุนให�ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทหน�าและปฏิบัติหน�าท่ีของ
อาจารย�ท่ีปรึกษา  
  1.8. ส6งเสริมให�นักศึกษาได�เข�าร6วมจัดกิจกรรมอนุรักษ�  ธํารงไว�และสืบทอดเอกลักษณ�
ความเป8นไทย  และมีบทบาทส6วนร6วมในการพัฒนาและแก�ปIญหาชุมชนท�องถ่ินและวัฒนธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร$ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยเป8นแหล6งเรียนรู� และมีบทบาทในการแก�ไขปIญหาชุมชน  

ท�องถ่ินด�านวัฒนธรรม 

 กลยุทธ$  
  2.1  สํารวจความต�องการคาดหวังด�านการให�บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร  
รูปแบบการให�บริการ  ท่ีสนองต6อความต�องการท่ีแท�จริงของชุมชนท�องถ่ิน  
  2.2. สนับสนุน ให�มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ�ท่ีอยู6ในความสนใจของ
ประชาชน สังคม  และเผยแพร6สร�างการรับรู�แก6สังคมเป8นระยะๆ  

2.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการท่ียึดผู�เรียนรู�เป8นศูนย�กลาง   มุ6งเน�น    
การเรียนรู�จากการปฏิบัติและการใช�ประเด็นปIญหาชุมชนเป8นฐานให�นักศึกษาได�ร6วมทํางานกับชุมชน 

2.4  สนับสนุนให�คณาจารย�  นักศึกษาร6วมกันเรียนรู�ผ6านการปฏิบัติจริงเพ่ือแก�ไข  
ปIญหาในชุมชนเป8นฐานให�นักศึกษาได�ร6วมทํางานกับชุมชน   

2.5  จัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ของศาสตร�สาขาต6างๆ  ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับชุมชน    นักศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.6. ส6งเสริมและพัฒนาครูและผู�บริหารโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูปการเรียนรู� 

2.7. การส6งเสริมภูมิปIญญาไทยและวัฒนธรรมท�องถ่ินให�เป8นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.8 แสวงหาความร6วมมือระหว6างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ        

เพ่ือแก�ไขปIญหาและพัฒนาชุมชนหรือผู�ประกอบการในประเทศเพ่ือนบ�าน 
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2.9. เร6งประชาสัมพันธ� เผยแพร6ผลงาน  สร�างการรับรู�ถึงศักยภาพ  และผลงานทาง
วิชาการ 
  2.10. พัฒนาต6อยอด  สร�างมูลค6าเพ่ิมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ชุมชน  และท�องถ่ิน    
 

ประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี 3 สร�างเครือข6ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ    

กลยุทธ$  
  3.1  สานต6อและเพ่ิมโครงการความร6วมมือระหว6างมหาวิทยาลัยกับหน6วยงาน             

สถานประกอบการภายนอก  และมหาวิทยาลัยในต6างประเทศ  ในการจัดการศึกษา การวิจัย  และ
พัฒนานวัตกรรม  และการให�บริการวิชาการ  

  3.2  แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค�กรภายในต6างประเทศ เพ่ือสร�างองค�
ความรู�ใหม6  พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแก�ไขปIญหาของชุมชนและท�องถ่ิน 

  3.3  แสวงหาและส6งเสริม สนับสนุนจากการพัฒนาชุมชน องค�กรต�นแบบ เพ่ือ
พัฒนาเป8นแหล6ง/ศูนย�การเรียนรู�ตัวอย6างในด�านต6างๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอ่ืนๆ   

  3.4 การส6งเสริมให�สมาคมศิษย�เก6าจัดกิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว6าง
มหาวิทยาลัยกับบัณฑิต   และมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

  3.5. พัฒนามหาวิทยาลัย  การปรับภาพลักษณ�ของมหาวิทยาลัยสู6สากลด�วยการ
สร�างความร6วมมือในการพัฒนาศาสตร�และการปฏิบัติการ  เพ่ือชุมชนท่ีมีความพร�อมร6วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา  หน6วยงานในภูมิภาคอุษาคเนย�  

  3.6. สนับสนุนให�คณาจารย�เข�าร6วมหรือจัดเวทีหรือพ้ืนท่ี  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผล
การปฏิบัติงานหรือเผยแพร6ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน6วยงาน  มหาวิทยาลัยท้ังในและต6างประเทศ  
  
 

ประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยเป8นองค�การสมรรถนะสูง  ท่ีมีการบริการจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาลและเป8นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ$ 
      4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน6วยงานในการปฏิบัติตามภารกิจ 

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาต6อการฝ[กอบรม ศึกษาดูงานท้ังในและ
ต6างประเทศ  และการเข�าสู6ตําแหน6งตามเส�นทางอาชีพของบุคลากรแต6ละสายงาน 

4.1.2 การสร�างวัฒนธรรมการเป8นมืออาชีพทางด�านการอุดมศึกษาให�แก6
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ผ6านกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสร�างคุณธรรรม
การปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกย6องคณาจารย�ดีเด6นในด�านต6างๆ   

4 . 1 . 3  พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิ บั ติ ง าน ให� บุ คลากร กํ าหนด             
แนวปฏิบัติงานประจําป)  และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย6างเป8นรูปธรรม 

4.1.4 ส6งเสริมการจัดกิจกรรม  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�  เพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางานและการถ6ายทอดประสบการณ�ระหว6างบุคลากร  
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 4.1.5  มอบอํานาจเสริมพลังและสร�างความพร�อมในการปฏิบัติงานให�แก6 
คณะ/สํานัก  ในรูปแบบการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ข�อมูลข6าวสารและ
นวัตกรรมด�านการบริหารจัดการ 

4.1.6  ส6งเสริมให�บุคลากร หน6วยงาน แสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน         
ตามภารกิจหน�าท่ีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร�ท่ีมุ6งผลสัมฤทธิ์  และมีธรรมาภิบาล  
4.2.1  ปรับปรุงระเบียบข�อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให�เอ้ือต6อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานและการก6อสร�างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 
4.2.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการให� เป8นไปตามแนวทางการบริหาร

ยุทธศาสตร�และ   การพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 
4.2.3  ส6งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยให�เป8นองค�การแห6งการเรียนรู� 
4.2.4  ส6งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ความรู�ภายในมหาวิทยาลัย 
4.2.5  เสริมสร�างความม่ันคงของเงินคงคลังและเพ่ิมรายได�จากแหล6งรายได�

จากสินทรัพย�ท่ีมีอยู6ของมหาวิทยาลัย 
4.2.6  ระบุค�นหาอัตลักษณ�  ผลงานเชิงประจักษ�ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสื่อสาร

และจัดการภาพลักษณ�ผ6านสื่อโทรทัศน� หนังสือพิมพ�  Website และสื่ออ่ืนๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชน�ต6อสังคม และสมาคมศิษย�เก6า  

4.3  พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสภาพแวดล�อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 
4.3.1  ปรับสภาพแวดล�อมทางกายภาพ ภูมิสถาปIตย�ภายในมหาวิทยาลัยให�

สื่อถึงการเป8นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป8นสถาบันอุดมศึกษาท่ีทันสมัยและสุนทรียภาพ 
4.3.2  การพัฒนามหาวิทยาลัยให�เป8นตัวอย6างขององค�กรแห6งความพอเพียง 
4.3.3  จัดหาพัฒนาระบบสวัสดิการด�านท่ีพักอาศัย  สิ่งอํานวยความสะดวก

บริการอ่ืน  เพ่ือส6งเสริมคุณภาพชีวิตให�แก6บุคลากรทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$  ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  ได�จัดอบรมสัมมนา      
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การทบทวนยุทธศาสตร�   จัดทําร6างแผนการปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556  ระหว6างวันท่ี 22 -24 พฤษภาคม  2555 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร�ท  
จังหวัดนครนายก ประกอบด�วย  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาคณาจารย� และ
ข�าราชการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรด�านแผนงาน  และงบประมาณ  ได�มีการ
ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป)งบประมาณ  ผลจาก
การประชุมดังกล6าว สภามหาวิทยาลัยได�กําหนดนโยบายบริหารงาน ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556  
ยุทธศาสตร�แผนปฏิบัติราชการประจําป)งบประมาณ และโครงการสําคัญ  ตัวชี้วัด ป)งบประมาณ      
พ.ศ. 2556 เพ่ือเป8นแนวทางในการให�ผู�บริหารมหาวิทยาลัย  บุคลากร  นํานโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย และผลจากการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน6วยงาน 
ซ่ึงรายละเอียดท่ีได�จากการทบทวนแผนมีดังนี้   

ปรัชญา  

          วิชาการเด6น  เน�นคุณธรรม นําท�องถ่ินพัฒนา ก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี 

พันธกิจ (Mission) 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  มีภาระหน�าท่ีใน
การปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 และ 8  
ดังนี้ 
  มาตรา 7 ให�มหาวิทยาลัยเป8นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีเสริมสร�าง
พลังปIญญาของแผ6นดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรู� เชิดชูภูมิปIญญาของท�องถ่ิน สร�างสรรค�ศิลปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญก�าวหน�าอย6างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนมีส6วนร6วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช�
ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย6างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค�ให�การศึกษา 
ส6งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให�บริการทางวิชาการแก6สังคม ปรับปรุง ถ6ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู  
  มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามมาตรา 7 ให�กําหนด
ภาระหน�าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังต6อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู6ความเป8นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปIญญาท�องถ่ิน      
ภูมิปIญญาไทย และภูมิปIญญาสากล 
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2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู�คู6คุณธรรม สํานึกในความเป8นไทย มีความรักและผูกพันต6อ
ท�องถ่ินอีกท้ังส6งเสริม การเรียนรู�ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช6วยให�คน  ในท�องถ่ินรู�เท6าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล6าวจะต�องให�มีจํานวนและคุณภาพสอดคล�องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในคุณค6า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท�องถ่ินและของชาติ 

4. เรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของผู�นําชุมชน ผู�นําศาสนา และนักการเมือง
ท�องถ่ินให�มีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท�องถ่ินเพ่ือประโยชน�ของส6วนรวม  

5.  เสริมสร�างความเข�มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป8นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร6วมมือและช6วยเหลือเก้ือกูลกันระหว6างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค�กร
ปกครองส6วนท�องถ่ินและองค�กรอ่ืนท้ังในและต6างประเทศเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ�านและเทคโนโลยีสมัยใหม6ให�
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท�องถ่ิน  รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส6งเสริมให�เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
อย6างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส6งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 

วิสัยทัศน$ (Vision) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� เป8นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือ
พัฒนาท�องถ่ินในอุษาคเนย� 

เปGาประสงค$ (Goal) 

1.  สร�างสรรค�งานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม        
เพ่ือรับใช�สังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

2.  บูรณาการทางวิชาการท้ังศาสตร�และศิลปOเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินอย6างยั่งยืน 
3.  เป8นองค�การท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป8นองค�การแห6งการเรียนรู�  
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ประเด็นยุทธศาสตร$  
  1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู�สู6ประชาคมอาเซียน 
  2. เพ่ิมผลงานด�านท�องถ่ินศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
  3. รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน  
  4. พัฒนาภูมิทัศน�  แหล6งสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ� อัตลักษณ� 
  5. พัฒนาองค�กรสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
  6. เพ่ิมจํานวนอาจารย�วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ  การวิจัย 
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ยุทธศาสตร$การพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดหลัก ป�งบประมาณ 2556 

1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBเขBาสูEประชาคมอาเซียน   

เสริมสร�างสมรรถนะท่ีพึงประสงค�และสนองตอบต6อการดําเนินชีวิตตามวิ ถีทางของ         
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมร6วมสมัยให�แก6นักศึกษา อาจารย�และบุคลากรผ6านระบบการเรียนรู�    
ท่ีมุ6งสร�างปIญญาจากการปฏิบัติและการจัดการปIญหาสาธารณะในท�องถ่ิน  โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. เสริมสมรรถนะการเรียนรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา อาจารย�และบุคลากร 
2. ส6งเสริมการเรียนรู�ภาษาอาเซียนสําหรับนักศึกษา อาจารย�และบุคลากร 
3. พัฒนาหลักสูตรใหม6 ระบบการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงและการแก�ไขปIญหาสาธารณะ

ร6วมกับชุมชน 
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปIญญาของนักศึกษา อาจารย�และบุคลากร 
5. ส6งเสริมให�นักศึกษา อาจารย�อาสาร6วมเรียนรู� พัฒนาองค�กรและชุมชนในท�องถ่ิน 
6. พัฒนาบ6มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษย�เก6าและผู�ประกอบการให�ตั้งตัวได� 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู� 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
KPI.1.1  ร�อยละของนักศึกษา อาจารย�และบุคลากรท่ีมีผลการประเมินความรู�ทางภาษาตาม       
           เกณฑ�ท่ีกําหนด 
KPI.1.2  ร�อยละของนักศึกษา อาจารย�และบุคลากรท่ีเข�าร6วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
            และจิตปIญญา 
KPI.1.3  จํานวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรใหม6ท่ีได�รับอนุมัติ 
KPI.1.4  ร�อยละของหลักสูตร/นักศึกษาท่ีทํากิจกรรมอาสาร6วมเรียนรู�และพัฒนาองค�กร 
           และชุมชนในท�องถ่ิน 
KPI.1.5  ร�อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานบ6มเพาะวิสาหกิจและกองทุนต้ังตัวได� 
 

2. เพ่ิมผลงานดBานทBองถ่ินศึกษาและการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ  

      ส6งเสริม สนับสนุนการผลติผลงานทางวิชาการท่ีเป8นสารสนเทศพ้ืนฐาน ภูมิปIญญาท�องถ่ิน
และเพ่ิมบทบาทของอาจารย� คณะ มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน จัดการปIญหาสาธารณะในท�องถ่ิน 
โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน 
2. จัดต้ังดําเนินการศูนย�ศึกษาข�อมูลสารานุกรมท�องถ่ิน 
3. ส6งเสริมการให�บริการวิชาการ ร6วมเรียนรู� พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค�กร ชุมชน 

ท�องถ่ิน  
4. ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปIญหาสาธารณะของชุมชนท�องถ่ิน 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
KPI.2.1  ร�อยละของหลักสูตรท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน 
KPI.2.2  ระดับความสําเร็จการจัดต้ังศูนย�ศึกษาข�อมูลสารานุกรมท�องถ่ิน 
KPI.2.3  ร�อยละของหลักสูตรท่ีให�บริการวิชาการ ร6วมเรียนรู� พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค�กร  
           ชุมชน ท�องถ่ิน 
KPI.2.4  รายได�จากการให�วิจัยและการบริการวิชาการ 
KPI.2.4  ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปIญหาสาธารณะของ 
           ชุมชนท�องถ่ิน 

3. รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน  

     ประสานความร6วมมือกับหน6วยงาน มหาวิทยาลัยท้ังในและต6างประเทศ รวมท้ังดําเนินการ
ศึกษา วิจัย รวบรวม เผยแพร6ข�อมูล สารสนเทศเก่ียวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ6มประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. รวบรวม ประมวลผลข�อมูลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
2. แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝ[กงาน ฝ[กประสบการณ� และศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน 
3. ศึกษา ฝ[กอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนอาจารย�ด�านการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน 
4. สร�างเครือข6ายความร6วมมือระหว6างหน6วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต6างประเทศ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
KPI.3.1  จํานวนรายงานผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอาเซียน 
KPI.3.2  ร�อยละของหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาฝ[กงาน  ฝ[กประสบการณ�  และศึกษาระยะสั้นใน 
           ประเทศอาเซียน 
KPI.3.3 ร�อยละของหลักสูตรท่ีมีอาจารย�ไปศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนการสอน การฝ[กประสบการณ�

ในประเทศอาเซียน 

4. พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ  ส่ือสารเอกลักษณ$ อัตลักษณ$   

       เร6งพัฒนา ปรับปรุง ฟKLนฟูภูมิทัศน� แหล6งสุนทรียะ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัยให�มีสภาพน6าอยู6 ส6งเสริมบรรยากาศ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู� การพัฒนาสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ  รวมท้ังจัดระบบ ดําเนินการสื่อสาร สร�างการรับรู�ของสังคมชุมชนและความภาคภูมิใจของ
นักศึกษา บุคลากรต6อเอกลักษณ� อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน� แหล6งสุนทรียะ 
2. ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สิ่งก6อสร�าง 
3. ส6งเสริมการจัดการขยะและรณรงค�ประหยัดพลังงาน  
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ� ภาพลักษณ� สื่อสารเอกลักษณ� อัตลักษณ� 
5. สร�างนักศึกษาให�มีเอกลักษณ� อัตลักษณ�  ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
KPI.3.1 ร�อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรต6อภูมิทัศน� แหล6งสุนทรียะและแหล6งบริการ

เรียนรู�ภายใน 

KPI.3.1 ระดับการรับรู�ข6าวสารข�อมูลของมหาวิทยาลัยของนักศึกษา บุคลากร ผู�ปกครอง และ
ชุมชน 

5. พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล     

ปรับปรุง พัฒนาโครงสร�าง ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีภายใต�การมีส6วนร6วมของประชาคมท้ังภายในและภายนอก โดยมีกลยุทธ�ท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบจัดการผลงานและพัฒนาองค�กรพอเพียง 
4. พัฒนาวิสาหกิจใหม6และจัดการสิทธิประโยชน� 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
KPI.5.1    มหาวิทยาลัยผ6านการประเมินกระบวนการบริหารจัดการในระดับดีมาก 
KPI.5.2    ร�อยละความสําเร็จในการจัดหารายได�จากการพัฒนาวิสาหกิจใหม6และจัดการสิทธิ 
             ประโยชน�  
 

6. เพ่ิมจํานวนอาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ การวิจัย 

 เร6งสรรหา พัฒนาอาจารย�ให�มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหน6งทางวิชาการเป8นไปตามเกณฑ�
มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา โดยมีกลยุทธ�หรือโครงการสําคัญ ดังนี้ 

1. สรรหา และพัฒนาอาจารย�วุฒิปริญญาเอก 
2. สนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ ผลงานวิจัยและส6งเสริมการเข�าสู6ตําแหน6งทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
          KPI.6.1 จํานวนอาจารย�ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 20 % 

  KPI.6.2 จํานวนอาจารย�ท่ีมีตําแหน6งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 25 % 
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ตัวชี้วัดและเปGาหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําป�งบประมาณ 2556 จําแนกตามหนEวยงานจัดการศึกษา 
 

ที่ ชื่อหนEวยงาน 

1 
ร�อยละของนักศึกษา 

อาจารย�และ
บุคลากรที่มผีลการ
ประเมินความรู�ทาง
ภาษาตามเกณฑ�ที่

กําหนด 

2 
ร�อยละของนักศึกษา 

อาจารย�และ
บุคลากรที่เข�าร6วม
โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและจิต
ปIญญา 

3 
จํานวน
หลักสตูร
นานาชาติ 

และหลักสตูร
ใหม6ที่ได�รบั

อนุมัต ิ

4 
ร�อยละของ
หลักสตูร/

นักศึกษาที่ทํา
กิจกรรมอาสาร6วม
เรียนรู�และพัฒนา
องค�กรและชุมชน

ในท�องถิ่น  

5 
ร�อยละ

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงานบ6ม

เพาะวิสาหกิจและ
กองทุนตั้งตัวได� 

6 
ร�อยละของ
หลักสตูรที่มี
ผลงานเพื่อ

พัฒนาชุมชน
และท�องถิ่น 

7 
ระดับ

ความสําเร็จ
การจัดตั้งศูนย�

การศึกษา
ข�อมูล       

สารนุกรม
ท�องถิ่น 

1 คณะครุศาสตร�  80 % 80 % 80 % 85 %  85 %  
2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   80 % 80 % 80 % 85 %  85 %  

3 คณะวิทยาการจัดการ   80 % 80 % 80 % 85 %  85 %  

4 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  80 % 80 % 80 % 85 %  85 %  

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  80 % 80 % 80 % 85 %  85 %  

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  80 % 80 % 80 % 85 %  85 %  

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.) 80 % 80 % 80 % 85 %  85 %  

 ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 80 % 80 % 80 % 85 % 85 % 85 % 5 
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ตัวชี้วัดและเปGาหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําป�งบประมาณ 2556 จําแนกตามหนEวยงานจัดการศึกษา 
 

ที่ ชื่อหนEวยงาน 

8 
ร�อยละของ
หลักสตูรที่

ให�บริการวิชาการ  
ร6วมเรยีนรู�  พัฒนา

สมรรถนะการ
พัฒนาองค�กร  
ชุมชน  ท�องถิ่น  

9 
รายได�จากการ

ให�บริการงานวิจัย  
และการบริการ

วิชาการ 

10 
ระดับความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะ
และจัดการปIญหา

สาธารณะของ
ชุมชนและท�องถิ่น 

11 
จํานวนรายงานผล
การศึกษาสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  
สังคม และ

วัฒนธรรมอาเซียน 

12 
ร�อยละของ
หลักสตูรที่มี

นักศึกษาฝ[กงาน  
ฝ[กประสบการณ� 

และศึกษาระยะสั้น
ในประเทศอาเซียน  

13 
ร�อยละของ
หลักสตูรที่มี
อาจารย�ไป
ศึกษาวิจัย  

แลกเปลีย่นการ
สอน การฝ[ก

ประสบการณ�ใน
ประเทศอาเซียน 

1 คณะครุศาสตร�  90 %   5 1 25% 25% 
2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   90 %   5 1 25% 25% 
3 คณะวิทยาการจัดการ   90 %   5 1 25% 25% 
4 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  90 %   5 1 25% 25% 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  90 %   5 1 25% 25% 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  90 %   5 1 25% 25% 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.) 90 %   5 1 25% 25% 
 รวม/เฉลี่ย 90 %  22,500,000 5 7 25% 25% 

 
หมายเหตุ พิจารณากําหนดจากกรอบภารกิจของ พรบ. แผนยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย และกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สกอ. สมศ. 
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ตัวชี้วัดและเปGาหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําป�งบประมาณ 2556 จําแนกตามหนEวยงานจัดการศึกษา 
 

ที่ ชื่อหนEวยงาน 

14 
ร�อยละความพึง
พอใจนักศึกษา 

บุคลากรต6อภูมิทัศน�  
แหล6งสุนทรียะและ

แหล6งบริการ 

15 
ระดับการรับรู�
ข6าวสารข�อมลู

มหาวิทยาลยัของ
นักศึกษา บุคลากร  

ปกครอง  และ
ชุมชน 

16 
คณะ มหาวิทยาลยั
ผ6านการประเมินการ

บริหารจัดการ 

17 
ร�อยละความสาํเรจ็
ในการจัดหารายได�

จากการพัฒนา
วิสาหกิจใหม6และ

จัดการสิทธิ
ประโยชน� 

18 
จํานวนอาจารย�
วุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น 20% 

19 
จํานวน

อาจารย�ที่มี
ตําแหน6ง

วิชาการเพิ่มขึ้น  

1 คณะครุศาสตร�  85 %  ระดับดีมาก   25% 
2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   85 %  ระดับดีมาก   25% 

3 คณะวิทยาการจัดการ   85 %  ระดับดีมาก   25% 

4 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  85 %  ระดับดีมาก   25% 

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  85 %  ระดับดีมาก   25% 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  85 %  ระดับดีมาก   25% 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.) 85 %  ระดับดีมาก   25% 

 รวม 85 % 5 ระดับ ระดับดีมาก 85 % 20 % 25% 

 
หมายเหตุ พิจารณากําหนดจากกรอบภารกิจของ พรบ. แผนยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย และกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สกอ. สมศ
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โครงการแผนปฏิบัติการภายใตBประเด็น 
ประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี 1  พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน   

 
1.1 โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาอาจารย�และบุคลากร 
1.2 โครงการส6งเสริมการเรียนรู�ภาษาอาเซียนสําหรับนักศึกษาอาจารย�และบุคลากร 
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6และระบบการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงเพ่ือแก�ไขปIญหา
สาธารณะร6วมกับ ชุมชน 
1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปIญญาของนักศึกษาอาจารย�และบุคลากร 
1.5 โครงการวไลยอลงกรณ�อาสาร6วมเรียนรู� พัฒนาองค�กรและชุมชนในท�องถ่ิน 
1.6 โครงการบ6มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษย�เก6าและผู�ประกอบการให�ตั้งตัวได� 
1.7 โครงการจัดหา  เพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู� 
1.8 โครงการพัฒนานักศึกษาและกีฬา 
1.9 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ�ทางด�านศิลปะและวัฒนธรรม 
1.10 โครงการเสริมสร�างเอกลักษณ� อัตลักษณ�ให�แก6นักศึกษา และดําเนินการด�านศิษย�เก6าสัมพันธ� 
1.11  โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
1.12  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษเฉพาะด�าน 
1.13  โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร� 
1.14  โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
1.15  โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.16  โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1.17 โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
1.18  โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
1.19 โครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.20   โครงการจัดการศึกษาศูนย�การศึกษาสระแก�ว 
1.21   โครงการจัดการศึกษาศูนย�การศึกษากรุงเทพ 
1.22   โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต 
1.23  โครงการพัฒนางานวิทยบริการ 
1.24 โครงการพัฒนางานศึกษาท่ัวไป 
1.25  โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.26  โครงการพัฒนางานศูนย�วิทยาศาสตร�
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

1.1 โครงการเสริมสมรรถนะ
การเรยีนรู�ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา อาจารย�
และบุคลากร  

ร�อยละของนักศึกษา 
อาจารย�และ บุคลากรที่เข�า
อบรมมผีลประเมินความรู�
ทางภาษาตามเกณฑ�ที่
กําหนด 

80 • พัฒนาหลักสตูรการฝ[กอบรม  
• จัดหาสื่อเรียนรู�ด�วยตนเองผ6าน

เครือข6ายอินเตอร�เน็ต  
• จัดกิจกรรมส6งเสรมิให�นักศึกษา 

อาจารย�และบุคลากรศึกษา
เรียนรู�จนผ6านเกณฑ� 

ศูนย�ภาษา, 
คณะ 

500,000 (U) 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.2 โครงการส6งเสริมการ
เรียนรู�ภาษาอาเซียน
สําหรับนักศึกษา อาจารย�
และบุคลากร  

ร�อยละของนักศึกษา 
อาจารย�และ บุคลากรที่เข�า
อบรมมผีลประเมินความรู�
ทางภาษาตามเกณฑ�ที่
กําหนด 

80 • จัดหลักสูตรการฝ[กอบรม  
• จัดหา ให�บริการการใช�งานสื่อ

เรียนรู�  
• จัดกิจกรรมส6งเสรมิให�นักศึกษา 

อาจารย�และบุคลากรศึกษา
เรียนรู�จนผ6านเกณฑ� 

ศูนย�ภาษา, 
คณะ 

500,000 (U) 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ใหม6 พัฒนาระบบการ
เรียนรู�จากการปฏิบัติจริง
และการแก�ไขปIญหา
ร6วมกับชุมชน  

จํานวนหลักสตูรนานาชาติ 
และหลักสตูรใหม6ที่ได�รับ
อนุมัต ิ

7 • จัดสรรงบเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
• ศึกษาพัฒนารูปแบบการสอน

และจัดทําคู6มือ 
• จัดสัมมนา ฝ[กอบรมการสอน

ตามรูปแบบ 

สสว. ,คณะ 1,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตปIญญาของ
นักศึกษา อาจารย�และ
บุคลากร  

ร�อยละของอาจารย�และ
บุคลากรที่เข�าร6วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิต
ปIญญา 

80 • จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
• จัดค6ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต 
• สนับสนุนอาจารย� บุคลากรเข�า

ปฏิบัติธรรม หลักสูตรพัฒนา
จิตปIญญา 

ศิลปะ,คณะ 300,000 (G) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

4. แผนงานส6งเสริม
ศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

1.5 โครงการวไลยอลงกรณ�
อาสาร6วมเรียนรู� พัฒนา
องค�กรและชุมชนใน
ท�องถิ่น   

ร�อยละของหลักสูตร / 
นักศึกษาที่ทํากิจกรรม
อาสาร6วมเรียนรู�และพัฒนา
องค�กรและชุมชนใน
ท�องถิ่น 

80 • ลูกเจ�าฟ5าอาสาพัฒนาสังคม 
ชุมชน  

• หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชมร6วม
เรียนรู� 

 

กพน., คณะ 1,700,000 (G) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

7. แผนงานบริการ
วิชาการแก6สังคม 

1.6 โครงการบ6มเพาะพัฒนา
นักศึกษา ศิษย�เก6าและ
ผู�ประกอบการให�ตั้งตัวได�   

ร�อยละความสาํเรจ็การ
ดําเนินงานตามแผนงานบ6ม
เพาะวิสาหกิจ 

80 ส6งเสริม และสนับสนุน  นักศึกษา 
อาจารย� และศิษย�เก6า และ
ผู�สนใจ เป8นผู�ประกอบการ 

ศูนย�บ6มเพาะ, 
คณะ 

1,700,000 (G) 
UBI. 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

5. แผนงานส6งเสริม
สนับสนุนการวิจัย 

1.7 โครงการจัดหา เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง
สื่อสิ่งอํานวยความสะดวก
การเรยีนรู�  

ร�อยละของหน6วยงานที่
ดําเนินการโครงการแล�ว
เสร็จ 

80 สํารวจ ปรับปรุง พัฒนา และจัดหา
สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกต6อ
การจัดการเรียนการสอน 

สนอ., คณะ 5,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1.8 โครงการพัฒนานักศึกษา
และการกีฬา 

ร�อยละของนักศึกษาที่
ได�รับการพัฒนา 

80 ปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐานด�านกีฬา
สุขอนามยั  และจัดกิจกรรมการ
แข6งขันกีฬา การสร�างเสริมสุขภาพ
การอนามัยให�แก6นักศึกษา บุคลากร 

คณะ,กพน. 
 

5,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�าง
โอกาสและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.9 โครงการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ�ทางด�าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

• ร�อยละของนักศึกษาที่เข�า
ร6วมกิจกรรมตามแผนงาน 
โครงการที่กําหนด 
• ร�อยละของนักศึกษาที่เข�า

ร6วมกิจกรรมตามแผนงาน 
โครงการที่นําความรู�ไป
ใช�ได� 

80 
 
 
 

80 

กําหนดและจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมในวันสําคัญของชาติ
และส6งเสรมิให�มีกิจกรรมการสบื
สานศิลปะและวัฒนธรรม 

ศูนย�ศิลปะ, 
คณะ, 

240,000 (G) 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

4. แผนงานอนุรักษ�
ส6งเสริมและ
พัฒนาศาสนา  
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

1.10 โครงการเสริ มสร� าง       
เอกลั กษณ�  อั ตลั กษณ�
ใ ห� แ ก6 นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ดําเนินการด�านศิษย�เก6า
สัมพันธ� 

- ร�อยละของนักศึกษาที่เข�า
ร6วมกิจกรรมตามแผนงาน 
โครงการที่กําหนดนํา
ความรู�ไปใช�ได� 
- ร�อยละความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมศิษย�เก6า 

80 
 
 

 

- ฝ[กอบรมนักศึกษาให�มีความ
ประพฤติตนตามอัตลักษณ�และ
ส6งเสริมให�นักศึกษาได�รับ
ประสบการณ�ชีวิตผ6านกิจกรรมใน
รูปแบบต6าง ๆ 
- ประสานงานและจัดกิจกรรม
ร6วมกับศิษย�เก6า 

คณะ,กพน.,  
สสร. 

2,000,000 (G) 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

7. แผนงานบริการ
วิชาการแก6สังคม 

1.11โครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ 

ร�อยละความสาํเรจ็ของการ
ดําเนินโครงการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ 

80 จัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาภาคพิเศษ 

สนอ.,สสว. 41,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.12 โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษารูปแบบ
พิเศษเฉพาะด�าน 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ 
• หลักสตูรสาธารณสุข 
• หลักสตูรวิศวกรรมระบบ 
• หลักสตูรการจัดการค�าปลีก 
• หลักสตูรการท6องเที่ยว 
• โครงการจัดการศึกษาสําหรับ

ผู�บรหิาร 
 

สสว.,คณะวจก.,
คณะอุต,     
คณะวิทย� 

5,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.13 โครงการจัดการศึกษา
คณะครุศาสตร�  

 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
คณะให�ครบถ�วนอย6างบูรณาการ
และบรรลเุป5าหมายของแผน  

คณะครุฯ 12,280,700 (G) 
4,678,800 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

1.14 โครงการจัดการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
คณะให�ครบถ�วนอย6างบูรณาการ
และบรรลเุป5าหมายของแผน  

คณะมนุษย�ฯ 22,526,900 (G) 
4,831,400 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.15 โครงการจัดการศึกษา
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงาน
ของคณะให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  
 

คณะเทคโนอุตฯ 12,849,200 (G) 
4,563,500 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.16 โครงการจัดการศึกษา
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
การเกษตร 

 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงาน
ของคณะให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  
 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

 7,512,000 (G) 
2,114,800 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.17 โครงการจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงาน
ของคณะให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  
 

คณะวจก. 20,112,700 (G) 
7,511,300 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.18 โครงการจัดการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
คณะให�ครบถ�วนอย6างบูรณาการ
และบรรลเุป5าหมายของแผน  
 

คณะวิทย�ฯ 21,546,600 (G) 
9,018,200 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

1.19 โครงการจัดการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
หน6วยงานให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  
 

ว.นวัตกรรม 308,000 (G) 
 46,292,400 

(U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.20 โครงการจัดการศึกษา
ศูนย�สระแก�ว 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
หน6วยงานให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  
 

ศ.สระแก�ว 4,030,400 (G) 
4,067,000 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.21 โครงการจัดการศึกษา
ศูนย� กทม. 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
หน6วยงานให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน 
  

ศ.กทม.  8,343,100 (G) 
 2,742,200 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.22 โครงการจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
โรงเรียน แผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  
 

รร.สาธิต 6,754,000 (G) 
27,500,000 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1 . 2 3  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า         
สํานักวิทยบริการ 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
หน6วยงานให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน 
 
 

ส.วิทยบริการ 5,275,100 (G) 
7,204,400 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

1.24 โครงการพัฒนางานจัด
การศึกษาทั่วไป 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
คณะ/หน6วยงานให�ครบถ�วนอย6าง
บูรณาการและบรรลเุป5าหมาย
ของแผน  
 

ส.การศึกษา
ทั่วไป 

1,385,900 (G) 
 584,000 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.25 โครงการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
หน6วยงานให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  

บัณฑิตวิทยาลัย  2,623,700 (G) 
5,968,000 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 

1.26 โครงการพัฒนาศูนย�
วิทยาศาสตร� 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
หน6วยงานให�ครบถ�วนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน  

ศูนย�วิทย�ฯ 2,365,100 (G) 
125,000 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3. แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา 
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โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 2 

เพ่ิมผลงานดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  
 

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน 
2.2 โครงการศูนย�ศึกษาข�อมูลสารานุกรมท�องถ่ิน  
2.3 โครงการบริการวิชาการ ร6วมเรียนรู�พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค�กร ชุมชน  ท�องถ่ิน  
2.4 โครงการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปIญหา สาธารณะของชุมชน 
       ท�องถ่ิน 
2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะให�แก6ครูและผู�บริหารโรงเรียนในเครือข6าย 
2.6 โครงการศึกษาเผยแพร6 ภูมิปIญญาไทย และศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 2  เพิ่มผลงานดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท�องถิ่น   

ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนางานวิจัย 

 

   80% 
 

 

• จัดตั้งคลินิควิจัยและพัฒนา
ระบบสนับสนุนการผลิตวิจัยที่
มีคุณภาพภายในสถาบันวิจัย 

• แสวงหา จัดสรรทุนวิจัยและ
ทุนเผยแพร6งานวิจัยสู6สังคม 
 

สถาบันวิจัย, 
คณะ 

5,344,600 (G) 
2,100,000 (U) 

13,500,000 (IFR) 
 
 

ตุลาคม 2555 - 
กันยายน 2556 

5. แผนงานส6งเสริม
สนับสนุนการวิจัย 

2.2 โครงการศูนย� ศึกษา
ข�อมูลสารานุกรมท�องถิ่น  

ร�อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท�องถิ่น 

80% • ประสานงานให�คณะ/
หน6วยงานจัดตั้งศูนย�ศึกษา 

• วิจัยศึกษาและรวบรวมข�อมูล
พื้นฐานของชุมชนและท�องถิ่น 

• ส6งเสริมหลักสูตรให�วิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อชุมชน  
 

สถาบันวิจัย
วิจัย, คณะ 

3,500,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

5. แผนงานส6งเสริม
สนับสนุนการวิจัย 

2.3 โครงการบริการวิชาการ 
ร6 ว ม เ รี ย น รู�  พั ฒ น า
สมรรถนะการพัฒนา
องค�กร ชุมชน ท�องถิ่น   

ร�อยละของหลักสูตรที่มี
โครงการบริการวิชาการสู6
ชุมชน 

70 • ศึกษาสํารวจพื้นที่ ปIญหา
ความต�องการของชุมชนด�าน
บริหารวิชาการ 

• ส6งเสริมหลักสูตรให�สร�าง
ผลงานบริการวิชาการแก6
ชุมชน 

• ส6งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
จัดทําโครงการจัดหารายได�
จากการบริการวิชาการ 
 

สสร,.,คณะ 3,361,200 (G) 
22,500,000 (IFS) 

 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

7. แผนงานบริการ
วิชาการ 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 2  เพิ่มผลงานดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

2 .4 โครงการ ศึ กษาและ 
ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย
สาธารณะและจัดการ
ปIญหาสาธารณะของ
ชุมชนท�องถิ่น   

ระดับความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะและจัดการ
ปIญหาสาธารณะของ
ชุมชนท�องถิ่น 

5 • ระดมความคิดเห็นในประเด็น
ปIญญาเชิงนโยบายสาธารณะ
ของท�องถิ่น 

• ส6งเสริมหลักสูตรให�ศึกษาและ
ร6วมขับเคลื่อนแก�ไขปIญหา
สาธารณะของชุมชน ท�องถิ่น 

สสร,คณะ 1,670,000 (G) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

5. แผนงานส6งเสริม
สนับสนุนการวิจัย 

2.5 โครงการพัฒนาครูและ
ผู� บริ หารโรงเรี ยนใน
เครือข6าย 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของครู
และผู�บริหารโรงเรียนที่
ได�รับการพัฒนา 

85 จัดสัมมนา ฝ[กอบรมให�ความรู�ด�าน
การพัฒนาสมรรถนะ แก6ครู และ
ผู�บริหารโรงเรียน ในเครือข6าย  

คณะ,สสร., 1,000,000 (G) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

7. แผนงานบริการ
วิชาการแก6สังคม 

2.6. โครงการศึกษาเผยแพร6 
ภู มิ ปI ญญา ไทย  และ
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น  

ร�อยละความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร6วมกิจกรรม 

80 • ศึ ก ษ า วิ จั ย ภู มิ ปI ญ ญ า 
ศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่น 

• จัด งานเผยแพร6ภู มิ ปIญญา
ชาวบ�าน วัฒนธรรมท�องถิ่น 
ทั้ ง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต6างประเทศ 

ส.ศิลปะฯ, 
คณะ,   

655,000 (G) 
 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

4. แผนงานอนุรักษ�
ส6งเสริม และพัฒนา
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี 3 
รวบรวมศึกษาความรูBดBานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอาเซียน 

 
3.1   โครงการรวบรวม  ประมวลผลข�อมูล  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอาเซียน  
3.2   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝ[กงาน  ฝ[กประสบการณ�  และศึกษาระยะสั้น  ในประเทศอาเซียน  
3.3   โครงการศึกษา ฝ[กอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนอาจารย�ด�านการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน 
3.4   โครงการเครือข6ายความร6วมมือระหว6างหน6วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต6างประเทศ 
3.5   โครงการพัฒนาเวปไซต�และเอกสารแนะนําหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 3 รวบรวมศึกษาความรูBดBานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณ 2556 

3 . 1  โ คร งการรวบรวม 
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข� อ มู ล
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวนรายงานผลการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรมอาเซียน  

5 • รวบรวม วิเคราะห�ข�อมลู 
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมอาเซียน 

• จัดรายการวิทยุ นานา
สาระเรื่องอาเซียน 

• จัดทําห�องอาเซียนศึกษา 

วิเทศสัมพันธ�, 
คณะ, 
สํานักวิทยบริการ 

1,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3.แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให�ทั่วถึง
และเป8นธรรม 

3.2 โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝ[ กงาน ฝ[ ก
ประสบการณ�  แล ะ
ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ สั้ น ใ น
ประเทศอาเซียน 

ร�อยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษาฝ[กงาน  ฝ[ก
ประสบการณ�  และศึกษา
ระยะสั้นในประเทศอาเซียน 

80 • ส6งนักศึกษาฝ[ก
ประสบการณ�ในอาเซียน 

• ส6งนักศึกษาแลกเปลี่ยน
กับมหาวิทยาลยัใน
ประเทศกลุ6มอาเซียน 

• ส6งนักศึกษาไปศึกษา
ระยะสั้นในประเทศกลุ6ม
อาเซียน 

วิเทศสัมพันธ�, 
คณะ, 
 

1,800,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3.แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให�ทั่วถึง
และเป8นธรรม 

3.3โครงการศึกษา ฝ[กอบรม
ระยะสั้น แลกเปลี่ยน
อาจารย�ด�านการสอน
และวิ จั ยในประเทศ
อาเซียน 

ร�อยละของหลักสูตรที่มี
อาจารย�ไปศึกษาวิจัย  
แลกเปลีย่นการสอน    
การฝ[กประสบการณ�ใน
ประเทศอาเซียน  

60 • สนับสนุนให�อาจารย�ไป
ศึกษาอบรม แลกเปลี่ยน 
วิจัยในประเทศกลุ6ม
อาเซียน 

• จัดหา จัดสรรทุนวิจัย
ร6วมกับนักวิชาการใน
กลุ6มประเทศอาเซียน 

วิเทศสัมพันธ�, 
คณะ, 
 

3,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3.แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให�ทั่วถึง
และเป8นธรรม 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 3 รวบรวมศึกษาความรูBดBานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณ 2556 

3.4 โครงการเครือข6ายความ
ร6 ว ม มื อ ร ะ ห ว6 า ง 
สถานศึกษาหน6วยงาน
ภาครัฐในต6างประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการ
จัดโครงการเครือข6ายความ
ร6วมมือระหว6างหน6วยงาน
ภาครัฐ  สถานศึกษาใน
ต6างประเทศ 

5 
เครือข6าย 

• ประสานรับและให�ความ
ช6วยเหลือทางวิชาการแก6
หน6วยงาน มหาวิทยาลยั
ในประเทศอาเซียน 

• จัดสัมมนาทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

• โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันซา
เบล 

วิเทศสัมพันธ�, 
คณะ, 
 

1,800,000 (U) 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3.แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให�ทั่วถึง
และเป8นธรรม 

3.5 โครงการพัฒนาเวปไซต�
และเอกสารแนะนํ า
หลักสู ตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความสํ า เร็ จ ในการ
จัดทําเวปไซต�และเอกสาร 

5 
 

• จัดระบบข�อมูลข6าวสาร
เพื่อเผยแพร6ต6อสากลผ6าน
ทางเว็บไซต� 

• ผลิตเอกสารแนะนํา
เอกสารหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัยที่เป8น
ภาษาต6างประเทศ 

วิเทศสัมพันธ�, 
 
 

594,100 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

3.แผนงานสร�างและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให�ทั่วถึง
และเป8นธรรม 



35 

 

โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี 4 
พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ  ส่ือสารเอกลักษณ$  อัตลักษณ$ 

 
4.1  โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน�และแหล6งสุนทรียะ 
4.2  โครงการปรับปรุง  พัฒนาอาคาร  และสิ่งก6อสร�าง 
4.3  โครงการจัดการขยะ  และรณรงค� ประหยัดพลังงาน 
4.4  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ�  สื่อสารภาพลักษณ�  เอกลักษณ�  อัตลักษณ� 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ$  อัตลักษณ$ 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

4.1 โครงการปรับปรุง
พัฒนาภูมิทัศน�และ
แหล6งสุนทรียะ 

 

• จํ านวน พื้น ที่ ที่ ได� รับการ
พัฒนาให� เป8นพื้นที่สีเขียว
และแสดงถึงสุนทรียภาพ 

• ร�อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา  และบุคลากร ต6อ
ภูมิทัศน� แหล6งสุนทรียะและ
แหล6งการเรียนรู� 

2 
แห6ง 

 
 

90 
 

• ปรับปรุงลานนั่งพักผ6อนหน�า
อาคาร 100 ป)  

• ปรับปรุงห�องน้ําใต�อาคาร 
100 ป)  

• ปรับปรุงห�องศูนย�บริการ
ข6าวสารและต�อนรับ  

• ปรับปรุงศาลพระพรหม  
• ซ6อมแซมติดตั้ ง เครื่ องปIl น

ไฟฟ5าสํารอง  
• ปรับปรุงลานจอดรถ ลาน

กีฬาบริ เวณพื้นที่ด�านหลัง
หอพักและสนามกีฬากลาง  

• ติ ด ตั้ ง ห ม� อ แ ป ล ง ไ ฟ ฟ5 า
บริเวณหอพักนักศึกษา  

• จัดทําสวนหย6อมด�านหน�า
และด�านข�างอาคาร 100 ป)  

• ปรับปรุงพัฒนาระบบปะปา 
ท6อระบายน้ําบริเวณบ�านพัก 
 
 
 

คณะ, 
สนอ.:กองกลาง 

12,900,000 (U) 
งบฟKLนฟูป) 2555 

 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ$  อัตลักษณ$ 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

4.2 โครงการปรับปรุง  
พัฒนาอาคาร และ
สิ่งก6อสร�าง  

จํานวนอาคาร สิ่งก6อสร�างที่
พัฒนาปรับปรุงที่เป8นไปตาม
แผนดําเนินงาน 

80 
 

 

• ก6อสร�างอาคารโรงเรียนสาธิต 
• อาคารส6งเสริมการเรียนรู�    

1-3 ติดตั้งลิฟต� แอร� เครื่อง
เสียง LCD กั้นห�องเรียน  

• อาคารร�อยป) ทาสี ติดตั้ง
ระแนงปqดคอมเพรสเซอร�
แอร� ซ6อมแซมห�องน้ํา ที่นั่ง
พักผ6อน  

• อาคารงานยานพาหนะ ลาน
กิจกรรมหน�าโรงอาหาร  

• อาคาร 80 ป)ฯ ติดตั้งลิฟต� 
ซุ�มประตูทางเข�า ราวกันตก 
เก�าอี้ชั้นลอย ตกแต6งภายใน 

สนอ. 9,374,300 (G) 
79,000,000 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6.แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

4.3 โครงการจัดการขยะ 
และรณรงค�ประหยัด
พลังงาน 

ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการจัดการขยะ และ
กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค� เ พื่ อ ก า ร
ประหยัดพลังงาน 

 

90 • รณรงค� คัดแยกขยะและของ
เ ห ลื อ ใ ช� แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลังงาน 

• อาสาดูแลสภาพแวดล�อม
และจัดการขยะ 

• พัฒนาระบบจัดเก็บ     แปร
รูปขยะเพื่อใช�ประโยชน�และ 
กําจัดขยะ 

• จัดทําปุrยและวัสดุคลุมดิน 
 

คณะ, สนอ., 
สสร. 

300,000 (U) 
 
 
 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6.แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ$  อัตลักษณ$ 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณป) 2556 

4.4 โครงการพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ� การ
สื่อสาร ภาพลักษณ�
เอกลักษณ�  อัตลักษณ�  

ร�อยละของการรับรู�ข6าวสาร
ข�อมูลของมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาอาจารย� บุคลากร  
ผู�ปกครอง และชุมชน 

80% • ประชุมระดมความคิดจัดทํา
แ ผ น พั ฒ น า ง า น ก า ร
ประชาสัมพันธ�และสื่อสาร
องค�การ 

• พั ฒ นา ร ะบ บ ฐา น ข� อ มู ล
เหตุการณ� ข6าวสาร กิจกรรม
ภายใน 

• ผลิตสื่อใหม6 ช6องทางเผยแพร6 
กระจายข6าวสารและสื่อสาร
ภาพลักษณ�องค�การทั้งภายใน
และภายนอก 

• สร�างเครือข6ายครูแนะแนว
และแนวแนว ปชส.รับสมัคร
นักศึกษา 

• สํารวจ ติดตาม ประเมินผล
การรับรู�ข6าวสารข�อมูลจาก
กลุ6มเป5าหมายต6าง ๆ 

ฝ<ายปชส. 
กองกลาง 

2,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6.แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
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โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี 5 

พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 

5.1   โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
5.2   โครงการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการส6วนกลาง 
5.3   โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4   โครงการพัฒนานโยบาย ระบบงานการวางแผน การจัดการผลงาน และการติดตามประเมินผล 
5.5   โครงการพัฒนาวิสาหกิจใหม6และจัดการสิทธิประโยชน�  
5.6   โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน 
5.7   โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ 5 พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณ 2556 

5.1 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและสนับสนุนการ
ดําเนินการของสภา
มหาวิทยาลยั 

 

คะแนนการประเมินผล
กา ร ทํ า ง า น ข อ งส ภ า
มหาวิทยาลัยอยู6ในระดับ
ดีขึ้นไป 

>4 
 
 

• พัฒนานโยบาย ติดตามผล
ดําเนินงานตามนโยบายของ
สภากรรมการทุกชุด 

• สนับสนุนการทํางานของสภา
กรรมการ ทุก ชุด  รวม ทั้ ง 
คณะอนุกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

3,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

5.2 โครงการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหาร
จัดการส6วนกลาง 

ร�อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายในและ
นักศึกษาต6อคุณภาพการ
บริการของ สนอ. 

80% • ยกระดับ พัฒนาคุณภาพการ
ให�บริการส6วนกลางในทุก
ด�านของ สนอ. 

• ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย
และพัฒนางานนิติการ 

สนอ.  28,507,400 (U) 
24,096,200 (G) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

5.3 โครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศที่มีการ
จัดหา ใหม6 หรื อมี ก า ร
พัฒนาและใช�ประโยชน�
ได� 

>5 
ระบบ  

 

• จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร�  
• พัฒนาร ะบบ เทค โน โ ล ยี

สารสนเทศ 
• พัฒนาระบบฐานข�อมูลและ

เครือข6ายระบบไอที 

ศูนย�คอม 25,000,000 (U) 
2,500,000 (U) 
1,778,400 (G) 

 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

5.4.โครงการพัฒนานโยบาย
ระบบงานการวางแผน 
การจัดการผลงาน และ
การติดตามประเมินผล 

ระดับความสําเร็จในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําป) 

>4 • ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป) และแผน
งบประมาณประจําป) 

• วางระบบกํากับ ติดตามและ
วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

กองนโยบาย
และแผน. 

4,381,700 (G) 
3,585,000 (U) 

 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ 5 พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณ 2556 

ปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติงาน  

• พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

5.5. โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ใหม6และจัดการสิทธิ
ประโยชน�  

ร�อยละความสําเร็จใน
การจัดหารายได�จากการ
พัฒนาวิสาหกิจใหม6และ
จัดการสิทธิประโยชน� 

>90% • จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ใหม6 

• พัฒนารูปแบบ ขยายงาน
และปรับปรุงคุณภาพการ
ให�บริการเดิม  

• พัฒนาพื้นที่เ ชิง ธุร กิจและ
และแหล6งอสังหาริมทรัพย�
ใหม6 

สํานักสิทธิ
ประโยชน� 

66,472,300 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

5.6 โครงการประกันคุณภาพ
และพัฒนาการบริหารงาน 

ระดับความสําเร็จในการ
ประกันคุณภาพกาศึกษา 

>4 • จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ
และดําเนินการตามแผน 

• ประเมินตนเอง รายงานผล
และรับการตรวจประเมิน 

สมจ. 750,000 (G) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

5.7 โครงการพัฒนาระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ ยงและการควบคุม
และตรวจสอบภายใน 

>4 • วิ เคราะห�และจัด ทําแผน
บริหารความเสี่ยง 

• ส6งเสริมการจัดระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

หน6วยตรวจสอบ
ภายใน 

453,800 (G) 
146,500 (U) 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
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โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ท่ี 6 

เพ่ิมจํานวนอาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย 
 

6.1  โครงการพัฒนางานกองทุนพัฒนาอาจารย�และบุคลากร  
6.2  โครงการสรรหา และพัฒนาอาจารย�วุฒิปริญญาเอก 
6.3  โครงการสนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ และส6งเสริมการเข�าสู6ตําแหน6งทางวิชาการ 
6.4   โครงการสนับสนุนการเข�าร6วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย  

โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ค6า

เป5าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

โครงสร�างแผน
งบประมาณ 2556 

6 .1โครงการ พัฒนางาน
กองทุนพัฒนาอาจารย�
และบุคลากร                                              

ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนาอาจารย�
และบุคลากร 
 

5 
 

• พัฒนานโยบาย มาตรการ จัดทํา
คู6มือการบริหารจัดการกองทุน 

• จั ด ทํ า แ ผนแ ม6 บ ทกา ร พั ฒน า
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

• จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน  

สนอ. 8,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

6.2 โครงการสรรหา และ
พั ฒ น า อ า จ า ร ย� วุ ฒิ
ปริญญาเอก  

จํานวนอาจารย�ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น 

20 % • รวบรวม ระดมความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนามาตรการในการสรรหา
อาจารย�วุฒิปริญญาเอก 

• สนับสนุนให�อาจารย�ศึกษาต6อภาค
นอกเวลาระดับปริญญาเอกภายใน
มหาวิทยาลัย  

สนอ. ,คณะ 120,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

6.3 โครงการสนับสนุนการ
ผลิตตําราวิชาการ และ
ส6งเสริมให�อาจารย�เข�าสู6
ตําแหน6งทางวิชาการ  

จํานวนอาจารย�ที่มีตําแหน6ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

25% • จัดประชุมจัดแผนพัฒนาอาชีพ
ของอาจารย�เฉพาะบุคคล 

• จั ด ตั้ ง ค ลิ นิ ค แ ล ะ จั ด ป ร ะ ชุ ม
ปฏิบัติการสร�างผลงานวิชาการ 

• พัฒนามาตรการ จัดกิจกรรมเพิ่ม
แรงจูงใจให�อาจารย�จัดทําเอกสาร
ทางวิชาการ 

สนอ. สสว., 
คณะ 

564,000 (U) ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

6.4 โครงการสนับสนุนการ
เข�าร6วม สัมมนานาทาง
วิชาการ  

ร�อยละของอาจารย�เข�าร6วม
ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า 
ฝ[กอบรม 

80 สนับสนุนให�อาจารย� บุคลากรเข�าร6วม
ฝ[กอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

ทุกหน6วยงาน 2,316,000 (U) ตุลาคม 
2555- 

กันยายน 
2556 

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
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งบประมาณรายจEาย  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$  ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัด

ปทุมธานี 

 
 

กองนโยบายและแผน  สาํนักงานอธิการบดี 
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คํานํา 
 

การจัดทําเอกสารงบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดทําข้ึน
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป)งบประมาณพ.ศ. 2556 ดังนั้น 
โครงสร�างแผนงบประมาณ จึงมุ6งเน�นการดําเนินงานตามภารกิจบรรลุผลสําเร็จตามเป5าหมายโดย
นําเสนอข�อมูลรายละเอียดค6าใช�จ6ายในการดําเนินงานตามผลผลิตไว�อย6างชัดเจน ซ่ึงสามารถใช�พิจารณา
ความเหมาะสมและความคุ�มค6าของการใช�จ6ายงบประมาณ รวมทั้งใช�แผนงานงบประมาณเป8นรายการ
ขออนุมัติเบิกจ6ายเงินงบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณของหน6วยงาน  ตลอดจนเป8นกลไกในการ
ติดตามและประเมินผลสําเร็จของเป5าประสงค� ในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร�ที่กําหนดไว� 
  เอกสารงบประมาณรายจ6ายฉบับนี้  ได�นําเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
แผ6นดินและงบรายได�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ที่
ต�องใช�ในการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร�ของแผนปฏิบัติราชการประจําป)งบประมาณ 2556 ต6อ
สภามหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด�วยงบประมาณ 2 ส6วน คือ (1) งบประมาณแผ6นดิน เป8นงบประมาณที่
ได�รับจากสํานักงบประมาณ (2) งบประมาณรายได� ซ่ึงเป8นงบประมาณที่จัดเก็บจากค6าลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา เงินผลประโยชน� และเงินรายได�อ่ืน ๆ 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

จังหวัดปทุมธานี 
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กรอบนโยบายการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณรายจEาย  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

เพื่ออนุวัตรให�เป8นไปตามมาตรา 3/2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2545 
และมาตรา 9 ของพระราชกฤษฏีกาว6าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย จึงได�
กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ6ายจากเงินรายได�  และเงินงบประมาณแผ6นดิน
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556  เพื่อส6งเสริมให�การดําเนินงานการจัดทํางบประมาณเงินรายได�และเงิน
งบประมาณแผ6นดิน ของมหาวิทยาลัยเป8นการจัดทํางบประมาณแบบมุ6งเน�นผลงานตามยุทธศาสตร� ซ่ึงให�
ความสําคัญต6อการดําเนินงานและผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ� โดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงานตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลาและต�นทุนอย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให�
หน6วยงานในมหาวิทยาลัย นํานโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณไปปฏิบัติให�เป8นแนวทางเดียวกัน   
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.  จัดสรรงบประมาณให�แก6หน6วยงานโดยพิจารณาจากความสอดคล�องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร�
ชาติที่ 2 และ 5 ของแผนการบริหารราชการแผ6นดินของรัฐบาล 

2.  จัดสรรงบประมาณให�กับหน6วยงานที่ดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล�อง ผลักดันให�
เกิดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 - 2556 ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต6อการพัฒนาใน
ประเด็นยุทธศาสตร� รวมทั้งกลยุทธ�การดําเนินที่กําหนดไว�ในแผน ดังนี้ 

2.1  พัฒนามหาวิทยาลัยเป8นแหล6งเรียนรู�และการมีบทบาทในการแก�ไขปIญหาของชุมชน
ท�องถ่ิน 

2.2  เพิ่มโอกาสในการเข�าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให�เป8นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 
2.3  สร�างเครือข6ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
2.4  พัฒนามหาวิทยาลัยเป8นองค�การสมรรถนะสูงที่ มีการบริหารจัดการตามหลัก           

ธรรมาภิบาลและเป8นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
3.  จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนาให�แก6หน6วยงานที่ดําเนินงาน โครงการที่ตอบสนองการแก�ไข

ปIญหาตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ที่ปรากฏใน
รายงานผลการประเมินประจําป) 2553 ในมิติต6างๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1  ด�านจัดการเรียนการสอน 
มิติที่ 2  ด�านการวิจัย สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� 
มิติที่ 3  ด�านบริการวิชาการ 
มิติที่ 4  ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่ 5  ด�านการบริหารจัดการ 
มิติที่ 6  ด�านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติที่ 7  ด�านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มิติที่ 8  ด�านการสร�างเครือข6ายความร6วมมือ 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1. การจัดสรรงบประมาณจากค6าธรรมเนียมการศึกษา ที่เก็บจากนักศึกษาภาคปกติและภาค

พิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ว6าด�วยการรับ
และจ6ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต6อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ว6าด�วยการรับและจ6ายเงินเพื่อการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาตปกติ พ.ศ. 2551 จะดําเนินการโดย 

1.1 จัดสรรงบประมาณเป8นรายจ6ายจําเป8นข้ันต่ํา ประกอบด�วยงบบุคลากร และ
งบดําเนินการ ตามลักษณะงานและสัดส6วนของเนื้องาน สําหรับส6วนราชการและหน6วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อใช�ในการ 

    1.1.1 บริหารจัดการและพัฒนางานตามภารกิจของส6วนราชการและหน6วยงานที่
สอดคล�องกับเป5าหมายการให�บริการและวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย 

    1.1.2 บริหารจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ที่ตอบสนองต6อผลผลิตและเป5าหมายของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา ประกอบด�วยงบดําเนินการ และงบลงทุนเพื่อ
ดําเนินการบริหารจัดการในนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย ในด�าน 

1.2.1 นโยบายด�านการจัดการศึกษา มุ6งเน�นการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก6อให�เกิด
การพัฒนาและเสริมสร�างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค� การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ� TQF 
และการเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาชาวต6างชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และเครือข6าย
ความร6วมมือระหว6างมหาวิทยาลัยกับธุรกิจ สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน  

1.2.2 นโยบายด�านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ6งเน�นการ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ก6อให�เกิดปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน รวมทั้งเป8นเครือข6ายในการส6งต6อผู�เรียนให�แก6มหาวิทยาลัย 

1.2.3 นโยบายด�านการถ6ายทอดเพิ่มความเข�มแข็งให�บริการวิชาการแก6ชุมชน มุ6งเน�น
การดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก6อให�เกิดการให�บริการวิชาการตามความต�องการของชุมชน ท�องถ่ิน ในเชิงพื้นที่ 
และในประเด็นทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล�อม การพัฒนาอาชีพและแก�ปIญหาทางเศรษฐกิจ การ
เสริมสร�างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการบูรณาการระหว6างหน6วยงานและเป8นประโยชน�
ต6อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการเพิ่มรายได�จากการให�บริการวิชาการ รวมทั้งโครงการกิจกรรม
ที่เป8นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัว เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบรอบ 84 
พรรษา 

1.2.4 นโยบายด�านการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม มุ6งเน�นการดําเนินโครงการ กิจกรรม
ที่ก6อให�เกิดสร�างองค�ความรู�ด�านวัฒนธรรมท�องถ่ิน ด�วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการ 
บูรณาการกิจกรรมการทํานุศิลปะ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.2.5 นโยบายด�านการวิจัยและพัฒนา มุ6งเน�นการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่
ก6อให�เกิดการเพิ่มจํานวนและคุณภาพขององค�ความรู� นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� ที่เชื่อมโยง ตอบสนองต6อการ
แก�ไขปIญหาของชุมชน ท�องถ่ิน การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการเผยแพร6 การเชื่อมโยง การใช�
ประโยชน�ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค�  ในเชิงธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอน 
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1.2.6 นโยบายด�านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะให�ความสําคัญและ
จัดสรรงบประมาณให�แก6หลักสูตร หน6วยงานเพื่อการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
การเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ 

1.2.7 นโยบายด�านการเงิน จะให�ความสําคัญโครงการแสวงหารายได�จากการวิจัย 
การให�บริการวิชาการ การประกอบกิจการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการจัดซ้ือ เบิกจ6าย 
งบประมาณ และการควบคุม ติดตามบริหารงบประมาณผ6านระบบเครือข6ายคอมพิวเตอร� 

1.2.8 นโยบายด�านการบริหารจัดการ จะให�ความสําคัญและจัดสรรงบประมาณกับ
โครงการ กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาอาคารสถานที่ และการพัฒนาแสวงหารายได�ในเชิงธุรกิจเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.2.9 นโยบายด�านการบริการวิชาการ ด�านการวิจัย และด�านพัฒนาอัตลักษณ�ของ
นักศึกษา  

2. การจัดสรรงบประมาณของเงินรายได�ที่นอกเหนือจากข�อ 1 
2.1 เงินรายได�ค6าธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงเป8นเงินรายได�ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ว6าด�วย การเงินและทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2549 ข�อ 8 ให�แก6หน6วยงานที่จัดตั้งข้ึนเป8นส6วนงานภายในที่มีกลไกการบริหารจัดการภายในของตนเองตาม
กฎหมายที่เก่ียวข�อง โดยจัดสรรในรูปแบบของเงินอุดหนุน ประกอบด�วย 

2.1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
2.1.2  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัด

ปทุมธานี 
2.1.3 โครงการจัดการศึกษาอ่ืนๆ  ที่ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

2.2 เงินรายได�และผลประโยชน�จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดภายใต�ความรับผิดชอบของสํานักงานสิทธิประโยชน� จัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุน  
  
ดBานงบประมาณรายไดB 

1. กําหนดงบประมาณโดยมุ6งเน�นความครอบคลุมและครบถ�วนของงบประมาณรายได�ใน
ฐานะที่เป8นสถาบันอุดมศึกษา  โดยพิจารณาจัดทําประมาณการรายได�จากแหล6งรายได�ทุกด�านที่เกิดข้ึนจริงใน
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด�วย 

• รายได�จากงบประมาณแผ6นดิน   
• รายได�จากการจัดการศึกษา 
• รายได�จากการวิจัย การให�บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน� 

2. มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการได�มาซ่ึงรายได�อย6างเหมาะสม โดยใน
ส6วนของรายได�จากการจัดการศึกษา ได�มีการพิจารณานําค6าสถิติที่เก่ียวข�อง อาทิ อัตราการลาออกระหว6างป)
ของนักศึกษา อัตราการคงอยู6ของนักศึกษา ร�อยละของความสําเร็จในการรับนักศึกษามาเป8นเกณฑ�ในการ
พิจารณากําหนดค6าประมาณการรายได�การจัดการศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานด�านรายได�จากการ
ดําเนินการด�านอ่ืนๆ มาใช�ประกอบการพิจารณา 
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ดBานงบประมาณรายจEาย 
1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมดําเนินการ โดยยึดหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่

ตั้งอยู6บนพื้นฐานของระบบงบประมาณที่มุ6งผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตร�  โดยมีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่จะใช�ในการดําเนินงานของโครงการภายใต�ประเด็นยุทธศาสตร�ที่จะจัดสรรลงสู6หน6วยงานดําเนินการใน
ภาพรวม ทั้งนี้ หน6วยงานจะต�องมีการกําหนดโครงการเพื่อรองรับและส6งมอบผลผลิต ชิ้นงานที่เก่ียวข�อง หรือ
ส6งผลต6อความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร�หรือตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยโครงการที่นําเสนอต�องเป8นโครงการ                   
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่เป8นนโยบายมุ6งเน�นที่ผ6านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 

2. การจัดสรรงบประมาณที่เป8นค6าใช�จ6ายประจํา อันได�แก6 งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร 
กระจายงบประมาณลงสู6หน6วยงานตามเกณฑ�จํานวนบุคลากรและค6าใช�จ6ายจริงที่ผ6านมา ส6วนค6าใช�จ6ายเพื่อการ
ดําเนินงานประจํา ได�แก6 ค6าใช�จ6ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑ�ค6าใช�จ6ายจริงที่ได�มีการใช�จ6าย
ในป)ที่ผ6านมา 

3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จํานวน
บุคลากรและจํานวนนักศึกษาภายใต�ความรับผิดชอบของคณะ หน6วยงาน 

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ดําเนินการโดยพิจารณาจาก ความ
เชื่อมโยงเชิงการสร�างคุณค6า หรือการผลักดันให�ได�มาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีต6อประเด็นยุทธ�ศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ข�อมูลจากการประมาณการจํานวนนักศึกษาจากข�อมูลของสํานักส6งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราค6าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (ต6อเนื่อง)  พ.ศ. 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราค6าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา                   
และระเบียบที่เก่ียวข�องอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยจึงพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณในส6วนที่เป8นเงินรายได�  
จํานวน  476,000,000 บาท  โดยแยกเป8น 

 

รายได�จากการจัดการศึกษา 280,000,000 บาท 

รายได�การวิจัย การให�บริการวิชาการจากหน6วยงานภายนอก 40,000,000 บาท 

รายได�การจัดการสิทธิประโยชน�   65,000,000 บาท 

งบประมาณจากเงินคงคลังและสิทธิประโยชน�   91,000,000 บาท 

                           รวม 476,000,000 บาท 
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รายละเอียดของขBอมูลประมาณการรายไดB และงบประมาณที่กําหนดกรอบวงเงิน 

 

ตารางที่ 1  จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และประมาณการรายไดB ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะ/ศูนย$ 
ภาคปกต ิ2555 แผนการรับ 2556 

รวมทั้งสิ้น 
ประมาณการรายไดB   ประมาณการ 

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

คณะครุศาสตร� 1799 
 

31 480 
 

  2,310 32,741,500 1,082,000 27,058,800 

คณะมนุษย�และสังคมศาสตร� 1,535 
  

470 
  

2,005 29,671,000 
 

23,736,800 

คณะวิทยาการจัดการ 1,649 
  

580 
  

2,229 32,187,000 
 

25,749,600 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 747 6 
 

425   
 

1,178 19,075,500 175,000 15,400,400 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 89 
  

75 
  

164 2,530,500 
 

2,024,400 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 424 
  

225 
  

649 11,677,500 
 

9,342,000 

ศูนย�กรุงเทพมหานคร 94 
  

80 
  

174 2,460,000 
 

1,968,000 

ศูนย�สระแก�ว 75 
  

3 
  

78 1,078,000 
 

862,400 

วิทยาลัยนวัตกรรม  (มหาวิทยาลัย) 143 
 

5 90 
 

  238 12,913,000 150,000 9,039,100 

โรงเรียนสาธิต 
      

- 
   

รวม 6,555 6 45 2,428 
  

9,025 144,334,000 
 

115,181,500 
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ตารางที่ 2 จํานวนนกัศึกษาภาคพิเศษ และประมาณการรายไดB ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะ/ศูนย$ 
 ภาคพิเศษ 2554 แผนการรับ 2555 รวม

ทั้งสิ้น 
ประมาณการรายไดB  

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

คณะครุศาสตร� 
 

335 63 
 

21 14 433 
 

32,614,000 26,091,200 

คณะมนุษย�และสังคมศาสตร� 396 
  

90 
  

486 10,177,500 
 

8,142,000 

คณะวิทยาการจดัการ 1008 203 
 

365 21 11 1,608 29,088,000 12,681,000 33,415,200 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 92 13 
 

345 8 
 

458 10,294,500 992,000 9,029,200 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 214 
  

265 
  

479 13,494,000 
 

10,795,200 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 75 12 
  

12 
 

99 
 

804,000 643,200 

ศูนย�กรุงเทพมหานคร 504 
  

80 
  

584 11,790,000 
 

9,432,000 

ศูนย�สระแก�ว 181 
     

181 4,857,000 
 

3,885,600 

วิทยาลัยนวัตกรรม 253 676 164 
 

12 12 1,117 19,734,000 98,180,000 91,384,900 

โรงเรียนสาธิต 
       

42,000,000 
 

42,000,000 

รวม 2,723 1,239 227 1,145 74 37 5,445 141,435,000 145,271,000 234,818,500 
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สรุปรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีขอตั้งงบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ประมาณการรายไดB  

ประมาณการรายได�ภาคปกติ 115,181,500 บาท 

ประมาณการรายได�ภาคพิเศษ  234,818,500 บาท  
             รวมประมาณการรายได�จัดการศึกษา  350,000,000 บาท  

 
ประมาณการ 80% 280,000,000 บาท 

   

 
 
ขอต้ังงบจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ   

                          
280,000,000  

ขอต้ังงบสํานักสิทธิประโยชน�  65,000,000  
ขอต้ังงบรายได�จากการให�บริการวิชาการจากภายนอก  25,000,000  
ขอต้ังงบรายได�จากการวิจัยจากภายนอก  15,000,000  
ขอต้ังงบประมาณจากเงินคงคลังและสิทธิประโยชน� 91,000,000  

          รวมขอตั้งสุทธิ 
               

    476,000,000  
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ตารางที่ 3 ประมาณการรายไดB  งบประมาณที่ขอตั้ง และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหลEงรายไดB/กองทุน 
ประมาณการ
รายไดBป� 2556 

งบประมาณรายไดB
ที่ขอตั้ง ป�พ.ศ. 

2556 
จัดสรร  

รวมงบประมาณ            
ที่ไดBจัดสรรใน  
ป� พ.ศ. 2556 

รBอยละของ
งบประมาณรวม 

รายได�งบประมาณแผ6นดิน 
  

 281,619,400 38.02 
รายได�การจัดการศึกษา 350,000,000 280,000,000 257,400,000 257,400,000 34.75 
กองทุนพัฒนาบุคลากร 

  
14,000,000 14,000,000 1.89 

กองทุนวิจัย 
  

5,600,000 5,600,000 0.76 
กองทุนพัฒนานักศึกษา 

  
3,000,000 3,000,000 0.41 

รายได�การจัดการสิทธิประโยชน� 65,000,000 65,000,000  52,000,000 7.02 
รายได�ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 15,000,000 15,000,000  13,500,000 1.82 
รายได�เงินอุดหนุนการให�บริการวิชาการ 25,000,000 25,000,000  22,500,000 3.04 
เงินคงคลังมหาวิทยาลัย   91,000,000  91,000,000 12.29 

รวม 455,000,000  476,000,000  280,000,000 740,619,400 100.00 
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            ตารางที่ 4 กรอบงบประมาณ จําแนกตามงบประมาณรายจEาย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 
 
 
 

 

 งบประมาณแผEนดิน  งบประมาณรายไดB  รวมงบประมาณ  งบประมาณแผEนดิน  งบประมาณรายไดB  รวมงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจEาย 261,876,500       347,600,000      609,476,500      281,619,400       459,000,000      740,619,400      

1. งบบุคลากร 98,587,300         40,000,000       138,587,300     102,445,600       25,000,000       127,445,600      

1.1 เงินเดือนและคEาจBางประจํา 92,471,500         40,000,000        122,367,800      96,141,900         25,000,000        121,141,900      

1.1.1 เงินเดือน 82,367,800         40000000 122,367,800      85,058,300         25,000,000        110,058,300     

(1) อัตราเดิม 61,857,200          61,857,200        58,300,700          -                   58,300,700       

(2) เงินค6าตอบแทนรายเดือนสําหรับข�าราชการ 10,155,700          10,155,700        13,378,800          -                   13,378,800       

(3) เงินประจําตําแหน6งทางวิชาการ 6,276,100           6,276,100          9,486,000           -                   9,486,000         

(4) เงินช6วยเหลือการครองชีพพเิศษ 18,000                18,000              -                     -                   -                  

(5) เงินประจําตําแหน6งผู�บริหาร 4,060,800           4,060,800          3,892,800           -                   3,892,800         

(6) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 40,000,000        40,000,000        25,000,000        25,000,000       

1.1.2 คEาจBางประจํา 10,103,700         -                  10,103,700       11,083,600         -                  11,083,600       

(1) อัตราเดิม 9,531,800           9,531,800          10,456,200          -                   10,456,200       

(2) เงินเพิม่ค6าจ�างประจํา 571,900              571,900            627,400              -                   627,400            

(3) เงินช6วยเหลือค6าครองชีพพเิศษ -                     -                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$  ในพระบรมราชูปถัมภ$  จังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามงบรายจEาย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556
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 งบประมาณแผEนดิน  งบประมาณรายไดB  รวมงบประมาณ  งบประมาณแผEนดิน  งบประมาณรายไดB  รวมงบประมาณ

1.2 คEาจBางชั่วคราว 2,356,000           2,356,000         2,356,000           -                  2,356,000         

1.2.1 คEาจBางชั่วคราว 2,356,000           -                  2,356,000         2,356,000           2,356,000         

(1) ค6าจ�างตามสัญญาจ�าง 2,356,000           2,356,000          2,356,000           -                   2,356,000         

1.3 คEาตอบแทนพนักงานราชการ 3,759,800           -                  3,759,800         3,947,700           3,947,700         

1.3.1 คEาตอบแทนพนักงานราชการ 3,759,800           -                  3,759,800         3,947,700           3,947,700         

(1) ค6าตอบแทนพนักงานราชการ 3,759,800           3,759,800          3,947,700           3,947,700         

2. งบดําเนินงาน 35,417,900         98,865,000       134,282,900     34,598,900         112,760,000      147,358,900     

2.1 คEาตอบแทน ใชBสอยและวัสดุ 26,546,200         93,865,000       120,411,200      25,727,200         107,760,000      133,487,200     

2.1.1 คEาตอบแทน ใชBสอยและวัสดุ -                  

(1) ค6าเช6าบ�าน 600,000              600,000            600,000              -                   600,000            

(2) ค6าตอบแทนเหมาจ6ายรถประจําตําแหน6ง 1,905,600           1,905,600          1,905,600           -                   1,905,600         

(3) เงินประจําตําแหน6งผู�บริหาร 6,122,400           6,122,400          6,122,400           -                   6,122,400         

(4) เงินตอบแทนพเิศษที่ได�รับเงินเดือนเต็มขั้น -                     -                   -                   -                  

(5) ค6าตอบแทนพเิศษข�าราชการที่ได�รับเงินเดือนเต็มขั้น -                     -                   -                   -                  

(6) ค6าตอบแทนผู�บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 681,600              681,600            681,600              -                   681,600           

(7) ค6าวัสดุ ในการจัดหาคอมพวิเตอร�พกพา 408,000              408,000            584,000              -                   584,000           

(8) ค6าสอน 35,000,000        35,000,000        32,000,000        32,000,000       

(9) ค6าดําเนินการเหมาจ6ายและรายวันจัดการศึกษาพเิศษ 10,000,000        10,000,000        11,000,000        11,000,000       

(10) ค6าอาหารทําการนอกเวลา 200,000              200,000            -                   -                  

(11) ค6าจ�างเหมาบริการ 539,000              539,000            539,000              -                  539,000            

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 732,500              732,500            732,500              -                   732,500            

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556
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(13) ค6าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ อบรม/ไปราชการ 1,062,500           2,360,000          3,422,500          642,500              2,500,000          3,142,500         

(14) ค6าเช6ารถตู� ทําความสะอาด บํารุงรักษาลิฟต� 4,000,000          4,000,000          6,000,000          6,000,000         

(15) ค6าเช6า  COM LCD + Internet 23,000,000        23,000,000        25,000,000        25,000,000       

(16) ค6าเช6าศูนย� -                   -                   -                   -                  

(17) ค6าซ6อมแซมครุภัณฑ� -                   -                   -                  

(18) วัสดุการศึกษา 13,919,600         15,505,000       29,424,600       13,919,600         27,260,000        41,179,600       

(19) วัสดุสํานักงาน  (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 375,000              375,000            -                  -                  

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

2.2 คEาสาธารณูปโภค 8,871,700          5,000,000         13,871,700       8,871,700          5,000,000         13,871,700       

2.2.1 คEาสาธารณูปโภค 8,871,700           5000000 13,871,700        8,871,700           5,000,000          13,871,700       

(1) ค6าโทรศัพท� 807,500              807,500            807,500              -                   807,500           

(2) ค6าน้ําประปา 226,700              226,700            226,800              -                   226,800           

(3) ค6าไฟฟ5า 7,837,500           7,837,500          7,837,400           -                   7,837,400         

3. งบลงทุน 35,849,200         -                   35,849,200       9,374,300           96,000,000       105,374,300      

3.1 คEาครุภัณฑ$ -                    -                  -                    5,000,000          5,000,000         

   3.1.1 ครุภัณฑ�การศึกษา+สํานักงาน -                     -                   5,000,000          5,000,000         

   3.1.2 ครุภัณฑ�สํานักงาน -                  

   3.1.3 ครุภัณฑ�ประกอบอาคาร -                     -                  

3.2คEาครุภัณฑ$ ที่ดินและสิ่งกEอสรBาง 35,849,200         35,849,200       9,374,300           91,000,000       100,374,300      

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556
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3.2.1 คEาที่ดินและสิ่งกEอสรBาง 35,849,200          35,849,200        9,374,300           91,000,000        100,374,300      

3.2.1.1 ค6าก6อสร�างอาคารการศึกษาและสิ่งก6อสร�างประกอบ -                   -                  

(1) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ� 1 หลัง -                   9,374,300           9,374,300         

(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ 1 งาน 9 อาคาร 35,849,200          35,849,200        91,000,000        91,000,000       

(3) ก6อสร�างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง

(4) ก6อสร�างศาลจําลอง 1 หลัง

(5) ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก6อสร�าง 17 รายการ

4. งบเงินอุดหนุน 84,441,700         67,800,000       152,241,700      127,620,200       82,640,000       210,260,200      

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 84,441,700         67,800,000       150,451,700      127,620,200       82,640,000       154,155,200      

1) ค6าใช�จ6ายบุคลากร 69,003,600          69,003,600        109,795,400        109,795,400      

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

 3) ค6าใช�จ6ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนสาธิต 4,942,300           26,800,000        31,742,300        6,154,000           27,500,000        33,654,000       

3.1) ค6าจัดการเรียนการสอน 2,630,000           2,630,000          3,279,300           -                   3,279,300         
3.2) ค6าหนังสือเรียน 809,800              809,800            1,068,700           -                   1,068,700         

3.3) ค6าอุปกรณ�การเรียน                 เรียนฟรี 15 ป) 401,900              401,900            473,300              -                   473,300            

3.4) ค6าเครื่องแบบนักเรียน 438,100              438,100            507,700              -                   507,700            

3.5) ค6ากิจกรมพฒันาผู�เรียน 662,500              662,500            825,000              -                   825,000           

4) เงินอุดหนุนค6าใช�จ6ายวิจัย 5,344,600           5,344,600          5,344,600           -                   5,344,600         

5) เงินอุดหนุนค6าใช�จ6ายบริการวิชาการ 3,361,200           3,361,200          3,361,200           -                   3,361,200         

6) เงินอุดหนุนค6าใช�จ6ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 995,000              -                   995,000            

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556
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7) เงินอุดหนุนค6าใช�จ6ายนักศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 60,000                60,000              60,000                -                   60,000             

     8) เงินอุดหนุนค6าใช�จ6ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต6อระดับ
ปริญญาตรีในประเทศ

1,400,000           1,400,000          1,400,000           -                   1,400,000         

9) เงินอุดหนุนเป8นค6าใช�จ6ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 330,000              330,000            510,000              -                   510,000            

    10) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสห
วิทยาการจัดการเพือ่การพฒันา

39,000,000        39,000,000        52,000,000        52,000,000       

11) ค6าใช�จ6ายพฒันาผลงานทางวิชาการ -                   -                   1,140,000          1,140,000         

5. งบรายจEายอื่น 7,580,400           140,935,000      148,515,400     7,580,400           142,600,000      150,180,400     

1) ค6าใช�จ6ายในการพฒันาศักยภาพมหาวิทยาลัย -                     2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000         

2) ค6าใช�จ6ายในการพฒันาศูนย�วิทยบริการ 1,100,000           4,000,000          5,100,000          1,100,000           4,500,000          5,600,000         

3) ค6าใช�จ6ายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 750,000              -                   750,000            750,000              -                   750,000            

4) ค6าใช�จ6ายในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,778,400           1,250,000          3,028,400          1,778,400           2,500,000          4,278,400         

5) ค6าใช�จ6ายในการพฒันาศูนย�วิทยาศาสตร� 1,752,000           -                   1,752,000          1,752,000           -                   1,752,000         

6) ค6าใช�จ6ายในการจัดการศึกษาเพือ่พฒันาวิชาชีพครู 2,200,000           -                   2,200,000          2,200,000           -                   2,200,000         

7) ค6าใช�จ6ายในการพฒันางานกิจกรรมนักศึกษา (อัตลักษณ�) 2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000         

8) ค6าใช�จ6ายพฒันาหลักสูตร 2,000,000          2,000,000          1,000,000          1,000,000         

9) ค6าใช�จ6ายสมทบกองทุนพฒันาบุคลากร 13,750,000 13,750,000        14,000,000        14,000,000       

10) ค6าใช�จ6ายสมทบกองทุนวิจัย 5,500,000 5,500,000          5,600,000          5,600,000         

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556
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11) ค6าใช�จ6ายสมทบกองทุนพฒันานักศึกษา 2,000,000          2,000,000          3,000,000          3,000,000         

12) ค6าใช�จ6ายในการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
อาจารย�ในกลุ6มประเทศอาเซียน

-                   -                   5,000,000          5,000,000         

13) ค6าใช�จ6ายในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย และอื่น ๆ 2,500,000          2,500,000          3,000,000          3,000,000         

14) ค6าใช�จ6ายทุนการศึกษา -                   -                   2,000,000          2,000,000         

15) ค6าใช�จ6ายจัดการศึกษาโครงการพเิศษ 15,935,000        15,935,000        5,000,000          5,000,000         

16) ค6าใช�จ6ายบริหารงบกลางค6าบริหารเฉพาะกิจ 4,000,000          4,000,000          5,000,000          5,000,000         

17) ค6าใช�จ6ายการทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก 15,000,000 15,000,000        13,500,000        13,500,000       

18) ค6าใช�จ6ายการให�บริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก 25,000,000 25,000,000        22,500,000        22,500,000       

19) ค6าใช�จ6ายการจัดการสิทธิประโยชน� 46,000,000 46,000,000        52,000,000        52,000,000       

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณรายจEายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556



 

60 

 

 รายละเอียดกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณเงินรายไดB ป� 2556 
 

1. การจัดสรรงบประมาณที่เป8นรายได�จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในป) 2556 ที่ขอตั้ง
จํานวน 476,000,000 บาท จะดําเนินการตามแนวปฏิบัติและระเบียบข�อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรร
เข�าสู6กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามเกณฑ�ที่กําหนดโดยระเบียบของแต6
ละกองทุน สําหรับในป) 2555  มียอดเงินที่ต�องจัดสรร ดังนี้ 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 14,000,000 บาท 
กองทุนวิจัย   5,600,000 บาท 
กองทุนพัฒนานักศึกษา   3,000,000 บาท 
งบประมาณจากเงินคงคลังและสิทธิประโยชน�  91,000,000 บาท    
 รวม 113,600,000 บาท    
                        คงเหลือสําหรับใช�จัดการศึกษา                257,400,000   บาท 
 

สําหรับการจัดสรรงบประมาณในส6วนของที่เข�าเงินกองทุน จํานวน  22,600,000 บาท จะรับผิดชอบ
จัดสรรโดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ทั้งนี้ สํานัก คณะ และหน6วยงานต6างๆ สามารถจัดทําข�อเสนอ
โครงการที่เก่ียวข�องกับภารกิจของกองทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับใช�ในการดําเนินโครงการ 

2. การจัดสรรงบประมาณในส6วนเป8นรายได�เงินทุนสนับสนุนจากหน6วยงานภายนอกเพื่อการวิจัย การ
ให�บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน� จํานวน 105,000,000 บาท จัดสรรให�แก6หน6วยงาน 
ผู�รับผิดชอบการดําเนินโครงการ ตามข�อตกลง ข�อกําหนดของโครงการโดยจัดทําเป8นประกาศค6าใช�จ6ายของแต6
ละโครงการ ทั้งนี้จะต�อง   มีการหักค6าใช�จ6ายสมทบเข�ากองทุน/หน6วยงานที่เก่ียวข�องตามข�อกําหนดของกองทุน
หรือตามข�อกําหนดของโครงการ ทั้งนี้งบประมาณที่มีการจัดสรรจะประกอบด�วย 

การทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก    15,000,000    บาท 
การให�บริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก   25,000,000    บาท 
สํานักสิทธิประโยชน�      65,000,000    บาท 

                                                   รวม               105,000,000   บาท 
 
 

3.การจัดสรรงบประมาณในส6วนที่เหลือจากรายได�การจัดการศึกษาจํานวน  257,400,000 บาท    
เพื่อใช�ในการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยแยกออกเป8นค6าใช�จ6าย
ประจําเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ ค6าใช�จ6ายในการจัดการเรียนการสอน และค6าใช�จ6ายในการพัฒนางาน
ตามยุทธศาสตร�  ดังมีรายละเอียดต6อไปนี้ 
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คEาใชBจEายประจํา   
    งบบุคลากร     25,000,000.00    
        เงินเดือนและค6าจ�างประจํา          25,000,000.00  
 คEาใชBจEายในการดําเนินงาน  
   งบดําเนินงาน    112,760,000.00      
         ค6าสอน     32,000,000.00  
         ค6าดําเนินการเหมาจ6ายและรายวันจัดการศึกษาพิเศษ     11,000,000.00  
         ค6าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะ อบรม/ไปราชการ       2,500,000.00  
         ค6าเช6ารถตู� ทําความสะอาด บํารุงรักษาลิฟต�       6,000,000.00  
         ค6าเช6า  COM LCD + Internet     25,000,000.00  
         วัสดุการศึกษา     27,260,000.00  
         วัสดุเชื้อเพลิง        4,000,000.00  
         ค6าสาธารณูปโภค       5,000,000.00  
   งบลงทุน     96,000,000.00      
         ครุภัณฑ�การศึกษา+สํานักงาน           5,000,000.00  
         ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 1 งาน 9 อาคาร         91,000,000.00  
 คEาใชBจEายในการเรียนการสอน  
    งบเงินอุดหนุน    82,640,000.00      
         สนับสนุนกีฬา           2,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิต         27,500,000.00  
         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและโครงการจัดต้ัง          52,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายบริการวิชาการ     1,140,000.00 
   งบรายจ6ายอ่ืน   142,600,000.00      
         ค6าใช�จ6ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย       2,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายในการพัฒนาศูนย�วิทยบริการ       4,500,000.00  
         ค6าใช�จ6ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ       2,500,000.00  
         ค6าใช�จ6ายในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา (อัตลักษณ�)       2,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายพัฒนาหลักสูตร       1,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร     14,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายสมทบกองทุนวิจัย       5,600,000.00  
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         ค6าใช�จ6ายสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา       3,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายในการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย�ในกลุ6มประเทศอาเซียน       5,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ       3,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายทุนการศึกษา        2,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายจัดการศึกษาโครงการพิเศษ       5,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายบริหารงบกลางค6าบริหารเฉพาะกิจ       5,000,000.00  
         ค6าใช�จ6ายการทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก     13,500,000.00  
         ค6าใช�จ6ายการให�บริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก     22,500,000.00  
         ค6าใช�จ6ายการจัดการสิทธิประโยชน�     52,000,000.00  
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หลักเกณฑ$การจัดสรรงบประมาณประจําป�งบประมาณ 2556 ใหBแกE หลักสูตร หนEวยงาน 
 

ในการจัดสรรงบประมาณให�แก6หน6วยงาน  เพื่อดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป)ภายใต�ความรับผิดชอบจะดําเนินการโดย พิจารณาจากหน�าที่  ความรับผิดชอบของหลักสูตร  
คณะหน6วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คณะ จะได�รับงบประมาณเพือ่ดําเนินงานตามภารกิจในการจดัการศึกษา และภารกิจด�าน
อ่ืน ๆ โดยประกอบด�วย   

• ค6าตอบแทนใช�สอย และค6าวัสดกุารศึกษา สําหรับหลักสูตร ที่คณะควรจัดสรร
ให�แก6หลักสูตรเพื่อดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน  ได�แก6  
 - ค6าใช�จ6ายบริหารงานของหลักสูตรทุกระดับ จัดสรรให�แก6หลักสูตรขนาดใหญ6 
หลักสูตรละ 50,000  บาท หลักสูตรขนาดกลาง หลักสูตรละ 40,000 บาท หลักสูตรขนาดเล็ก หลักสูตรละ 
30,000  บาท 
 - ค6าใช�จ6ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให�มีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน ระดับ
ปริญญาตรี  ควรพิจารณาจัดสรรจากยอดจํานวนนักศึกษาภาคปกติที่คงอยู6ของแต6ละหลักสูตร  
 - ค6าใช�จ6ายในการให�บริการวิชาการแก6ชุมชนแต6ละหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000  บาท 
 - ค6าใช�จ6ายในการพัฒนาอัตลักษณ�ของนักศึกษาของแต6ละหลักสูตร 30,000 บาท 
 - ค6าใช�จ6ายในการวิจัย  พัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท�องถ่ินของแต6ละหลักสูตร  
หลักสูตรละ 100,000  บาท 

• ค6าใช�จ6ายในการบริหารจัดการงานทั่วไปของคณะ  ได�แก6  ค6าสาธารณูปโภค      
ค6าน้ํามันเชื้อเพลิง  พิจารณาจัดสรรเท6ากับงบประมาณที่ได�รับในป)ที่ผ6านมา 

• ค6าใช�จ6ายในการดําเนินการตามภารกิจอ่ืน ได�แก6 ค6าใช�จ6ายในการพัฒนาบุคลากร 
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ค6าใช�จ6ายในการให�บริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรให�แก6คณะตามเกณฑ�การจัดสรร
เดิมในป)ที่ผ6านมา(จัดสรรตามจํานวนบุคลากร  หลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการที่รับผิดชอบโดยคณะ) 

 2. วิทยาลัย หน6วยงานจัดการศึกษาในกํากับ ประกอบด�วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
โรงเรียนสาธิต โครงการจัดการศึกษาแบบพิเศษ พิจารณาจัดสรรให�ในรูปของเงินอุดหนุน จํานวนร�อยละ 70 
ของประมาณการรายได� 

 3. หน6วยงานสนับสนุนที่เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาโดยทั่วไป จะได�รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ ตามที่จํานวนสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ สําหรับในส6วนของค6าตอบแทน
ใช�สอย และวัสดุ ค6าสาธารณูปโภค จะจัดสรรเท6ากับจํานวนที่เคยได�รับในป)ที่ผ6านมา  

 4. สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะได�รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดําเนินงานทั่วไปตามภารกิจและค6าสอน ค6าใช�จ6ายในการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ 

 5.  คณะและหน6วยงานต6างๆ จะได�รับทราบยอดงบประมาณรายจ6ายประจําในการ
ดําเนินงานตามภารกิจอันได�แก6 งบบุคลากรทั้งในส6วนของเงินเดือน ค6าจ�างประจํา ค6าจ�างชั่วคราว รวมทั้งค6าเช6า
คอมพิวเตอร�ที่คณะหน6วยงานใช�งานและใช�ในห�องปฏิบัติการ เพื่อช6วยให�ทราบถึงวงเงินค6าใช�จ6ายดังกล6าว 
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ตารางที่ 5 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหBแกEหนEวยงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 

งบอุดหนุน งบรายจEายอื่น งบบุคลากร งบอุดหนุน งบรายจEายอื่น

ขBาราชการ พนม.  คEาที่ดินฯ  คEาครุภัณฑ$ ลูกจBางชั่วคราว  คEาที่ดินฯ  คEาครุภัณฑ$
1 คณะครุศาสตร� 5,856,400 3,716,400 1,441,000 - 235,000 1,025,000 12,273,800 904,500         2,881,300      -             -            120,000       773,000        4,678,800      16,952,600        

2 คณะมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 8,504,700 11,862,200 1,435,000 - 485,000 250,000 22,536,900 684,200         2,125,100      -             -            300,000       1,722,000      4,831,300      27,368,200        

3 คณะวิทยาการจัดการ 9,889,100 7,286,600 2,367,000 - 320,000 250,000 20,112,700 721,900         5,199,400      -             -            240,000       1,350,000      7,511,300      27,624,000        

4 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 9,161,100 10,048,100 1,687,400 - 400,000 250,000 21,546,600 1,426,900      6,036,300      -             -            210,000       1,345,000      9,018,200      30,564,800        

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6,011,800 5,214,300 1,248,500 - 200,000 175,000 12,849,600 539,300         3,019,200      -             -            150,000       855,000        4,563,500      17,413,100        

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5,352,200 1,379,800 495,000 - 110,000 175,000 7,512,000 735,800         1,100,000      -             -            30,000        249,000        2,114,800      9,626,800          

7 บัณฑิตวิทยาลยั 1,342,500 1,051,200 220,000 - - 10,000 2,623,700 -              5,950,000      -             -            -             18,000         5,968,000      8,591,700          

8 วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ - - 308,000 - - - 308,000 -              112,500         -             -            46,090,000   90,000         46,292,500     46,600,500        

9 ศูนย�การศึกษากทม. 2,895,900 4,267,200 1,100,000 - 70,000 10,000 8,343,100 -              2,609,200      -             -            -             133,000        2,742,200      11,085,300        

10 ศูนย�การศึกษาสระแก�ว 503,500 2,546,600 880,000 - 90,000 10,000 4,030,100 1,384,000      2,550,000      -             -            -             133,000        4,067,000      8,097,100          

11 สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 653,600 745,400 1,000,000 - - 10,000 2,409,000 -              34,225,000     -             -            -             8,042,000      42,267,000     44,676,000        

12 สํานักส6งเสริมการเรียนรู�และและบริการวิชาการ 825,600 - - - 1,691,200 10,000 2,526,800 -              87,500          -             -            -             22,524,000    22,611,500     25,138,300        

13 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 302,400 3,862,700 - - - 1,110,000 5,275,100 351,600         2,275,000      -             -            -             4,578,000      7,204,600      12,479,700        

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,710,200 988,600 - - 5,344,600 10,000 8,053,400 -              150,000         -             -            -             15,618,000    15,768,000     23,821,400        

15 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 385,900 337,100 - - - 505,000 1,228,000 -              37,500          -             -            -             9,000           46,500          1,274,500          

16 สํานักศึกษาทั่วไป 501,400 384,500 500,000 - - - 1,385,900 -              575,000         -             -            -             9,000           584,000        1,969,900          

17 สํานักศิลปวัฒนธรรม 501,200 587,400 - - 755,000 - 1,843,600 -              62,500          -             -            -             9,000           71,500          1,915,100          

18 สํานักงานอธิการบดี 40,000,000 6,072,300 - - - 25,000 46,097,300 5,000,000      13,530,000     -             -            6,000,000     5,000,000      29,530,000     75,627,300        

19   - กองกลาง 11,547,400 45,015,300 10,923,400 9,374,300 1,400,000 225,000 78,485,400 11,072,900     19,359,500     79,000,000    5,000,000    -             8,684,000      123,116,400   201,601,800       

20   - กองโยบายและแผน 2,931,900 1,449,800 - - - 1,778,400 6,160,100 -              6,612,500      -             -            -             4,530,000      11,142,500     17,302,600        

21   - กองพัฒนานักศึกษา 1,034,800 1,577,500 - - 570,000 - 3,182,300 175,800         175,000         -             -            2,000,000     3,905,000      6,255,800      9,438,100          

22 สํานักงานสภามหาวิทยาลยั 385,700 339,000 - - - - 724,700 -              62,500          -             -            -             3,009,000      3,071,500      3,796,200          

23 สํานักสทิธิประโยชน� 443,200 558,300 - - - - 1,001,500 1,333,300      137,500         12,000,000    -            -             52,000,000    65,470,800     66,472,300        

24 ศูนย�วิทยาศาสตร� 613,100 - - - - 1,752,000 2,365,100 -              125,000         -             -            -             -              125,000        2,490,100          

25 ศูนย�ภาษา - - 1,000,000 - - - 1,000,000 -              2,437,500      -             -            -             -              2,437,500      3,437,500          

26 หน6วยงานวิเทศสมัพันธ� - 151,300 - - - - 151,300 -              37,500          -             -            -             8,006,000      8,043,500      8,194,800          

27 หน6วยตรวจสอบภายใน - 353,800 100,000 - - - 453,800 -              137,500         -             -            -             9,000           146,500        600,300            

28 โรงเรียนสาธิต 401,600 - 584,000 - 6,154,000 - 7,139,600 669,800         1,150,000      -             -            27,500,000   -              29,319,800     36,459,400        

111,755,200 109,795,400 25,289,300 9,374,300 - 17,824,800 7,580,400 281,619,400 25,000,000 112,760,000 91,000,000 5,000,000 82,640,000 142,600,000 459,000,000 740,619,400 

งบดําเนินงาน
งบลงทุน

ลําดับ
ที่

หนEวยงาน

งบประมาณแผEนดนิ  รวม
งบประมาณ

แผEนดิน

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 (จําแนกตามรายละเอียดคEาใชBจEาย)

 รวมงบประมาณ
ทั้งส ิน้

รวม

งบลงทุน งบบคุลากร
งบดําเนินงาน

งบประมาณเงินรายไดB
 รวมงบประมาณ

เงินรายไดB
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ตารางการวิเคราะห$ความสอดคลBองของแผนกลยุทธ$ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 

      

นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2556 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป) 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  

จังหวัดปทุมธานี 

ยุทธศาสตร�และกลยุทธ�มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม

ราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
4. นโยบายสังคมและ      
คุณภาพชีวติ      
4.1 นโยบายการศึกษา 4.1.1 เร6งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โดยการปฏิรูประบบความรู�ของ
สังคมไทย  อันประกอบไปด�วยการ
ยกระดับองค�ความรู�ให�ได�
มาตรฐานสากล จัดให�มีโครงการ
ตําราแห6งชาติที่บรรจุความรู�ที่
ก�าวหน�าและได�มาตรฐานทั้งความรู�
ที่เป8นสากลและภูมิปIญญาถิ่น  
ส6งเสริมการอ6าน  พร�อมทั้งส6งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาต6างประเทศและภาษาถิ่น  
จัดให�มีระบบการการจัดการความรู�  
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
ให�รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบน
ความเป8นท�องถิ่นและความเป8นไทย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุก
ระดับชั้น  โดยวัดผลจากการผ6าน
การทดสอบมาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ  ขจัดความไม6รู�
หนังสือให�สิ้นไปจากสังคมไทย    
จัดให�มีครูดีเพียงพอในทุกห�องเรียน 

เป5าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2551-2565 "ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร�าง
ความรู�และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข6งขันของ
ประเทศในโลกาภิวฒัน� สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท�องถิน่ไทย 
โดยใช�กลไกของธรรมาภบิาล 
การเงิน การกาํกับมาตรฐานและ
เครือข6ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ" 

ผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพมีศักยภาพ ตรง 
ตามตามความต�องการของสังคม  มี
ความคิดวิเคราะห�ความคิดสร�างสรรค�  
มีทักษะการสื่อสาร และการทํางาน
ร6วมกับผู�อื่น มีคุณธรรม  มีความ
รับผิดชอบ  มีสุขภาวะทั้งร6างกายและ
จิตใจเน�นการใช�กลยุทธ�ผ6านการนํา
องค�กรเชิงรุก  และกลยุทธ�การเงิน  
รวมทั้งพัฒนาอาจารย�ให�มีความ
เชี่ยวชาญด�านการสอนและการวิจยั 
เพื่อให�ได�บัณฑิตที่พึงประสงค� ทําให�
สังคมมีการพัฒนาอย6างยืน 

นโยบายดBานการพัฒนาทักษะ  
สมรรถนะการเรียนรูBสูEสังคม 
-  เสริมสร�างสมรรถนะที่พึงประสงค�
และสนองตอบต6อการดําเนินชีวิตตาม
วิถีทางของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมร6วมสมัยให�แก6นักศึกษา 
อาจารย�และบุคลากรผ6านระบบการ
เรียนรู�    ที่มุ6งสร�างปIญญาจากการ
ปฏิบัติและการจัดการปIญหา
สาธารณะในท�องถิ่น 
นโยบายดBานเพิ่มผลงานดBานทBองถิ่น
ศึกษาและการขบัเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ 
    ส6งเสริม สนับสนุนการผลิตผล
งานทางวิชาการที่เป8นสารสนเทศ
พื้นฐาน ภูมิปIญญาท�องถิ่นและเพิ่ม
บทบาทของอาจารย� คณะ 
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน 
จัดการปIญหาสาธารณะในท�องถิ่น 

  

ยุทธศาสตร$ที ่1  พัฒนาทักษะ 
สมรรถนะการเรียนรู�เข�าสู6ประชาคม
อาเซียน   

กลยุทธ� 1. เสริมสมรรถนะการเรียนรู�
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า 
อาจารย�และบุคลากร 
กลยุทธ� 2  ส6งเสริมการเรียนรู�ภาษา
อาเซียนสําหรับนักศึกษา อาจารย�และ
บุคลากร 
กลยุทธ� 3 พัฒนาหลักสูตรใหม6 ระบบ
การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงและการ
แก�ไขปIญหาสาธารณะร6วมกับชุมชน 
กลยุทธ� 4 สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิ ต และจิ ตปIญญาขอ ง
นักศึกษา อาจารย�และบุคลากร 
กลยุท ธ�  5  ส6 ง เส ริ ม ให� นั ก ศึกษา 
อาจารย�อาสาร6 วมเ รียน รู�  พัฒนา
องค�กรและชุมชนในท�องถิ่น 
กลยุทธ� ที่ 6 พัฒนาบ6มเพาะพัฒนา
นักศึกษา ศิษย�เก6าและผู�ประกอบการ
ให�ตั้งตัวได� 
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นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2556 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป) 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  

จังหวัดปทุมธานี 

ยุทธศาสตร�และกลยุทธ�มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม

ราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
 ให�มีโรงเรียนและสถาบัน

อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่   
พัฒนามหาวิทยาลัยเข�าสู6ระดับโลก  
พัฒนาระบบการศึกษาให�ผู�เรียนมี
ความรู�คู6คุณธรรมมุ6งสร�างจริยธรรม
ในระดับปIจเจก  รวมทั้งสร�างความ
ตระหนักในสิทธิและหน�าที่ ความ
เสมอภาค  และดําเนินการให�
การศึกษาเป8นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยที่แท�จริง  ปรับปรุง
โครงสร�างระบบบริหารการศึกษา
โดยการกระจายอาํนาจสู�พื้นที่ให�
เสร็จสมบูรณ�โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มี
ความพร�อม 
4.1.2 สร�างโอกาสทางการศึกษา 
กระจายโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทย  โดยคํานึงถึงการสร�าง
ความเสมอภาคและความเป8นธรรม
ให�เกิดขึ้นแก6ประชากรทุกกลุ6ม ซึ่ง
รวมถึงผู�ยากไร�  ผู�ด�อยโอกาส  ผู�
พิการ       ผู�บกพร6องทางกายและ
การ 
เรียนรู�  รวมทั้งชนกลุ6มน�อย โดย
ส6งเสริมการให�ความรู�ตั้งแต6อยู6ใน
ครรภ�มารดาถึงแรกเกิดให�ได�รับการ
ดูแลอย6างมีประสิทธิภาพทั้งแม6และ
เด็ก   
 

  นโยบายดBานการรวบรวมศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน 
- ประสานความร6วมมือกับ
หน6วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต6างประเทศ รวมทั้งดําเนินการศึกษา 
วิจัย รวบรวม เผยแพร6ข�อมูล 
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ6มประชาคม 
นโยบายดBานการพัฒนาภมูิทัศน$ 
แหลEงสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ$ 
อัตลักษณ$   
         เร6งพัฒนา ปรับปรุง ฟKLนฟภููมิ
ทัศน� แหล6งสุนทรียะ จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให�มี
สภาพน6าอยู6 ส6งเสริมบรรยากาศ 
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู� การ
พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ  รวมทั้ง
จัดระบบ ดําเนินการสื่อสาร สร�างการ
รับรู�ของสังคมชุมชนและความ
ภาคภูมิใจของนักศึกษา บุคลากรต6อ
เอกลักษณ� อัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ�ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู� 

ประเด็นยทุธศาสตร$ที่ 2 เพิ่มผลงาน
ดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ  

กลยุทธ�ที ่1  วจิัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท�องถิ่น 

กลยุทธ$ที่ 2  จัดตั้งดําเนินการศูนย�
ศึกษาข�อมูลสารานุกรมท�องถิ ่

กลยุทธ$ที่ 3 ส6งเสริมการให�บริการ
วิชาการ ร6วมเรียนรู� พัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาองค�กร ชุมชน ท�องถิ่น 

กลยุทธ$ที่ 4 ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะและจัดการปIญหาสาธารณะ
ของชุมชนท�องถิ่น 

ประเด็นยทุธศาสตร$ที่ 3 รวบรวม
ศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอาเซียน  

กลยุทธ�ที่ 1. รวบรวม ประมวลผล
ข�อมูลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2556 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป) 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  

จังหวัดปทุมธานี 

ยุทธศาสตร�และกลยุทธ�มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม

ราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
 สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย

และพัฒนาการอย6างมีคุณภาพ
ตั้งแต6ก6อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดให�มีการเทียบ
โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ6มที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เช6น  
กลุ6มแม6บ�าน   จัดให�มีระบบสะสม
ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อ
ขยายโอกาสให�กว�างขวางและลด
ปIญหาคนออกจากระบบการศึกษา           
      นอกจาก นี้  ดําเนินการลด
ข�อจํากัดของการเข�าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีว
การศึกษาชั้นสูง   โดยจัดให�มี  
“โครงการเงินกู�เพื่อการศึกษาที่
ผูกพันกับรายได�ในอนาคต” โดยให�
ผู�กู�เริ่มใช�คืนต6อเมื่อรายได�เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวได�พักชําระหนี้แก6ผู�
เป8นหนี้กองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา  
โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป8น
ระบบที่ผูกผันกับรายได�ในอนาคต  
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข�า
ศึกษาต6อทุกระดับให�เอื้อต6อการ
กระจายโอกาส  โดยเฉพาะอย6างยิ่ง
จะจัดให�มีระบบการคัดเลือกกลาง
เพื่อเข�าศึกษาต6อในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเป8นธรรมดําเนิน 
“โครงการ 1 อําเภอ 1ทุน”  

  นโยบายดBานการพัฒนาองค$การ
สมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
  ปรับปรุง พัฒนาโครงสร�าง 
ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตาม
หลัก  ธรรมาภบิาลของการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดีภายใต�การมีส6วน
ร6วมของประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอก 

นโยบายดBานการเพิ่มจํานวนอาจารย$
วุฒิปริญญาเอกและผลงานทาง
วิชาการ การวิจัย 
 เร6งสรรหา พัฒนาอาจารย�ให�มีวุฒิ
ปริญญาเอกและตําแหน6งทางวิชาการ
เป8นไปตามเกณฑ�มาตรฐานการ
จัดการอุดมศึกษา 

กลยุทธ�ที่  2 แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝ[กงาน ฝ[กประสบการณ� และศึกษา
ระยะสั้นในประเทศอาเซียน 

กลยุทธ�ที่ 3 ศึกษา ฝ[กอบรมระยะสั้น 
แลกเปลี่ยนอาจารย�ด�านการสอนและ
วิจัยในประเทศอาเซียน 

กลยุทธ�ที่ 4 สร�างเครือข6ายความ
ร6วมมือระหว6างหน6วยงานภาครัฐ 
สถานศึกษาในต6างประเทศ 

ประเด็นยทุธ$ที่ 4 พัฒนาภมูิทัศน$ 
แหลEงสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ$ 
อัตลักษณ$   

กลยุทธ�ที่  1.  ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน� 
แหล6งสุนทรียะ 

กลยุทธ�ที่  2  ปรับปรุง พัฒนาอาคาร 
สิ่งก6อสร�าง 

กลยุทธ�ที่ 3 ส6งเสริมการจัดการขยะ
และรณรงค�ประหยัดพลังงาน  

กลยุทธ�ที่ 4 พัฒนาการประชาสัมพันธ� 
ภ า พ ลัก ษ ณ�  สื่ อ ส า ร เ อ ก ลั ก ษ ณ�      
อัตลักษณ� 

กลยุทธ� ที่  5  สร� า ง นัก ศึกษา ให� มี
เ อ ก ลั ก ษ ณ�  อั ต ลั ก ษ ณ�   ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
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 เพื่อเปqดโอกาสให�เด็กไทยได�ไปเรียน

ต6อต6างประเทศ  จัดการศึกษา
ชุมชนเพื่อมุ6งให�เกิดสังคมแห6งการ
เรียนรู�และการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูให�เป8น
วิชาชีพชั้นสูงอย6างแท�จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให�มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  
สร�างแรงจูงใจให�คนเรียนดีและมี
คุณธรรมเข�าสู6วิชาชีพครู  ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค6าตอบแทนครู  
พัฒนาระบบความก�าวหน�าของครู
โดยใช�การประเมินเชิงประจักษ�ที่อิง
ขีดความสามารถและวัดผล
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป8น
หลัก  จัดระบบการศึกษาและ
ฝ[กอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
อย6างต6อเนื่อง  แก�ปIญหาหนี้สินครู
โดยการพักชําระหนี้และการปรับ
โครงสร�างหนี้ตามนโยบายแก�ปIญหา
หนี้ครัวเรื่อนของรัฐบาล  พัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช�ในการ 
กระจายครูขจัดปIญหาการขาด
แคลนครูในสาระวิชาหลัก  เช6น  
คณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร� และ
ภาษา 
 

   ประเด็นยทุธศาสตร$ที่  5 พัฒนา
องค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิ
บาล    
กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาระบบควบคุม
ภายใน การกํากบั ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ�ที่ 2 จัดหาและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ�ที่  3 พัฒนาระบบจัดการ
ผลงานและพัฒนาองค�กรพอเพยีง 
กลยุทธ�ที่  4  พัฒนาวิสาหกิจใหม6และ
จัดการสิทธิประโยชน� 

ประเด็นยทุธศาสตร$ที่ 6 เพิ่มจํานวน
อาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงาน
ทางวิชาการ การวิจัย 

กลยุทธ�ที่ 1. สรรหา และพัฒนา
อาจารย�วุฒิปริญญาเอก 
กลยุทธ�ที่ 2. สนับสนุนการผลิตตํารา
วิชาการ ผลงานวิจยัและส6งเสริมการ
เข�าสู6ตําแหน6งทางวิชาการ 
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 4.1.4  จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา

และอาชีวศึกษาให�สอดคล�องกับ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  โดยกระบวนการสร�าง
ประสบการณ�ระหว6างเรียนอย6าง
เหมาะสม  และสนับสนุนการสร�าง
รายได�ระหว6างเรียน  และสนับสนุน
ให�ผู�สําเร็จการศึกษามีงานทําได�
ทันทีโดยความร6วมมือระหว6างแหล6ง
งานกับสถานศึกษา  ส6งเสริมให�มี
ศูนย�อบรมอาชีวศึกษาเพือ่ให�
นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรู�หาประสบการณ�
ก6อนไปประกอบอาชีพโดยให�
สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการ
ร6วมกับผู�เชี่ยวชาญในแต6ละอาชีพ
รวมทั้งจัดให�มีศูนย�ซ6อมสร�างประจํา
ชุมชนเพื่อฝ[กฝนช6างฝ)มือและการ
สร�างทักษะในการให�บริการ
ประชาชน ทั้งนี้จะดําเนินการ
ร6วมกับภาคเอกชนอย6างจริงจัง เพื่อ
ส6งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาให�เป8นที่ยอมรับและ
สามารถมีรายได�สูงตาม
ความสามารถ 
4.1.5 เร6งการพัฒนาการใช� 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให�ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช� 
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 เป8นเครื่องมือในการเร6งยกระดับ

คุณภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา  จัดให�มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส�แห6งชาติเพื่อ
เป8นกลไกในการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน�การเรียนรู�ให�เป8นแบบผู�เรียน
เป8นศูนย�กลางและเอื้อให�เกิดการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต  พัฒนาเครือข6าย
สารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา 
ระบบ "ไซเบอร�โฮม"  ที่สามารถส6ง
ความรู�มายังผู�เรียนโดยระบบ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  ส6งเสริม
ให�นักเรียนทุกระดับชั้นได�ใช�
อุปกรณ�คอมพิวเตอร�แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา  ขยายระบบโทรทัศน�
เพื่อการศึกษาให�กว�างขวาง   
ปรับปรุงห�องเรียนนําร6องให�ได�
มาตรฐานห�องเรียนอิเล็กทรอนิกส�
รวมทั้งเร6งดําเนินการให�  "กองทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลย ีเพื่อ
การศึกษา”  สามารถดําเนินการ
ตามภารกจิได� 
4.1.6  สนับสนุนการวิจยัและ
พัฒนาเพื่อสร�างทุนปIญญาของชาติ  
พัฒนามหาวิทยาลัยให�มุ6งสู6การเป8น
มหาวิทยาลัยวิจยัระดับโลกระดม
สรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบ 
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 เครือข6ายการวิจัยแห6งชาติเพื่อสร�าง

ทุนทางปIญญาและนวัตกรรม 
ผลักดันให�ประเทศสามารถ
พึ่งตนเองได�ทางเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสู6การสร�างรากฐานใหม6ของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  จัดตั้ง
ศูนย�ความเป8นเลิศเพื่อการวจิัย
สําหรับสาขาวิชาที่จําเป8นพัฒนา
โครงสร�างการบริการงานวิจยัของ
ชาติโดยเน�นความสัมพันธ�อย6าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระหว6างองค�การบริหารงานวิจยักับ
สถาบันอุดมศึกษา      
  4.1.7  เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย�เพื่อรองรับการเปqด
เสรีประชาคมอาเซียน  โดยร6วมมือ
กับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให�
มีคุณภาพและปริมาณเพยีงพอ   
สอดคล�องตามความต�องการของ
ภาคการผลิตและบริการ  เร6งรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ  และการ
จัดทํามาตรฐานฝ)มือแรงงานให�ครบ
ทุกอุตสาหกรรม 
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