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ค าน า 

 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำรและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร ให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกรอบงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำก
มหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ 2556 ดังนั้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน กำรก ำกับติดตำม และประเมินผลงำนตำมตัวบ่งชี้
ผลส ำเร็จ อันจะส่งผลต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

     ตุลำคม 2555 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

สารบัญ 
 
  หน้ำ 
         ค าน า  
         สารบัญ  
 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบำย เป้ำประสงค์  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์ 1 
 แผนที่ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 3 
          โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำทักษะ  
                     สมรรถนะกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน   
          แผนปฏิบัติงำนภำยใต้ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำทักษะ สมรรถนะกำร
เรียนรู้ 
                     สู่ประชำคมอำเซียน 

4 
 
5 

          โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำองค์กำร           
                     สมรรถนะสูงและธรรมำภิบำล          
          แผนปฏิบัติงำนภำยใต้ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำองค์กำรสมรรถนะสูง 
                     และธรรมำภิบำล          

8 
 
9 

          โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  เพ่ิมจ ำนวน           
                     อำจำรย์วุฒปิริญญำเอกและผลงำนทำงวิชำกำร          
          แผนปฏิบัติงำนภำยใต้ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 เพ่ิมจ ำนวนอำจำรย์วุฒิปริญญำ
เอก 
                     และผลงำนทำงวิชำกำร          
 

11 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงำนหน่วยงำนช้ันน ำท่ีสนับสนุนส่งเสรมิ  ด้ำนวิชำกำร  เพ่ือมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสูอ่ำเซียน 

       
               ด้ำนวิชำกำร  เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน 

เสริ 

 

สร้างเครือข่ายและแสวงหาพนัธมิตรในการปฏิบัติงาน เพิ่มโอกาสการเข้าศกึษาและพฒันานกัศกึษาให้เก่งและดี เป็นแหลง่เรียนรู้และมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหาของทอ้งถิ่น พฒันาองค์การสมรรถนะสงูที่มีธรรมาภิบาล 

มีผลงานวชิาการท่ีมีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวชิาการทัง้ศาสตร์ 

และศิลป์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
เป็นองค์การตัวอย่างท่ีมีธรรมาภบิาล มีความพอเพียง 

และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• หาแหล่งเงินทุน และจัดสรรเงินทุนสนับสนุน
ของนกัศกึษา 

• คณาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 

• บณัฑิตมีความรู้ ทกัษะ คณุธรรม เป็นท่ียอมรับของ
สงัคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับโอกาสในการ
เข้าศกึษาตามความพร้อมและศกัยภาพ 

• มีหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการของผู้ เรียน 
ชมุชน 

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมีความรู้ ทักษะในการเข้าใจ แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

• นักศึ กษา  คณาจารย์ มี ป ระสบกา ร ณ์ต ร ง            
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชมุชน  ท้องถ่ิน  

• มหาวิทยาลยัได้รับการยอมรับด้านการเป็น
องค์การสมรรถนะสงูที่มีธรรมาภิบาล 

• เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
• บคุลากรทกุกลุม่มีความสขุและพงึพอใจท่ีได้
ปฏิบตังิานภายในมหาวิทยาลยั 

• สานต่อ เพิ่มโครงการความร่วมมือกับในการ
ท าภารกิจหลกักบัหน่วยงานภายนอก 

• พฒันา ปรับภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัสูส่ากล 
 

• พฒันา ปรับปรุงหลกัสตูรให้ตอบสนองกบัความ
ต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน และผู้ เรียน 

• พัฒนากลไกการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ สร้าง
การรับรู้ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 

 

• พฒันางาน อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้มีผลต่อการ
พฒันานกัศกึษา 

• สนบัสนนุ สง่เสริม งานสหกิจศกึษา 
 

• พัฒนางานอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้มีผลต่อการ
พฒันานกัศกึษา 

• พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สงู มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ 

 

ยกระดบั พฒันาความรู้ ความเช่ียวชาญ สมรรถนะให้บคุลากร

อย่างตอ่เน่ือง สอดรับกบัยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

เสริมสร้างวฒันธรรมความเป็นมืออาชีพทางการอดุมศกึษาให้แก่หน่วยงาน คณาจารย์ 

และบคุลากร 

พฒันาระบบบริหารยทุธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบการจดัการความรู้ และพฒันานวตักรรมการจดัการ 
 

มอบอ านาจ เสริมพลงั สร้างความพร้อมในการปฏิบตังิานให้แก่คณะ / ส านกั ตาม

แนวทางการพฒันาองค์การสมรรถนะสงู 

พฒันาเป็นองค์การสมรรถนะสงู มีธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลยัสีเขียว 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ปรัชญา  :  บริกำรดี  วิชำกำรเด่น  เน้นเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์ :  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้ำนวิชำกำร     
                 เพ่ือมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคณำจำรย์และบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

นโยบาย 
1. ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคณำจำรย์ให้มีศักยภำพสูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 
2. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและ

วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
 

เป้าประสงคห์ลัก  
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำม 
    เกณฑ์มำตรฐำน 
2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรให้มีคุณวุฒิ/ 
    ต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
3. เพ่ือปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้สำมำรถบริกำรงำนวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ 
    อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะมีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน 
5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

    1.  ระดับควำมส ำเร็จของระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
      2.  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
    3.  จ ำนวนอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเพ่ิมข้ึน 
    4.  จ ำนวนอำจำรย์ที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
    5.  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร  บริกำร 
 



 

- 2 - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนำทักษะ  สมรรถนะกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
 กลยุทธ์ 1. พัฒนำหลักสูตรใหม่  ระบบกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงและกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณะ 
 กลยุทธ์ 2. สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตปัญญำของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร 
           กลยุทธ์ 3. เพ่ิมประสิทธิภำพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล   

           กลยุทธ์ 1. พัฒนำระบบควบคุมภำยใน กำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมจ ำนวนอำจำรย์วุฒิปริญญำเอกและผลงำนทำงวิชำกำร 

           กลยุทธ์ 1. สรรหำ และพัฒนำอำจำรย์วุฒิปริญญำเอก 
           กลยุทธ์ 2. สนับสนนุกำรผลิตต ำรำวิชำกำร ผลงำนวิจัยและส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
1. โครงกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบพิเศษเฉพำะด้ำน 
3. โครงกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ 
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตปัญญำของนักศึกษำ  อำจำรย์และบุคลำกร 
5. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ ระบบกำรเรียนรู้จำกำรปฏิบัติจริงและกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณะ 
   ร่วมกับชุมชน 
6. โครงกำรรับสมัครนักศึกษำ 
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556 

1. โครงกำรจัดกำรศึกษำ  
   พิเศษ 

ร้อยละควำมส ำเรจ็ของ
กำรด ำเนินโครงกำรจัด
กำรศึกษำภำคพเิศษ 

80 จัดกำรเรียนกำรสอนและสนบัสนนุ
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนนักศึกษำ
ภำคพิเศษ 

สสว. 27,000,000 ต.ค.55 - 
ก.ย.56  

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

2. โครงกำรจัดกำรศึกษำ 
   รูปแบบพิเศษเฉพำะด้ำน 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 

5 สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของ
หลักสตูร 
-สำธำรณสุขศำสตร ์
-วิศวกรรมระบบ 
-กำรจัดกำรค้ำปลีก 
-กำรท่องเที่ยว 
-กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผูบ้ริหำร 

สสว. 5,000,000 ต.ค.55 - 
ก.ย.56  

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

3. โครงกำรจัดกำรศึกษำ 
ภำคปกต ิ

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 

5 กิจกรรมย่อย 1  จัดกำรเรียนกำรสอน
และสนบัสนุนกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนนักศึกษำภำคปกต ิ

สสว. 5,000,000 ต.ค.55 –  
ก.ย.56  

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

    
กิจกรรมย่อย 2 จัดสรรทุนกำรศึกษำ 
วไลยอลงกรณ์ 1, และทุนวไลย
อลงกรณ์ 2 ให้นักศึกษำภำคปกต ิ
 
 

 
สสว. 

 
2,000,000 

 
ต.ค.55 - 
ก.ย.56  
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556 

 
4. โครงกำรพัฒนำคณุภำพ
ชีวิตและจิตปญัญำของ
นักศึกษำ อำจำรย์และ
บุคลำกร  
- กิจกรรมย่อย 1 โครงกำร 
  พัฒนำศักยภำพอำจำรย ์
  ใหม ่

 
 
 
 
 
ร้อยละของอำจำรย์ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
กำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ใหม ่

 
 
 
 
 
สสว. 

 
 
 
 
 

27,650 

 
 
 
 
 
9 ต.ค. 
2555 

 
 
 
 
 
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- กิจกรรมย่อย 2  โครงกำร
อำจำรย์พบสถำน
ประกอบกำรเพื่อพัฒนำ
งำนสหกิจศึกษำและควำม
ช ำนำญ 
 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำงำนสหกิจศึกษำ 

80 จัดกิจกรรมให้คณำจำรย์ได้พบกับ
สถำนประกอบกำรเพื่อหำแนวทำง
พัฒนำงำนสหกิจศึกษำและกำรฝึก
ประสบกำรณ์ของ อำจำรย์ด้ำน
วิชำชีพต่ำงๆ จำกสถำนประกอบกำร 

สสว. 150,000 ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- กิจกรรมย่อย 3 โครงกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำร
สอนตำมมำตรฐำนคุณภำพ
อุดมศึกษำ 

-ระดับควำมส ำเร็จกำรของ
พัฒนำระบบและกลไกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำร
บริหำรหลักสตูร  (ตัวบ่งช้ี 
สกอ.2.1,2.6) 

5 อบรมพื่อพัฒนำศักยภำพอำจำรยต์ำม
เกณฑ์มำตรฐำน TQF 

สสว. 150,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556 

5. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร จ ำนวนหลักสตูรใหม่/
หลักสตูรปรับปรุงที่ได้รับ
อนุมัต ิ

    20  
หลักสตูร 

ปรับปรุง/พัฒนำหลักสตูรให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ TQF  และตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

สสว. 1,000,000 ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 
 
 
 

 
6. โครงกำรรับสมัครนักศึกษำ 
 

 
จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่
ตำมแผนกำรรับ 

 
ร้อยละ    
   80 

 
- รับสมัครนักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน   
  3 รอบ 
- รับสมัครนักศึกษำภำคพเิศษ 
จ ำนวน  
  2 รอบ 
- ปฐมนิเทศนักศึกษำจ ำนวน 3 ครัง้ 
- งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
สสว. 

 
700,000 

 

 
ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 

 
3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 
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โครงการภายใต้ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 
  1. โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร 

2. โครงกำรประกันคุณภำพและพัฒนำกำรบริหำรงำน 
3. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำน 
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556 

1. โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำ
ร่วมสมัมนำทำงวิชำกำร 

-ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

ร้อยละ 
80 

สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะ กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ทักษะที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำน 

สสว. 42,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

2. โครงกำรประกันคุณภำพ
และพัฒนำกำรบริหำรงำน 

-ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 

ระดับ 4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

สสว. 10,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

3. โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรส ำนักงำน 
 - กิจกรรมย่อย 1  
  ค่ำสำธำรณูปโภค 

-ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ระดับ 4 - ค่ำโทรศัพท์  ค่ำไปรษณีย ์ สสว. 25,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- กิจกรรมย่อย 2 ค่ำตอบแทน 
 ใช้สอย 

-ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ระดับ 4 - ค่ำตอบแทน 
- ค่ำใช้สอย 

สสว. 150,000 
392,350 

 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- กิจกรรมย่อย 3 จัดหำวัสดุ-
ครุภณัฑ์ส ำนักงำน  
 ชุดโต๊ะ-เก้ำอีส้ ำหรับ
ผู้รับบริกำร 

-ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ระดับ 4 ค่ำใช้จ่ำยวัสดสุ ำนักงำน   
จัดหำโต๊ะ-เก้ำอีส้ ำหรับผู้รับบริกำร 
จ ำนวน 2 ชุด 

สสว. 600,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- กิจกรรมย่อย 4 จัดหำ
ครุภณัฑ์สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน 

-ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ระดับ 4 - จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องสแกนเนอร์
ควำมเร็วสูง  เครื่องขยำยสัญญำณ
โทรศัพท์            เครื่องพริ้นเตอร์ 

สสว. 180,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 



 

 

แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556 
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แผนปฏิบัติงานภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556 

- กิจกรรมย่อย 5 ปรับปรุง
ห้องส ำนักงำน 
 

-ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ระดับ 4 -ปรับปรุงห้องส ำนักงำน สสว. 100,000         ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- กิจกรรมย่อย 6 พัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำร 
 

-ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ระดับ 4 -ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำ
เดินทำงของวิทยำกรเพื่ออบรมกำรใช้
โปรแกรม ระบบงำนทะเบียน 

สสว. 30,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 
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โครงการภายใต้ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ 

 
1.  โครงกำรศึกษำดูงำนและพัฒนำระบบงำนเพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะของบุคลำกร 
2.  โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตวำรสำรทำงวิชำกำร 
3.  โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 



 

 
- 12 – 

 

แผนปฏิบัติงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผน
งบประมาณปี 2556 

1. โครงกำรศึกษำดูงำนและ
พัฒนำระบบงำนเพื่อ
เทียบเคียงสมรรถนะของ
บุคลำกร 

- กำรพัฒนำบุคลำกรและ
กำรพัฒนำแผน กำรจดักำร
ควำมรู้ของหน่วยงำน (ตัว
บ่งช้ี สกอ. 1.1,7.2) 

5 - ศึกษำดูงำนสถำบันอุดมศึกษำ
ต้นแบบ  - จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำร
เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  จัดท ำค ำ
รับรองกำรปฏบิัติงำนของบุคคล 

สสว. 120,000 
 

ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

2. โครงกำรส่งเสรมิกำรผลติ
วำรสำรทำงวิชำกำร  

- จ ำนวนวำรสำรวิชำกำร 2 เล่ม
ต่อป ี

- จัดท ำวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  สสว. 250,000 ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 
 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

3. โครงกำรส่งเสรมิกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

จ ำนวนอำจำรย์ทีไ่ด้
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 

ร้อยละ 
25 

จัดกิจกรรมเสริมสรำ้งแรงจูงใจให้
อำจำรย์พัฒนำผลงำนวิชำกำร 
 

สสว. 150,000 ต.ค.2555-
ก.ย. 2556 

3. แผนงำนสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 
 

 


