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ค าน า 
 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำรและ       

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร    ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกรอบงบประมำณที่ได้รั บกำรจัดสรรจำก
มหำวิทยำลัย  ในปีงบประมำณ  2558  ดังนั้น  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน    จึงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน  
กำรก ำกับติดตำม  และประเมินผลงำนตำมตัวบ่งชี้ผลส ำเร็จ   อันจะส่งผลต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ตุลำคม 2557 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

คณะ/หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ปรัชญา  :   บริกำรดี  วิชำกำรเด่น  เน้นเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์ :   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้ำนวิชำกำร  เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน 
 

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

 

นโยบาย 
1. ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคณำจำรย์ให้มีศักยภำพสูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 

 

เป้าประสงค์หลัก  
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรให้มีคุณวุฒิ/ต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
3. เพ่ือปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้สำมำรถบริกำรงำนวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะมีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน 
5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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โครงสร้าง  
หน่วยงาน/คณะ ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 

        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชินนำทศิริ
กุล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย 

กลุ่มงาน 

บริหารทัว่ไปและประกันคุณภาพ 

บุคลำกร 

1. นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย 
2. นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม 
3. นำงสำวจำรุวรรณ ค ำเงิน 
4. นำยฉัตรชัย  กำสี 
5. นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ 

กลุ่มงาน 

มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

บุคลำกร 

1. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ 
2. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
3. นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ 
4. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
5. นำยวำทิต  ทองมำก 
6. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ 

กลุ่มงาน 

ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลำกร 

1. นำงสำวจินดำ  ไกรเดช 
2. นำงสำวสุดำพร น้อยทรง 
3. นำงปรำณี  พงษ์ธนะ 
4. นำงรัชฎำพร  ยอดศรี 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
    KPI 1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรรับนักศึกษำตำมแผนกำรรับนักศึกษำประจ ำปี ร้อยละ 100  งำนวิชำกำร 

    KPI 1.2 หลักสูตรที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน TQF ร้อยละ 100 งำนวิชำกำร 

    KPI 1.3 จ ำนวนหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร งำนวิชำกำร 

    KPI 1.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มำกกว่ำ3.51 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน 

    KPI 1.5 ร้อยละของกิจกรรมที่มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  ร้อยละ 80 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป 

    KPI 1.6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนศ.ใหม่ต่อระบบกำรคัดเลือกนักศึกษำ  มำกกว่ำ3.51 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป 

2. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    KPI 2.1 ร้อยละของกิจกรรมที่มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  ร้อยละ 80 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป 

    KPI 2.2 ผู้บริหำรและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์  ร้อยละ 80 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในระดับชาติ 
    KPI 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร  ร้อยละ 80 ของ

เป้ำหมำย 
งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน 

    KPI 3.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5 งำนวิชำกำร/ งำนบริหำรทั่วไป 

    KPI 3.3 อำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ประสบกำรณ์  ร้ อ ย ล ะ  8 0
ของเป้ำหมำย 

งำนวิชำกำร/ งำนบริหำรทั่วไป 

    KPI 3.4 คะแนนประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปี  มำกกว่ำ 4.51 งำนบริหำรทั่วไป 
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แผนท่ียุทธศาสตร ์Strategy Map  
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
วิสัยทัศน์ :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงำนหน่วยงำนช้ันน ำท่ีสนับสนุนส่งเสริม  ด้ำนวิชำกำร  เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน 

       
               ด้ำนวิชำกำร  เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน 

เสริ 

 

ยทุธศาสตร์ 1 สง่เสริมสนบัสนนุการจดัการเรียน 

         การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ 

 

2.สง่เสริม สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพคณาจารย์ ผู้บริหารและบคุลากรของ

ส านกัตามจรรยาบรรณวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน 

 

3. การพฒันาระบบการบริหาร บริการ  

และ วิชาการ 

 

 

กลยุทธ์ 1.2สง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพ 

 
กลยทุธ์ 1.1 สง่เสริม  สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนภาคปกติ  และภาคพิเศษ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยทุธ์ 2.1สง่เสริม สนบัสนนุการเข้าสูต่ าแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารย์ 

 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน

วิชาการและงานทะเบียน 

 

ปร
ะสิ
ทธิ

ผล
 

คุณ
ภา
พ 

ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พ 

กา
รพ
ัฒ
นา
อง
ค์ก
าร

 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพคณาจารย์  ผู้บริหารและบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
 กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติและภำคพิเศษ 

กลยุทธ์  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน 

กลยุทธ์  2.1  ส่งเสริม สนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ 
กลยุทธ์  2.2  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร บริกำร และวิชำกำร 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบงำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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แผนปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต  ยุทธ์ศาสตร์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติและภำคพิเศษ 

 
โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท)  

ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบ 
กำรเรียนกำรสอน เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
2. โครงกำรพัฒนำกลยุทธ์ 
กำรตลำดกำรจัดกำรศึกษำ 

 

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
 
-ร้อยละของกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรตำมแผน 
-ร้อยละควำมส ำเร็จกำรรับ
นักศึกษำตำมแผนกำรรับ
นักศึกษำประจ ำปี 
-ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของนศ.ใหม่ต่อระบบกำร
คัดเลือกนศ. 
 

มำกกว่ำ 3.51 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 100 
 
 
มำกกว่ำ 3.51 

- ค่ำตอบแทนกำรสอนภำคปกติ/ 
สอนเกินภำระงำน 
- ค่ำตอบแทนกำรสอนภำคพิเศษ 
 
-สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน/ครูแนะแนว 
 
-งำนรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ/ 
ภำคพิเศษ 
-จัดสรรทุนวไลยอลงกรณ์ 1  
-จัดสรรทุนวไลยอลงกรณ์ 2 
- พ่ีชวนน้อง 

11,000,000 
20,000,000 

 
 

300,000 
 

450,000 
 
 

300,000 

ต.ค. 57-ก.ย.58 
 
 
 
ต.ค. 57-ก.ย.58 
 
ต.ค. 57-ก.ย.58 
 
 
ต.ค. 57-ก.ย.58 
 
 
 
 
 
 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
 
 
งำนบริหำรทั่วไป/ 
งำนวิชำกำร 
งำนทะเบียน/
งำนวิชำกำร 
 
งำนบริหำร
ทั่วไป 
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กลยุทธ์  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 
โครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรปรับปรุงและ 
พัฒนำหลักสูตรให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
และตลำดแรงงำน 

-จ ำนวนหลักสูตรใหม่ 
-หลักสูตรที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมกรอบ
มำตรฐำน TQF 
  

2 หลักสูตร 
ร้อยละ 100 
 
 
 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/พัฒนำ
หลักสูตร 
 
 

450,000 
 
 
 
 

ต.ค. 57-ก.ย.58 
 

งำนวิชำกำร 
 
 
 

 

แผนงาน 2 การบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร บริกำร และวิชำกำร 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบงำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรพัฒนำ 
ระบบงำนตำมหลักธรรมำ  
ภิบำล 
 

-ร้อยละของกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรตำมแผน 
-ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
  

ร้อยละ 80 
 
ระดับ 4 
 
 
 

- ค่ำสำธำรณูปโภค 
- จัดหำวัสดุส ำนักงำน 
- จัดหำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
- ค่ำตอบแทน/ใช้สอยบริหำร
ส ำนักงำน 
- ปรับปรุงส ำนักงำน 
- งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 

25,000 
1,200,000 

150,000 
170,000 
100,000 

      150,000 

ต.ค. 57-ก.ย.58 
 
 
 
 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
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แผนงาน 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน 

กลยุทธ์  2.1  ส่งเสริม สนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ 
 

 
โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลาของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงกำรพัฒนำระบบ 
กลไก กำรพัฒนำหลักสูตร 
และกำรบริหำรหลักสูตร 
 
 
 
2.โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 
 

-ระดับควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 
-อำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
 
 
-ผู้บริหำรและบุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และประสบกำรณ์ 
-ร้อยละของอำจำรย์ที่มี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เพ่ิมขึ้น 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 5 

-กำรประชุมสภำวิชำกำร (เบี้ยประชุม) 
-อบรมอำจำรย์ใหม่ 
-อบรมกลยุทธ์กำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
-อบรมเทคนิคกำรสอน/กำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ 
-ค่ำใช้จ่ำยกำรไปรำชกำร ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 
-โครงกำรอบรมกำรเขียนเอกสำร
ประกอบกำรสอน/บทควำมวิชำกำร 
-โครงกำรอบรมกำรเขียนต ำรำ/หนังสือ 
-โครงกำรค่ำยปฏิบัติผลงำนวิชำกำร 
-จัดท ำวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
 

330,000 
320,000 
30,000 

 
50,000 

 
150,000 

 
30,000 

 
70,000 

300,000 
200,000 

ต.ค. 57-ก.ย.58 
ม.ค.-มี.ค.58 
ต.ค.-ธ.ค.57 
 
เม.ย.-มิ.ย.58 
 
ต.ค. 57-ก.ย.58 
 
ม.ค.-มี.ค.58 
 
ต.ค.-ธ.ค.57 
เม.ย.-มิ.ย.58 
ธ.ค.57,มิ.ย.58 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
งำนวิชำกำร 
 
งำนวิชำกำร 
 
งำนบริหำร
ทั่วไป 
งำนวิชำกำร 
 
งำนวิชำกำร 
งำนวิชำกำร 
งำนวิชำกำร 
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แผนงาน 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์  2.2  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกร 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ 

 (บาท) 

ระยะเวลา
ของการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงกำรพัฒนำกิจกรรม
เสริมสร้ำงพฤติกรรมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมตำมอัต
ลักษณ์ 
 
 
4.โครงกำรพัฒนำระบบและ
กลไกประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 
 
 

-ระดับควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 
 
 
 
 
- คะแนนประเมินประกัน
คุณภำพภำยในประจ ำปี 
 
 

ร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 
 
 
 
 
มำกกว่ำ 
4.51 
 
 
 

-กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสหกิจ
ศึกษำ 
-งำนปฐมนิเทศนักศึกษำ 
 
 
 
-จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
-จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 
-ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 
 
 
 
 

150,000 
 

50,000 
 
 
 

25,000 
 
 

ม.ค.-มี.ค.58 
 
ต.ค. 57/มิ.ย.
58 
 
 
ก.ค. 57-มิ.ย.
58 
 
 
 

งำนวิชำกำร 
 
งำนทะเบียน 
 
 
 
งำนบริหำร
ทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 
แผนด าเนินโครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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คณะ/หน่วยงาน ...........ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน.............................

งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบอุดหนุน
งบ

รายจา่ย
อ่ืน

งบ
ลงทนุ

รวม งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน งบลงทนุ รวม
ระบแุหล่ง

งบประมาณ
จ านวน งบด าเนินงาน

งบ
บคุลากร

งบอุดห
นุน

งบ
รายจา่ยอ่ืน

งบลงทนุ รวม

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์
งาน .....จดัการศึกษา..................
   โครงการ 1 ....พัฒนาระบบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

               กิจกรรม 1ค่าตอบแทนการสอนภาคปกต/ิสอนเกินภาระงาน 11,000,000 11,000,000

               กิจกรรม 2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ 20,000,000 20,000,000

งาน ....ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูร............
   โครงการ 2 ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรใหต้รงกับความตอ้งการของทอ้งถ่ินและตลาดแรงงาน 

               กิจกรรม 1 ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง/พัฒนาหลกัสตูร 450,000 450,000

งาน ....จดัท าแผนการตลาด...........
   โครงการ 3 พัฒนากลยทุธก์ารตลาดการจดัการศึกษา

               กิจกรรม 1 สร้างเครือข่ายโรงเรียน/ครูแนะแนว 300,000 300,000

               กิจกรรม 2 งานรับสมัครนักศึกษาภาคปกต/ิภาคพิเศษ 450,000 450,000

               กิจกรรม 3 ทนุวไลยอลงกรณ์ 1 และทนุวไลยอลงกรณ์ 2 300,000 300,000

               กิจกรรม 4 พ่ีชวนน้องมาเรียนวไลยฯ
รวมงบประมาณแผนงาน

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์  31,750,000 750,000 31,750,000 750,000
ยทุธศาสตร์ ที ่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบนั
แผนงาน ..การบริหารจดัการ..........
ผลผลติ : ..ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดา้นสงัคมศาสตร์ 
งาน ...บริหารจดัการส านักงาน..
   โครงการ 1 พัฒนาระบบงานตามหลกัธรรมาภิบาล
               กิจกรรม 1 ค่าสาธารณูปโภค…….. 25,000        25,000      

               กิจกรรม 2 จดัหาวัสดสุ านักงาน….. 1,200,000    1,200,000  

               กิจกรรม 3 จดัหาครุภัณฑ์ส านักงาน….. 150,000      150,000     

               กิจกรรม 4 ค่าตอบแทน/ใช้สอยบริหารส านักงาน.. 170,000      170,000     

               กิจกรรม 5 ปรับปรุงส านักงาน….. 100,000      100,000     

               กิจกรรม 3 งานพระราชทานปริญญาบตัร 150,000      150,000     

รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์  1,795,000    1,795,000  

ยทุธศาสตร์ ที ่ 6 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
แผนงาน ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลติ : ..ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดา้นสงัคมศาสตร์ 
งาน พัฒนาระบบ กลไก การพัฒนาหลกัสตูร และการบริหารหลกัสตูร
   โครงการ 1 พัฒนาระบบ กลไก การพัฒนาหลกัสตูร และการบริหารหลกัสตูร
               กิจกรรม 1 การประชุมสภาวิชาการ (เบีย้ประชุม) 330,000      330,000     

               กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาอาจารยใ์หม่ 320,000      320,000     

               กิจกรรม 3 โครงการอบรมกลยทุธก์ารสอนทีย่ดึผู้เรียนเปน็ส าคัญ 30,000        30,000      

               กิจกรรม 4 โครงการอบรมเทคนิคการสอน/การวัดและประเมินผลการศึกา 50,000        50,000      

งาน พัฒนาอาจารยผู้์สอนและบคุลากรสายสนับสนุน
   โครงการ 1 พัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุนใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
               กิจกรรม 1 ค่าใช้จา่ยในการไปราชการ ฝึกอบรม ศึกษาดงูาน 150,000      150,000     

               กิจกรรม 2 โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกองการสอน/บทความวิชาการ 30,000        30,000      

               กิจกรรม 3 โครงการอบรมการเขียนต ารา/หนังสอื 70,000        70,000      

               กิจกรรม 4 โครงการค่ายปฏิบตัผิลงานวิชาการ 300,000      300,000     

               กิจกรรม 5 โครงการวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ 200,000      200,000     

งาน สง่เสริมและพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนรู้ตามคุณลกัษณะของบณัฑิต

  โครงการ 1 พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลกัษณ์

               กิจกรรม 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งดา้นสหกิจศึกษา 150,000      150,000     

               กิจกรรม 2 งานปฐมนิเทศนักศึกษา 50,000        50,000      

งาน พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

  โครงการ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

               กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาระบบ กลไกประกันคุณภาพการศึกษา 25,000.00    25,000.00  

รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์  1,705,000    1,705,000  

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 36,000,000 36,000,000

* หมายเหต ุ ผลผลิต/งาน ดจูาก sheet แผนงาน/ผลผลิต/งาน  

ยทุธศาสตร์ ที ่1การพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตใหต้รงความตอ้งการของสงัคม การพัฒนาเศรษบกิจ และพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

แบบสรุปโครงการ กิจกรรม  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ.2558

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลติ/โครงการหลกั / กิจกรรมยอ่ย

งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ รวมทัง้สิน้งบสนับสนุนจากแหลง่อ่ืน

กนผ. 06
สรุปแผนงาน 
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หน่วยงาน ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1    โครงการ พฒันาระบบการเรียนการสอน เพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

               กจิกรรม 1ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ/สอนเกนิภาระงาน คร้ัง 12 11,000,000     3          2,750,000 3          2,750,000     3          2,750,000     3          2,750,000     กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
               กจิกรรม 2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพเิศษ คร้ัง 12 20,000,000     3          5,000,000 3          5,000,000     3          5,000,000     3          5,000,000     กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

2    โครงการ  ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรให้ตรงกบัความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
               กจิกรรม 1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/พฒันาหลักสูตร หลักสูตร 10 450,000         1          112,500   3          112,500       3          112,500       3          112,500       กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

3    โครงการ  พฒันากลยุทธก์ารตลาดการจัดการศึกษา
               กจิกรรม 1 สร้างเครือข่ายโรงเรียน/ครูแนะแนว คร้ัง 2 300,000         -         2          300,000       -             -             กลุ่มงานบริหารทัว่ไป/วชิาการ
               กจิกรรม 2 งานรับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพเิศษ คร้ัง 7 450,000         1          100,000   2          100,000       2          100,000       2          150,000       กลุ่มงานวชิาการ
               กจิกรรม 3 ทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และทุนวไลยอลงกรณ์ 2 คน 60 300,000         43         173,000   17         127,000       กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
                            ทุนพีช่วนน้องมาเรียนวไลยฯ

4    โครงการ  พฒันาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล
               กจิกรรม 1 ค่าสาธารณูปโภค…….. คร้ัง 12 25,000          3          7,000      3          6,000          3          6,000          3          6,000          กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
               กจิกรรม 2 จัดหาวสัดุส านักงาน….. คร้ัง 12 1,200,000       3          300,000   3          300,000       3          300,000       3          300,000       กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
               กจิกรรม 3 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน….. คร้ัง 1 150,000         1          150,000       -             กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
               กจิกรรม 4 ค่าตอบแทน/ใช้สอยบริหารส านักงาน.. คร้ัง 12 170,000         3          40,000     3          40,000         3          40,000         3          50,000         กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
               กจิกรรม 5 ปรับปรุงส านักงาน….. คร้ัง 1 100,000         -         100,000       -             กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
               กจิกรรม 6 งานพระราชทานปริญญาบัตร คร้ัง 1 150,000         -         -             -             1          150,000       กลุ่มงานทะเบียน

5    โครงการ  พฒันาระบบ กลไก การพฒันาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร
               กจิกรรม 1 การประชุมสภาวชิาการ (เบีย้ประชุม) คร้ัง 12 330,000         3          82,500     3          82,500         3          82,500         3          82,500         กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
               กจิกรรม 2 โครงการพฒันาอาจารย์ใหม่ คร้ัง 1 320,000         -         1          320,000       -             -             กลุ่มงานวชิาการ
               กจิกรรม 3 โครงการอบรมกลยุทธก์ารสอนทีย่ึดผู้เรียนเป็นส าคัญ คร้ัง 1 30,000          1          30,000     -             -             -             กลุ่มงานวชิาการ
               กจิกรรม 4 โครงการอบรมเทคนิคการสอน/การวดัและประเมนิผลการศึกา คร้ัง 1 50,000          -         -             1          50,000         -             กลุ่มงานวชิาการ

6    โครงการ  พฒันาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
               กจิกรรม 1 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน คน 19 150,000         4          10,000     16         120,000       4* 10,000         4* 10,000         กลุ่มงานบริหารทัว่ไป *คนเดิมไปราชการ
               กจิกรรม 2 โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/บทความวชิาการคร้ัง 1 30,000          -         1          30,000         -             -             กลุ่มงานวชิาการ
               กจิกรรม 3 โครงการอบรมการเขียนต ารา/หนังสือ คร้ัง 1 70,000          1          70,000     -             -             -             กลุ่มงานวชิาการ
               กจิกรรม 4 โครงการค่ายปฏิบัติผลงานวชิาการ คร้ัง 1 300,000         -         -             1          300,000       -             กลุ่มงานวชิาการ
               กจิกรรม 5 โครงการวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ คร้ัง 2 200,000         1          100,000   -             1          100,000       -             กลุ่มงานวชิาการ

7   โครงการ  พฒันากจิกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อตัลักษณ์
               กจิกรรม 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสหกจิศึกษา คร้ัง 150,000         -         150,000       -             -             กลุ่มงานวชิาการ
               กจิกรรม 2 งานปฐมนิเทศนักศึกษา คร้ัง 3 50,000          1          20,000     -             1          20,000         1          10,000         กลุ่มงานทะเบียน

8   โครงการ   พฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา
               กจิกรรม 1 โครงการพฒันาระบบ กลไกประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ัง 2 25,000          -         1          5,000          1          20,000         -             กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์  36,000,000     8,802,000 9,486,000     9,041,000     8,671,000     

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน 36,000,000     

ผู้รับผิดชอบ

สรุปแผนการด าเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม  จ าแนกรายไตรมาส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ไตรมาสที ่2
(ม.ค.-มี.ค. 2558)

ไตรมาสที ่3
(เม.ย.-มิ.ย. 2558)

ไตรมาสที ่4
(ก.ค.-ก.ย. 2558)ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

แผนปฏิบตังิาน
ไตรมาสที ่1

(ต.ค.-ธ.ค. 2557)
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ    พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
                ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัยข้อที่ 1.1.1  
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่ 2 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 1   
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 1    
1. หลักการและเหตุผล 
 จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มำตรำ
22 ก ำหนดว่ำ กำรศึกษำต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำ
ผู้เรียนส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำม
ศักยภำพ นอกจำกนั้นในมำตรำ24ยังได้ก ำหนดรำยละเอียดของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ว่ำ ให้
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ
และควำมถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนและอ ำนวย
ควำมสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ.
2545)  

 ส่งผลกระทบให้เกิดกำรปฏิรูปกำรศึกษำทุกระดับ มีกำรเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนเพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้คิดเป็น แก้ปัญหำเป็นและเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมไทย 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่น โดยกำร มีส่วนร่วมจำกบุคคล 
มหำวิทยำลัย หรือชุมชนภำยนอก มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของ
นักศึกษำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกต่อควำมสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภำพในกำรแสวงหำควำมรู้ของนักศึกษำ 
และจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ2556รอบ12เดือน
(มิถุนำยน2556-พฤษภำคม2557)ของมหำวิทยำลัย กำรผลิตบัณฑิตมีค่ำเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับดีมำก แต่
สภำพกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ในปัจจุบัน    มีบำง
หลักสูตรยังไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ทำงด้ำนเนื้อหำสำระและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
 ดังนั้นมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทยที่มีควำมมุ่งม่ันในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำก ำลังคนของชำติให้มีคุณภำพตำมเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยยังสำมำรถพัฒนำ

กนผ. 01 

โครงการหลัก 
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ระบบกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นภำยใต้ทรัพยำกรและ
ขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยู่สูง 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. ส่งเสริมให้นักศึกษำได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตรงควำมต้องกำรของสังคม ท้องถิ่น และได้รับ
กำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 2. มีกำรพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 
 3. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ
ตลำดแรงงำน 
  
 
 

3. เป้ำหมำย 
 1. สร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพให้ได้มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ เป็นที่ต้องกำรของสังคม ชุมชน 
ประเทศชำติ 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :  สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดหำอำจำรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มำสอนในกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติและภำคพิเศษ 

ครั้ง 12 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ระดับ มำกกว่ำ
3.51 

   
 
5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  30,980,000  
    - ใช้สอย  20,000  

รวม  31,000,000 31,000,000 
งบประมาณอื่น ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
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6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. เบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทน
กำรสอนภำค
ปกติและภำค
พิเศษ/สอนเกิน
ภำระงำน 

ครั้ง   12 31,000,000 3 7,750,000 3 7,750,000 3 7,750,000 3 7,750,000 

   รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1 ค่ำตอบแทนกำรสอนภำคปกติ  /กำรสอนเกินภำระงำน 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  11,000,000 11,000,000 
    - ใช้สอย    

รวม  11,000,000 11,000,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

กิจกรรม 2 ค่ำตอบแทนกำรสอนภำคพิเศษ   
ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  19,800,000 19,800,000 
    - ใช้สอย  20,000 20,000 
    - วัสด ุ    
    - สำธำรณูปโภค    
    - วัสด ุ    
5) งบรำยจ่ำยอื่น        
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย    
    - วัสด ุ    

รวม  20,000,000 20,000,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
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7. สถานที่ด าเนินงาน 
 คณะต่ำงๆ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. จัดหำอำจำรย์ผู้สอน  ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำขำดแคลน  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ตรงเพื่อสอนนักศึกษำ 
 2. นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำ 3.51  
  
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1. ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร/คณะ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ    ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้ตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและตลำดแรงงำน 
                ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัยข้อที่ 1.1.3  
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่ 2 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 1   
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 1    
1. หลักการและเหตุผล 
  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
แนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติพ.ศ.2552 (TQF) และนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 5 
ปี (พ.ศ. 2556 -2560)  ต่ำงกม็ุง่เน้นใหส้ถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรให้เอ้ือต่อกำรเรียนรูของผู้เรียนและสอด
คลองกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมประสบกำรณกำรเรียนรูที่ 
เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ได้มีนโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำหลักสูตรให้เข้ำกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบันและเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของพ้ืนที่นั้น เพ่ือให้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีประสิทธิภำพและตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนมำกที่สุด จ ำ เป็นที่
จะต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรต่ำงๆของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 ดังนั้น เพ่ือให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี จึงได้มีโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและตลำดแรงงำน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำให้หลักสูตรภำยในมหำวิทยำลัย
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน และเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนมำกที่สุด 
 
 

 

กนผ. 01 

โครงการหลัก 
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2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนตำมกรอบคุณวุฒิกำรศึกษำแห่งชำติ 
 2. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรให้มีมำตรฐำนตำมกรอบคุณวุฒิกำรศึกษำแห่งชำติ 
 

3. เปา้หมาย 
 1. สร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพให้ได้มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ เป็นที่ต้องกำรของสังคม ชุมชน 
ประเทศชำติ 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :  จ ำนวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงตำมเกณฑ์ หลักสูตร 2/8 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : หลักสูตรที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบ TQF ร้อยละ 100 
   
 
5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนนิงำน    
    - ตอบแทน  450,000 450,000 
    - ใช้สอย    

รวม  450,000 450,000 
งบประมาณอื่น ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    

     
6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. ปรับปรุง/
พัฒนำหลักสูตร 
ด ำเนินกำรให้
สูตรมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
กรอบ TQF 

หลักสูตร 10 450,000 1 50,000 3 150,000 3 150,000 3 100,000 

   
 



23 
 

23 
 

   รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1 ค่ำตอบแทนกำรสอนภำคปกติ  /กำรสอนเกินภำระงำน 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบรำยจ่ำยอื่น    
    - ตอบแทน  450,000 450,000 
    - ใช้สอย    

รวม  450,000 450,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
7. สถานที่ด าเนินงาน 
 คณะต่ำงๆ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีหลักสูตรใหม่อย่ำงน้อย 2 หลักสูตร 
 2. หลักสูตรมีกำรปรับปรุงอย่ำงน้อยตำมกรอบมำตรฐำน TQF 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ จ ำนวน 2 โครงกำร 
 2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร/คณะ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ    พัฒนำกลยุทธ์กำรตลำดกำรจัดกำรศึกษำ ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัย  ข้อที่ 1.3.1  
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่ 2 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 1   
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 1    
1. หลักการและเหตุผล 

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  เป็น
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่จะต้องด ำเนินภำรกิจให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ   เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐ  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
จะต้องได้รับกำรก ำกับ ตรวจสอบให้คุ้มค่ำ   นอกจำกนี้ต้องรับกำรตรวจประเมินจำกองค์กรต่ำง ๆ เช่น 
สกอ. และ สมศ. ที่ต้องก ำกับ ตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน  จำกสถำนกำรณ์และ
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงไปในด้ำนควำมต้องกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำมีกำร
แข่งขันสูง  และมีกลยุทธ์หลำกหลำย ท ำให้จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อของมหำวิทยำลัยมีจ ำนวนลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  ได้ก ำหนด
กรอบนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 5 ปี   (พ.ศ. 2556 – 2560)  โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ พัฒนำและเพ่ิมบทบำทในกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่น พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำนำนำชำติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ พัฒนำกำรวิจัย
และกำรให้บริกำรวิชำกำร เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตพัฒนำท้องถิ่น พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มี
นักศึกษาภาคปกติ อย่างน้อย 12,000 คน  

ดังนั้น เพ่ือให้มีนักศึกษำคงอยู่ตำมจ ำนวนที่เหมำะสม คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  จึงได้มีโครงกำรจัดท ำแผนกำรตลำดและ
สร้ำงเครือข่ำยกำรรับนักศึกษำขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือก ำหนดแผนงำน โครงกำร ยุทธศำสตร์กำรรับนักศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม มีทิศทำง ร่วมมือ
กันทั้งระบบภำยในมหำวิทยำลัย 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรรับนักศึกษำกับครูแนะแนวของโรงเรียนต่ำงๆ 
3. เป้าหมาย 
 1. มีจ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ไม่น้อยกว่ำ 12,000 คน 

กนผ. 01 

โครงการหลัก 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : - ร้อยละควำมส ำเร็จกำรรับนักศึกษำตำมแผนกำรรับ
ประจ ำปี 

- ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมแผน  

ร้อยละ 
 
ร้อยละ  

100 
 
80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนศ.ใหม่ที่มีต่อระบบกำร
คัดเลือก นศ. 

ระดับ มำกกว่ำ 
3.51 

   
 
5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  750,000 750,000 
    - ใช้สอย    
3) งบรำยจ่ำยอื่น    
    - ตอบแทน  300,000 300,000 
    - ใช้สอย    

    
รวม  1,050,000 1,050,000 

งบประมาณอื่น ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    

    6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. สร้ำง
เครือข่ำย
โรงเรียน/ครู
แนะแนว 
2.รับสมัครนศ.
ภำคปกติ/ภำค
พิเศษ 
3.ทุนวไลย

ครั้ง 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

คน 

2 
 
 
 
7 
 
 

60 

300,000 
 
 

 
450,000 

 

 
300,000 

 
 
 
 
1 
 
 

43 

 
 
 
 

100,000 
 
 

173,000 

2 
 
 
 
2 
 
 

17 

300,000 
 
 
 

100,000 
 
 

127,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

150,000 
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อลงกรณ์1,2 
ทุนพี่ชวนน้อง 

     รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1  สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน/ครูแนะแนว 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  300,000 300,000 
    - ใช้สอย    

รวม  300,000 300,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
   กิจกรรม 2.รับสมัครนศ.ภำคปกติ/ภำคพิเศษ 

 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  450,000 450,000 
    - ใช้สอย    

รวม  450,000 450,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
   กิจกรรม 3. ทุน วไลยอลงกรณ์1,2 ทุนพ่ีชวนน้อง 

 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบรำยจ่ำยอื่น    
    - ตอบแทน  300,000 300,000 
    - ใช้สอย    

รวม  300,000 300,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
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7. สถานที่ด าเนินงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มนีักศึกษำคงอยู่ไม่น้อยกว่ำ 12,000 คน 
 2. มีเครือข่ำยโรงเรียน/ครูแนะแนว 
          3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์รับสมัครนักศึกษำ 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมโครงกำร/จำกนักศึกษำใหม่ 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร/คณะ 
 
 
 
 
 



28 
 

28 
 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  แผนงำนบริหำรจัดกำรและกำรจัดหำรำยได้ งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรส ำนักงำน 
ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ    พัฒนำระบบงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัยข้อที่ 5.6.1 
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่ 2 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 6  
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 3 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ จึงจ ำเป็นต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรแก่
นักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองต่อนโยบำยกำรบริหำรและกำร
พัฒนำสถำบันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรส ำนักงำน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนำสภำพแวดล้อมในหน่วยงำน  และพัฒนำประสิทธิภำพ คุณภำพกำรบริกำรภำยใน
หน่วยงำน 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์  
กำรบริกำรวิชำกำรให้กับนักศึกษำภำคปกติและภำคพิเศษ  และพัฒนำประสิทธิภำพ คุณภำพกำรบริกำร
ภำยในหน่วยงำนให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด 

3. เป้าหมาย 
 คณำจำรย์  นักศึกษำ บุคลำทั่วไป  และบุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :   
 ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมแผน ร้อยละ ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :   
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ระดับ ระดับ 4 

กนผ. 01 

โครงการหลัก 



29 
 

29 
 

5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  70,000 70,000 
    - ใช้สอย  200,000 200,000 
    - วัสด ุ  1,350,000 1,350,000 
    - สำธำรณูปโภค  25,000 25,000 
3) งบลงทุน    
    - ครุภัณฑ ์  150,000 150,000 
    - สิ่งก่อสร้ำง    
4) งบอุดหนุน    
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย    
    - วัสด ุ    
5) งบรำยจ่ำยอื่น        
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย    
    - วัสด ุ    

รวม  1,795,000 1,795,000 

     
6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. ค่ำ
สำธำรณูปโภค 

ครั้ง   12 25,000 3 7,000 3 6,000 3 6,000 3 6,000 

2. จัดหำวัสดุ
ส ำนักงำน 

ครั้ง 12 1,200,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 

3. จัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

ครั้ง 1 150,000   1 150,000     

4. ค่ำตอบแทน/
ใช้สอยบริหำร
ส ำนักงำน 

ครั้ง 12 170,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 3 50,000 

5. ปรับปรุง
ส ำนักงำน 

ครั้ง 1 100,000     1 100,000   

6. งำน
พระรำชทำน
ปริญญำบัตร 

ครั้ง 1 150,000       1 150,000 
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   รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1 ค่าสาธารณูปโภค 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย    
    - วัสด ุ    
    - สำธำรณูปโภค  25,000 25,000 

รวม  25,000 25,000 

 
   กิจกรรม 2 จัดหาวัสดุส านักงาน 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย    
    - วัสด ุ  1,200,000 1,200,000 
    - สำธำรณูปโภค    

รวม  1,200,000 1,200,000 

 
   กิจกรรม 3 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย    
    - วัสด ุ    
    - สำธำรณูปโภค    
3) งบลงทุน    
    - ครุภัณฑ์  150,000 150,000 
    - สิ่งก่อสร้ำง    

รวม  150,000 150,000 
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   กิจกรรม 4 ค่าตอบแทน/ใช้สอยบริหารส านักงาน 
ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  70,000 70,000 
    - ใช้สอย  100,000 100,000 
    - วัสด ุ    
    - สำธำรณูปโภค    

รวม  170,000 170,000 

 
กิจกรรม 5 ปรับปรุงส านักงาน 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย  50,000 50,000 
    - วัสด ุ  50,000 50,000 
    - สำธำรณูปโภค    

รวม  100,000 100,000 

 
กิจกรรม 6 งานพระราชทานปริญญาบัตร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน    
    - ใช้สอย    
    - วัสด ุ  150,000 150,000 
    - สำธำรณูปโภค    
3) งบลงทุน    
    - ครุภัณฑ์    
    - สิ่งก่อสร้ำง    

รวม  150,000 150,000 

 
7. สถานที่ด าเนินงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ         
มีคุณภำพได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1.  ส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร เช่น นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคคลภำยนอก 
 2.  สรุป วิเครำะห์โครงกำรภำยใต้ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำและต้นทุน 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ    พัฒนำระบบ กลไก กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัย 
               ข้อที ่6.1.1  
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่ 1 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 6   
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 3    
1. หลักการและเหตุผล 

มหำวิทยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถั มภ์  จั งห วัดปทุ ม ธำนี   เป็ น
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่จะต้องด ำเนินภำรกิจให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ   เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐ  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
จะต้องได้รับกำรก ำกับ ตรวจสอบให้คุ้มค่ำ   นอกจำกนี้ต้องรับกำรตรวจประเมินจำกองค์กรต่ำง ๆ เช่น 
สกอ. และ สมศ. ที่ต้องก ำกับ ตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน  ตำมกรอบมำตรฐำน
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ดังนั้น กำรมีระบบ กลไก ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์เกี่ยวกับเทคนิคกำรสอน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรพัฒนำอำจำรย์ใหม่และกำรด ำเนินงำนวิชำกำร กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยจึง
มีควำมจ ำเป็น เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันประเทศ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของชำติ 

จำกหลักกำรและเหตุผลข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี จึงได้มีโครงกำรพัฒนำระบบ กลไก กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตรขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนำระบบ กลไก กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร  และงำนวิชำกำรต่ำงๆ 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ใหม่ 
3. เป้าหมาย 
 1. มรีะบบกลไกกำรติดตำมงำนวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. มีกำรอบรมอำจำรย์ใหม่ทุกคน 
 
 
 

กนผ. 01 

โครงการหลัก 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : - มีกำรประชุมสภำวิชำกำรเพ่ือพิจำรณำกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตร กำรด ำเนินงำนวิชำกำร 

- ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรอบรมอำจำรย์ใหม่  

ครั้ง 
 
ร้อยละ  

12 
 
80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : อำจำรย์มีคุณภำพกำรสอนเพิ่มข้ึน ระดับ มำกกว่ำ 3.51 

 
5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  420,000 420,000 
    - ใช้สอย  224,000 224,000 
    - วัสด ุ  86,000 86,000 

รวม  730,000 730,000 
งบประมาณอื่น ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    

 
    6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. ประชุมสภำ
วิชำกำรเดือน
ละ1ครั้ง 
2.อบรม
อำจำรย์ใหม่ 
3.อบรมกลยุทธ์
กำรสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
4.อบรมเทคนิค
กำรสอน/กำร
วัดและ

ครั้ง 
 
 
 
 

ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

12 
 
 
 
1 
 

1 
 
 
1 
 
 

330,000 
 
 

 
320,000 

 
30}000 

 

 
 

3 
 
 
 
 
 
1 

82,500 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
1 
 
 
 

82,500 
 
 
 

320,000 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

82,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

3 
 
 
 
 

82,500 
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ประเมินผล
กำรศึกษำ 

   
 

 
 

 
 
 
     รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1  ประชุมสภำวิชำกำร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  330,000 330,000 
    - ใช้สอย    

รวม  330,000 330,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
   กิจกรรม 2. อบรมอำจำรย์ใหม่ 
 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  320,000 320,000 
    - ใช้สอย    

รวม  320,000 320,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
   กิจกรรม 3  อบรมกลยุทธ์กำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  30,000 30,000 
    - ใช้สอย    

รวม  30,000 30,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
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 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
 
 
   กิจกรรม 4 อบรมเทคนิคกำรสอน/กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  50,000 50,000 
    - ใช้สอย    

รวม  50,000 50,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
7. สถานที่ด าเนินงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มกีำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร และกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 2. มกีำรอบรมอำจำรย์ใหม่ทุกคน 
          3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์รับสมัครนักศึกษำ 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1. รำยงำนกำรประชุมสภำวิชำกำร 
 2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร/คณะ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ    พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 6.2.1  
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่ 1,2 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 6   
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 3    
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง คือกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่ง
บุคลำกรเป็นกลไกส ำคัญในกำรน ำมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำ ดังนั้นกำร
พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร และมี
ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งวิชำกำรในเวลำที่เหมำะสม จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย  กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือทำงสำยวิชำชีพที่สูงขึ้น 
นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรแล้ว เป็นกำรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
บุคลำกร ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงดียิ่ง  เป็นสิ่งส ำคัญที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมเป็น
เลิศของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำด้วยควำม
ภำคภูมิใจ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ได้ก ำหนดนโยบำยและ
พันธกิจในกำรพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ จำกข้อมูลในปัจจุบัน
พบว่ำอำจำรย์ยังมีต ำแหน่งวิชำกำรและวุฒิปริญญำเอกไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน จำกเหตุผลดังกล่ำว
มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องจัดโครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำร และพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้น 

กนผ. 01 

โครงการหลัก 
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3. เป้าหมาย 
 1. คณำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำสูงขึ้นร้อยละ 5 
 2. ผู้บริหำรและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ ร้อยละ 80 
 3. เสริมสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : - คณำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำสูงขึ้น 
         -ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  
          ประสบกำรณ์  

ร้อยละ 
 ร้อยละ 

5 
80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : -    

5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  350,000 350,000 
    - ใช้สอย  224,000 224,000 
    - วัสด ุ  176,000 176,000 

รวม  750,000 750,000 
งบประมาณอื่น ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    

    6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. ค่ำใช้จ่ำย
กำรไปรำชกำร 
ฝึกอบรม ศึกษำ
ดูงำน 
2. อบรมกำร
เขียนเอกสำร
ประกอบกำร
สอน/บทควำม
วิชำกำร 
3.อบรมกำร
เขียนต ำรำ/
หนังสือ 
4.ค่ำยปฏิบัติ
ผลงำนวิชำกำร 

คน 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

 
 

ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 

19 
 
 
 
1 
 
 

 
 

1 
 
 
1 
 

150,000 
 
 

 
30,000 

 
 
 

 
70,000 

 

 
300,000 

4 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
70,000 

 
 
 

16 
 
 
 

1 

120,000 
 
 
 

30,000 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300,000 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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5.โครงกำร
วำรสำรวไลย
อลงกรณ์ปริ
ทัศน 

 
เล่ม 

 
 

2 
 

 
 

 
200,000 

 
 

 

 
1 

 
100,000 

 
1 

 
100,000 

 

  
  รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1  ค่ำใช้จ่ำยกำรไปรำชกำร ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 

 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ใช้สอย  140,000 140,000 
    - วัสด ุ  10,000 10,000 

รวม  150,000 150,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
   กิจกรรม 2  อบรมกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอน/บทควำมวิชำกำร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  10,000 10,000 
    - ใช้สอย            4,000                  4,000 
    -วัสด ุ  16,000 16,000 

รวม  50,000 10,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

   กิจกรรม 3 อบรมกำรเขียนต ำรำ/หนังสือ 
ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  30,000 30,000 
    - ใช้สอย  20,000 20,000 
    -วัสด ุ  20,000 20,000 

รวม  70,000 70,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
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 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
 
 
   กิจกรรม 4 ค่ำยปฏิบัติผลงำนวิชำกำร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  60,000 60,000 
    - ใช้สอย  200,000 200,000 
    -วัสดุ  40,000 40,000 

รวม  300,000 300,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
   กิจกรรม 5 โครงกำรวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  110,000 110,000 
    - ใช้สอย  90,000 90,000 

รวม  200,000 200,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

7. สถานที่ด าเนินงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
 2. มีกำรเสริมสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร/คณะ 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ   พัฒนำกิจกรรมเสริมสร้ำงพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมตำมอัตลักษณ์ ข้อที่ 6.1.1  
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่  2 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 6   
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 3    
1. หลักการและเหตุผล 
           กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำจำกระบบกำรศึกษำแบบบูรณำกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับสถำนประกอบกำรอีกรูปแบบหนึ่งคือกำรสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำนแบบสหกิจศึกษำ   
โดยเน้นกำรปฏิบัติโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบบูรณำกำรจำกำรเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหำให้กับสถำน
ประกอบกำร ซึ่งจะท ำให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ คุ้นเคยกับโลกแห่งกำรปฏิบัติงำนที่แท้จริง  
และอีกแนวทำงหนึ่งที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำคือกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ทุกคนให้
รับทรำบนโยบำย ระบบกำรศึกษำ วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสุข ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดและเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ดีของมหำวิทยำลัยต่อไป   ดังนั้น 
มหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องจัดโครงกำรพัฒนำกิจกรรมเสริมสร้ำงพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมตำมอัตลักษณ์ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบกำรศึกษำและพัฒนำ
ศักยภำพของนักศึกษำ 
 
3. เป้าหมาย 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
 

กนผ. 01 

โครงการหลัก 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : - นักศึกษำ คณำจำรย์ สถำนประกอบกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ มีส่วนร่วมกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ  
- นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ  
 
ระดับ 

80 ของ
เป้ำหมำย 
4.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักกำรและบทบำทของสหกิจศึกษำเพ่ิมขึ้น 

ระดับควำม
เชื่อมั่นของ
ควำมต่ำง
ระหว่ำงก่อน
และหลังกำร
อบรม 

P ≤ 0.05 

 
5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  30,000 30,000 
    - ใช้สอย  55,000 55,000 
     -วัสด ุ  115,000 115,000 

รวม  200,000 200,000 
งบประมาณอื่น ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    

    6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. กำร
เสริมสร้ำงควำม

 
ครั้ง 

 

 

1 
 

 
150,000 

 

 
 

 
 

 
1 

 
150,000 
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เข้มแข็งด้ำนสห
กิจศึกษำ 
2.งำน
ปฐมนิเทศ
นักศึกษำ  

 
 

ครั้ง 
 
 
 

 

 
3 
 
 

 
 

 
50,000 

 
 
 

 

 
 
1 
 
 

 
 

20,000 
 
 

 
 
1 

 
 

 
 

20,000 
 

 
 
1 
 
 

 
 

 
 

10,000 

   รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1   กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสหกิจศึกษำ 

 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ตอบแทน  30,000 30,000 
    - ใช้สอย            40,000                40,000 
   -วัสด ุ  80,000 80,000 

รวม  150,000 150,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    

  
  กิจกรรม 2.งำนปฐมนิเทศนักศึกษำ 
 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบบุคลำกร      
2) งบด ำเนินงำน    
    - ใช้สอย  15,000 15,000 
    - วัสด ุ  35,000 35,000 

รวม  50,000 50,000 
งบประมาณอ่ืน ๆ     
 แหล่งงบ / ประเภทงบ    
    

 
7. สถานที่ด าเนินงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษำมีคุณภำพ มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำ ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
 2. มีกำรเสริมสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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 2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร/คณะ 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

แผนงาน :  แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ผลผลิต  :   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์ 
โครงการ   พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัยข้อที่  6.5.1 
หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัย      ข้อที่ 2 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ข้อที่ 6  
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ข้อที่ 3 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   หมวดที่ 6 ว่ำด้วย
มำตรฐำน   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 47 ก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบ
กำรประกันคุณภำพ  ภำยนอกนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี ได้มีนโยบำยในกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับชำติ ให้มหำวิทยำลัยได้รับกำร
รับรองคุณภำพครบทุกมิติจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ในระดับดีขึ้นไป    

ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับชำติ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน จึงได้จัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนงำน
ประกันคุณภำพภำยกำรศึกษำภำยในและภำยนอกให้กับบุคลำกรภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน  

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนงำนประกันคุณภำพภำยกำรศึกษำภำยในและภำยนอกให้กับ
บุคลำกรภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

3. เป้าหมาย 

กนผ. 01 

โครงการหลัก 
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 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 
 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (output) 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :   
          จ ำนวนบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนที่เข้ำร่วม
กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

คน 19 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :   
 ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คะแนน 4 ขึ้นไป 
 
5. งบประมาณโครงการ 
     5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได้ รวมงบประมาณที่ต้ัง (บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบด ำเนนิงำน    
    - ตอบแทน  8,000 8,000 
    - ใช้สอย  5,000 5,000 
    - วัสด ุ  12,000 12,000 

รวม  25,000 25,000 

 
    6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมย่อย 

  
หน่วย
นับ 
  

แผนปฏิบัติกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
เป้ำหมำย งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. โครงกำร
พัฒนำระบบ
กลไกกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ครั้ง 2 25,000   1 5,000 1 20,000   

 
   รายละเอียดงบประมาณจ าแนกรายกิจกรรม 
   กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเภทงบ แผ่นดิน รายได ้ รวมงบประมาณทีต่ั้ง(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
1) งบด ำเนินงำน    
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    - ตอบแทน  5,000 5,000 
    - ใช้สอย  5,000 5,000 
    - วัสด ุ  15,000 15,000 
    - สำธำรณูปโภค    

รวม  25,000 25,000 

7. สถานที่ด าเนินงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีควำมเข้ำใจในด้ำนงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในและภำยนอก  และได้รับกำรประเมินคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก 
 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ) 
 1.  มีคู่มือกำรประกันคุณภำพของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 2.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในอยู่ใน
ระดับดขีึ้นไป 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       งำนบริหำรงำนทั่วไป และบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ภาคผนวก 
 

1. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
2. ผลกำรด ำเนินงำนปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร 
3. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
4. รูปภำพกิจกรรม 
5. สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 


