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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษา           
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น     
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ      
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา    
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม             
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุน
พันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ 
ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่า
บ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้อง
สามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การน านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต 
งานวิจัย การบริการวิชาการ และการน านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการ
ได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุก
ด้าน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นประจ าทุกปี และจากหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือสนองต่อสภามหาวิทยาลัยให้
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ปรัชญา  
           วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
         
พันธกิจ (Mission) 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีภาระหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มาตรา 7 และ 8  ดังนี้ 

          มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ เสริมสร้าง        
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี     
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

         มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล  

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย  ีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ  

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม  

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
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8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ 
2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
3. พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย  
4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ 
5. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
หลักการ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ       
จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  มี 6 องค์ประกอบ คือ 

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

2. เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ        
โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

          3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. เพ่ือให้มีการติดตามประเมิลผลด้านงบประมาณและการเงิน และน าไปปรับปรุงพัฒนา           
อย่างต่อเนื่อง 
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                                   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                                                              
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560                                 

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  
 
การจัดหา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน โดยมีกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับคณะ/ส านัก ด าเนินการจัดหาทรัพยากรซึ่ง
ประกอบด้วย 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ (เงินบ ารุงการศึกษา)และงบประมาณ
จากการจัดหารายได้ (บริการวิชาการ การวิจัย บริหารทรัพย์สินและรายได้) ดังนี้  

 
1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความ

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยน ามา
เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย  และจัดท าปฏิทินการจัดท า
งบประมาณประจ าปีพร้อมแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณส่งให้หน่วยงาน เพ่ือหน่วยงานจะได้จัดท าค า
ของบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผน วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
น าเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเอกสาร ค าของบประมาณไปให้ส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว กอง
นโยบายและแผนได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการจัดท าแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและก าหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจ าเป็นและ
ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
2. งบประมาณเงินรายได้ (บกศ.,กศปช.) ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

โดย กองนโยบายและแผนจัดท าแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และ
แจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยส่งให้กองนโยบายและแผนรวมวิเคราะห์พร้อมน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้ 

 
3. งบประมาณจากการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน    ซึ่งประกอบด้วยการจัดหารายได้จาก งานบริการ

ด้านวิจัย  งานบริการวิชาการ  การบริหารทรัพย์สินและรายได้ของส านักบริหารทรัพย์สินและรายได้ (โครงการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการศูนย์หนังสือและสิ่งพิมพ์ โครงการศูนย์อาหาร โครงการฟิตเนต 
โครงการการจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โครงการบริการคณะครุศาสตร์ โครงการบริการส านักวิทยบริการ โครงการศูนย์กรุงเทพมหานคร โครงการ
บริหารทรัพย์สินและรายได้  โครงการบริการวิชาการ โครงการพิเศษบริการชุมชน  โครงการน้ าดื่มราชพฤกษ์  
และโครงการหอพักนักศึกษาและบุคลากรเป็นต้น) 
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          แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  

ตารางแสดงแหล่งงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ซึ่งงบประมาณทั้ง 3 แหล่งเงินดังกล่าว จะถูกน ามาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจ่าย  ตามตารางใน Cash Flow 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ2560 

      งบประมาณแผ่นดิน 514,216,100.00 บาท 

      งบประมาณ เงินรายได้ (บกศ., กศปช.) 220,355,000.00 บาท 

      การจัดหารายได้จากแหล่งอื่น 111,550,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 846,121,100.00 บาท 
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          แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
4. มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ดี
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้าน

การเงิน
6. หน่วยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดเก็บรายได้มีความยืดหยุ่น ท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลที่ดี

เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร
3. การรายงานข้อมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษา ขาดความแม่นย า
4. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกันให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โอกาส (Opportunitis) 
1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านหรือ

มหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น
2. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร้าง

การยอมรับและเป็นที่รู้จักมากข้ึน
5. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e – Budgeting

ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการก ากับ ติดตาม การบริหารงบประมาณ
6. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะส าหรับในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดหารายได้
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          แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  

อุปสรรค (Threats) 
1. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจ านวนและระยะเวลาที่

ก าหนด
2. นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่

ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา
3. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง
4. สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนเพ่ิมข้ึน ท าให้การแข่งขันสูง
5. ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย



          แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  

SWOT  MATRIX 

จุดแข็ง (S-Strenghtes) จุดอ่อน (W-Weakness) 
S1 ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน W1 การจัดเก็บรายได้มีความยืดหยุ่นท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
S2 มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินท่ีมีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ W2 การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์

       และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
S3 การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ W3 การรายงานข้อมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษาขาดความแม่นย า 
S4 มีระบบควบคุมภายในทางด้านการเงินท่ีด ี W4 ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบด้านการเงินท่ีถูกตอ้ง และเป็น 

       ทิศทางเดียวกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
S5 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน   
     ด้านการเงิน 
S6 หน่วยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ 

โอกาส (O-Opportunities) ภัยคุกคาม (T-Threats) 
O1 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัย   
      ใกล้บ้านหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น 

T1 จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลยัไมต่รงตามจ านวน
      และระยะเวลาที่ก าหนด 

O2 การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมรีายได้จากนักศกึษาต่างชาติมากข้ึน T2  นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน
       เงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา
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  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  

โอกาส (O-Opportunities) ภัยคุกคาม (T-Threats) 
O3 มหาวิทยาลัยมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

T3 อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรยีนที่เข้าสูร่ะดับอุดมศึกษามี
จ านวนลดลง 

O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันท าใหม้หาวิทยาลัยมโีอกาสในการสื่อสารเพื่อ
สร้างการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 

T4 สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนเพิม่ขึ้น ท าให้การแข่งขันสูง 

O5 การเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบญัชีกลาง เช่น ระบบe-Budgeting

ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมขี้อมูลในการก ากับ ตดิตาม การบริหารงบประมาณ 
T5 ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจดัการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

O6 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะส าหรับในการจดักิจกรรมต่างๆ ในการจัดหารายได ้
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 
ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร (Interal Strategic Factors Summary:IFAS) 

Internal Factors 
Weight 
(0.0-1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

Comments 

จุดแข็ง (S-Strenghtes) 
S1 ผู้บริหารระดับสงูมีความสามารถในการริหารเงิน 0.2 5 1.0 
S2 มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบยีบ 0.2 5 1.0 
S3 การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ 0.1 5 0.5 
S4 มีระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงินที่ดี 0.1 5 0.5 
S5 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดา้นการเงิน 0.1 5 0.5 
S6 หน่วยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ 0.1 5 0.5 

รวม 0.8 4.0 
จุดอ่อน (W-Weakness) 
W1 การจัดเก็บรายได้มีความยดืหยุ่นท าให้รายไดไ้ม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 0.05 3 0.15 
W2 การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสนิใจ ยังขาดการวิเคราะห์และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 0.05 3 0.15 
W3 การรายงานข้อมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษาขาดความแม่นย า 0.05 2 0.15 
W4 ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบดา้นการเงินทีถู่กต้อง และเป็นทิศทางเดียวกนัให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 0.05 2 0.15 

รวม 0.2 0.6 
 หมายเหตุ    Rating 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด   เท่ากับ 5 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก      เท่ากับ 4 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง  เท่ากับ 3 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย      เท่ากับ 2 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด   เท่ากับ 1 
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หมายเหต ุ   Rating 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด   เท่ากับ 5 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก  เท่ากับ 4 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลา ง เท่ากับ 3 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย  เท่ากับ 2 
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด   เท่ากับ 1

Enternal Factors 
Weight 
(0.0-1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

Comments 

โอกาส (O-Opportunities) 
O1 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้บา้นหรือมหาวิทยาลัยที่เปิด
ในท้องถิ่น 

0.2 4 0.8 

O2 การเปิดเสรีทางการศึกษาสง่ผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติมากข้ึน 0.2 4 0.8 
O3 มหาวิทยาลยัมีทิศทางการพฒันาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0.1 4 0.4 
O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบนัท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเปน็
ที่รู้จักมากข้ึน 

0.1 4 0.4 

O5 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชกีลาง เช่น ระบบe-Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้
มหาวิทยาลยัมีข้อมูลในการก ากบั ติดตาม การบริหารงบประมาณ 

0.1 4 0.4 

O6 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะส าหรับในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดหารายได ้ 0.1 4 0.4 
รวม 0.8 2.8 

ภัยคุกคาม (T-Threats) 
T1 จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลยัไม่ตรงตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด 0.05 3 0.15 
T2  นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงนิให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต(กรอ.) ไม่แน่นอนและไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลา 

0.05 2 0.1 

T3 อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามจี านวนลดลง 0.05 2 0.1 
T4 สถาบนัอุดมศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึน ท าให้การแข่งขันสูง 0.025 3 0.075 
T5 ความไม่มัน่คงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 0.025 3 0.075 

รวม 0.2 0.5 
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TOWS MATRIX 
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          แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุน

เพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้จากงบบ ารุงทางการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน งบประมาณบัณฑิตศึกษา ซึ่งมา
จากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารทรัพย์สินและรายได้ 
รวมทั้งเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  

แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
1. บริหารงบประมาณ งบบุคลากร ไม่ควรเกิน 50% ของงบประมาณท้ังหมด
2. บริหารงบประมาณ งบด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 25% ของงบประมาณท้ังหมด
3. บริหารงบประมาณ งบลงทุน ไม่ควรเกิน 15% ของงบประมาณทั้งหมด
4. บริหารงบประมาณ งบอุดหนุน ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณทั้งหมด
5. บริหารงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณท้ังหมด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ร้อยละการเบิกจ่าย ดังนี้ 
ไตรมาส 1  ร้อยละ 31 
ไตรมาส 2  ร้อยละ 23 
ไตรมาส 3  ร้อยละ 22 
ไตรมาส 4  ร้อยละ 24 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พันธกิจ 
1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ
3. การเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

และความโปร่งใสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เพ่ือความถูกต้องของงบประมาณ และน าผลงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดหาแหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการ

บริหารจัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ ์
1. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน

3. จัดหารายได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
 

 

 
 
 

 

ส่วนที่ 4 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
วิจัย บริการวิชาการ 
อนุรักษ์ ส่งเสรมิ พัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4

บริหารและพัฒนาสถาบัน  

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธท์างการเงิน        
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 : กระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 : การเพิ่มรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธภิาพและความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์ 2 : เพื่อความถูกตอ้งของ
งบประมาณ และน าผลงบประมาณมา
ปรับปรุงแก้ไข 

เป้าประสงค์ 3 : มหาวิทยาลัยมกีารจัดหา
แหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจาก
ภายนอกเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 1 : ก าหนดแนวทางการใช้
จ่ายเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 2 : ปรับปรุงระบบบริหารทาง
การเงิน 

กลยุทธ์ 2 : ปรับปรุงระบบบริหารทาง
การเงิน 

กลยุทธ์ 3 : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณ
จากภายนอก 
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ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนด

2. หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่
สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหน้ าที่ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัย

ด าเนินการปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้
มีความเหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแนวทางด าเนินงาน 

กรอบแนวทางด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560  มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 กลยุทธ์ 

1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล 

1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
1.3. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน

วิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้ 
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการ

ท างานร่วมกับชุมชน 
1.5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต ารา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง และการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

2.4 แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลงานวิจัย 

2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 

3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching และยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าจังหวัด 

3.2 จัดตั้ งพัฒนาศูนย์ศึกษานิ เวศชานเมืองและศูนย์ เรียนรู้ โครงการตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement 

3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นรองรับการกระจายอ านาจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ  
 กลยุทธ์ 

4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.3 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
     กลยุทธ์ 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  พัฒนาขีด
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัย  ให้พร้อมต่อการเป็น Semi Residential 
University 

5.5 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
  
กลยุทธ ์ 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาเพิ่มขึ้นขีดสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

5.4 จดัหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University 

5.5 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล  
 

โครงการส าคัญ 
     5.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

5.2 โครงการ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
5.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
5.5 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
5.6 โครงการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
5.7 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5.8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง  
5.9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
5.10 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 

University 
5.11 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.12 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้า
ท างานในมหาวิทยาลัย 
พัฒนาเพิ่มขึ้นขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ 5  จัดท าแผนอัตราก าลัง
และแผนพัฒนาบคุลากร 
 ด าเนินการตามแผน
 ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 
 เงินเดือน และคา่ตอบเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
 พัฒนาบุคลากร

งบแผ่นดิน 
 งบบุคลากร 78,291,200 บาท
 งบด าเนินงาน 13,027,85 บาท
 งบอุดหนุน 213,035,400 บาท
รวมงบแผ่นดิน 304,354,458 บาท 

งบรายได้ 
 งบบุคลากร 27,650,000 บาท
 งบด าเนินงาน 1,462,520 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 17,781,000บาท

รวมงบแผ่นดิน 46,893,520 บาท 

รวมทั้งสิ้น 351,247,978 บาท 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักงาน
อธิการบดี 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ      
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.1 โครงการ 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

5.2.1.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีได้รับการ
ปรับปรุงตามแผน  

ร้อยละ 80 ปรับปรุง จัดท าแผน  พัฒนา 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งบแผ่นดิน 

รวมงบแผ่นดิน   -    บาท 

งบรายได้ 

รวมงบรายได้    -   บาท 

รวมทั้งสิ้น   -   บาท 

งานนิติการ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

งานนิติการ 
ส านักงาน
อธิการบดี 
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5.2  ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ  การเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2 โครงการ
เสรมิสร้าง        
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผน การบริหาร
ส านักงาน  

ร้อยละ 90  ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานของหาวิทยาลัย 
 การบริหารส านักงาน
(วัสดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภณัฑ์ 
สาธารณูปโภค เชื้อเพลิง 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  
ค่าตอบ แทนปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา) 
 ซ่อมแซมปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง(ขนาดเล็ก) 
 การบริหารความเสี่ยง
 การตรวจสอบภายใน

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 23,380,225 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 434,000 บาท
 งบอุดหนุน 3,500 บาท
 งบลงทุน 13,634,500 บาท
รวมงบแผ่นดิน 37,452,225 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 36,155,797 บาท
 งบรายจ่ายอื่น  4,743,400 บาท
 งบลงทุน  1,758,500 บาท

รวมงบรายได้ 42,657,697 บาท 

รวมทั้งสิ้น 80,109,922 บาท 

ทุกหน่วยงาน  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

 กองนโยบายและ
แผน 

 กองกลาง  
 ส านักส่งเสรมิ

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 ส านักมาตรฐาน
และการจัด
การศึกษา 

 งานตรวจสอบ
ภายใน 

5.2.3 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสูส่ากล 

5.2.3.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนา ปรับปรุง 
สิ่งก่อสร้าง และครภุัณฑ์
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  

ร้อยละ 
100 

 พัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
(ขนาดใหญ่) 
 พัฒนา ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 
 จัดหาครภุณัฑ์ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 274,100 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 3,000,000 บาท
 งบลงทุน 8,125,000 บาท
รวมงบแผ่นดิน 11,399,100 บาท 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 948,500 บาท
 งบลงทุน 1,202,610 บาท
รวมงบรายได้ 2,151,110 บาท 

รวมทั้งสิ้น  13,492,210 บาท 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 



44 

         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560           

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ  การเสรมิสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.4 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.2.4.1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ.  

มากกว่า 
4.51 

 บริหารจดัการมาตรฐาน
การศึกษา (QA) 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 170,760 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 514,160 บาท
รวมงบแผ่นดิน 684,920 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 1,508,291 บาท
รวมงบรายได้  1,508,291 บาท 

รวมทั้งสิ้น  2,193,211 บาท 

ทุกหน่วยงาน ส านักมาตรฐาน
และการจัดการ
คุณภาพการศึกษา 

5.2.4.2. ระดับ
ความส าเร็จ   การ
จัดการคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินท่ีเป็นเลิศ
(EdEPx) 

ระดับ 3  การจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
(EdEPx) 

ทุกหน่วยงาน ส านักมาตรฐาน
และการจัดการ
คุณภาพการศึกษา 

5.2.5 โครงการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.2.5.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ (IMC) 

ระดับ 5  จัดท าแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
 ด าเนินการตามแผน
สื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 
 ประเมินผลงานตาม
แผนสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ  
บูรณาการ (IMC) 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 968 บาท
รวมงบรายได้ 968 บาท 

งบรายได้  
 งบด าเนินงาน 1,575,600 บาท
รวมงบรายได้ 1,575,600 บาท 

รวมทั้งสิ้น  1,576,568 บาท 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 
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5.2  ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ      
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ  การเสรมิสร้าง  
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ 

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ      
ตามแผน พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

ร้อยละ 
100 

 ประชุมคณะกรรมการใน
หน่วยงาน 
 ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ 
 ประขุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั 
 ประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลยั  
 ประชุมส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยั 
 คณะกรรมการอื่นๆ

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 160,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 70,960 บาท
รวมงบแผ่นดิน 230,960  บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 3,338,040 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 12,000 บาท
รวมงบรายได้ 3,350,040 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,581,000 บาท 

 ทุกหน่วยงาน
 ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

 ทุกหน่วยงาน
 ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวท่ีมีสุนทรยีะ การ
อนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
ดี และมคีวามพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 

5.3.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลยัแห่ง
ความพอเพียง  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว 

ระดับ 5  พัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบอาคาร สถานท่ี  
 การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลยั 
 การจัดการน้ า
 การจัดการความปลอดภยั
 การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน 

งบแผ่นดิน 
 งบลงทุน 120,750,700 บาท
รวมงบแผ่นดนิ 120,750,700 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 530,300 บาท
รวมงบรายได้ 530,300 บาท 

รวมทั้งสิ้น 121,281,000 บาท 

ทุกหน่วยงาน ส านักงาน
อธิการบดี 
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5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน    
การเรยีนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และ        
บริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยัให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi 
residential University 

5.4.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความ  
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน   การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

มากกว่า 
3.51 

 จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู ้
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
 พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู้ 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 2,824,200 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 2,403,240 บาท
 งบลงทุน 1,539,000 บาท
รวมงบแผ่นดิน 6,766,440 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 3,434,100 บาท
 งบลงทุน 510,000 บาท
รวมงบรายได้ 3,944,100 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,710,540 บาท 

 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.4.2.1 ค่าเฉลี่ย        
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential University 

มากกว่า 
3.51 

จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่าย 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 58,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 1,778,400 บาท
รวมงบแผ่นดิน 1,836,400 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 19,138,400 บาท
 งบลงทุน 2,400,000 บาท
รวมงบรายได้ 21538400 บาท 

รวมทั้งสิ้น 23374800 บาท 

ทุกหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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5.5 บริหารจัดการ
รายได้จากสินทรัพย์ 

5.5.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย ์

5.5.1.1 อัตรา
ผลตอบแทนจาการ
ลงทุน (ROI)  

ร้อยละ 20  จัดหารายได้จากสินทรัพย์
 พัฒนาโครงการลงทุนเพื่อ
สร้างรายได้ 
 พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานให้มีความพร้อม
ต่อการให้บริการ  
 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้เกดิผลตอบแทน
สูงสุด  

งบรายได้ 
 งบรายจ่ายอื่น 69,280,000 บาท
รวมงบรายได้ 69,280,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 69,280,000 บาท 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได ้

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได ้

5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล  

5.6.1 โครงการบริหาร
จัดการโรงเรยีนสาธติ 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

5.6.1.1จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

1,566 คน  การบริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต 
 การจัดหาวสัดุการศึกษา
 ครุภณัฑ์

งบแผ่นดิน 
 งบลงทุน 825,000 บาท
 งบอุดหนุน 7,517,000 บาท
รวมงบแผ่นดิน 8,342,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 8,342,000 บาท 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์5.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผล

การประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

มากกว่า 
4.51 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

กลยุทธ ์
4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม

ไทย 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับสากล 

โครงการส าคัญ 
4.1 โครงการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
4.3 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรม

นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4.4 โครงการสร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิน่ในต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
4.1 บริหารจัดการ
งานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม    ทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ 5  จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

 สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 ประกวดผลงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 35,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 607,000 บาท

รวมงบแผ่นดิน 642,000 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 435,818 บาท

รวมงบรายได้  435,818 บาท 

รวมทั้งสิ้น  1,077,818 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม   
การจัดการ 
 หน่วยงาน

ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2 โครงการพัฒนา 
แหล่งการเรียนรู้        
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2.1 จ านวนแหล่ง
เรียนรู้   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   

2 แหล่ง  ส่งเสริมการพัฒนา
ห้องสมุด ฐานข้อมลูด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 หลักธรรมค าสอนของ
พุทธธรรมให้เป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 105,500 บาท
รวมงบแผ่นดิน 105,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น  105,500 บาท 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
4.2 ส่งเสริม 
สนับสนุนการบูรณา
การ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ 
กับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2.1 โครงการบูรณา
การการจดัการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ กับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม       
และภมูิปัญญาท้องถิ่น     

4.2.1.1 จ านวนหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ 
กับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม       
และภมูิปัญญาท้องถิ่น     

ร้อยละ 80  การบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน  
 การบูรณาการหลักค าสอน
ของศาสนากับการจัดการ
เรียนการสอน 
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และการมี
ส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา 
ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ       ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 50,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 95,000 บาท
รวมงบแผ่นดิน 145,000 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 222,180 บาท
 งบลงทุน 29500 บาท
รวมงบรายได้ 251,680 บาท 

รวมทั้งสิ้น 396680  บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 
 หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.3 สร้างเครือข่าย
และแลกเปลีย่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับ
สากล 

4.3.1โครงการสร้าง
เครือข่าย และจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ในต่างประเทศ 

จ านวนเครือข่ายที่มีการ
จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

พัฒนาเครือข่ายและจัด
กิจกรรม ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน
ต่างประเทศ 

งบแผ่นดิน 
 งบรายจ่ายอื่น 50,000 บาท
รวมงบแผ่นดิน 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 
 หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงานวิเทศ
สัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  
กลยุทธ ์ 

3.1 จัดตั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษา สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ 
Coaching และยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าจังหวัด 

3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement 

3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นรองรับการกระจายอ านาจ 

 
โครงการส าคัญ 
     3.1 โครงการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และสร้างเครือข่าย ในจังหวัดสระแก้ว 

3.2 โครงการบริหารศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง 
3.3 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษา แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม

พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.5 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษา แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม

พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.6 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
3.7 โครงการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.1  จัดตั้ง พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปฏริูป
การศึกษา       
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching และ
ยกระดับศูนย์ศึกษา
พัฒนาครูเป็นศูนย์
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าจังหวัด 

3.1.1 โครงการ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 
และสร้างเครือข่าย 
ในจังหวัดสระแก้ว 

3.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาครูประจ าการ
แบบ  Coaching 

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์
ความรู ้
 สร้างเครือข่าย
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาครูประจ าการแบบ 
Coaching  
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของการพัฒนา
ครูประจ าการแบบ 
Coaching 

งบแผ่นดิน 
 งบรายจ่ายอื่น 2,133,900 บาท 

รวมงบแผ่นดิน 2,133,900 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน  13,080 บาท 

รวมงบรายได้  13,080 บาท 

 รวมท้ังสิ้น  2,146,980 บาท 

 ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาคร ู

 ทุกคณะ 
  วิทยาลัย

นวัตกรรม   
การจัดการ 

ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาคร ู

3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง 
และศูนยเ์รียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมท้ัง
ฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน 

3.2.1  โครงการ
บริหารศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง 

3.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน      
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกัน
ศึกษาระบบนิเวศชาน
เมือง  

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์
ความรู ้
 สร้างเครือข่าย
ถ่ายทอด องค์ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาเชิงระบบนเิวศ 
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของนิเวศชาน
เมือง 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 15,500 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 68,700 บาท 

รวมงบรายได้ 84,200 บาท 

รวมท้ังสิ้น  84,200 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 
 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลยัตาม
แนวทาง University 
Engagement 

3.2.2 โครงการ
บริหารศูนย์เรยีนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันเรยีนรู้ตาม
แนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์
ความรู ้
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด  
องค์ความรู้การเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักการรูเ้รียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 28,000 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 687,510 บาท 

รวมงบแผ่นดิน 715,510 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 160,680 บาท 

รวมงบรายได้ 160,680 บาท 

รวมทั้งสิ้น  876,190 บาท 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 

ส านักส่งเสรมิ
การเรยีนรู้
และบริการ
วิชาการ 

3.2.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั  

ระดับ 4 

3.3 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น และ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารง

3.3.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกัน
ศึกษา แก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้

3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ ได้แก่ พ้ืนท่ี
ภายในมหาวิทยาลัย 
พื้นที่โดยรอบ
มหาวิทยาลยั และ
จังหวัดสระแก้ว 

3 พื้นที ่  สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฎิบัติเพื่อด าเนินการพันธ
กิจสัมพันธ์ 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 70,000 บาท  
 งบรายจ่ายอื่น  1,822,790 บาท 

รวมงบแผ่นดิน 1,892,790 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 203,800 บาท 

รวมงบรายได้ 203,800 บาท 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   

ส านักส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.3  สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น และ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

อย่างยั่งยืน 
3.3.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกัน
ศึกษา แก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

รวมท้ังสิ้น 2,096,590 บาท 
การจัดการ 

3.3.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน      
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมาย  ร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลยั  

ระดับ 3  สร้างประมวลองค์
ความรู ้
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้เรยีนเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปญัหาชุมชน
ท้องถิ่น 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 

ส านักส่งเสรมิ
การเรยีนรู้
และบริการ
วิชาการ 

3.3.1.3 ร้อยละของ
หลักสตูรที่นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสาใน
การด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 85  สร้างประมวลองค์
ความรู ้
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้เรยีนเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปญัหาชุมชน
ท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.3  สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น และ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.3.2 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลมิ
พระเกียรต ิ

3.3.2.1 ร้อยละเฉลีย่
ของการด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตามแผนงาน
ก าหนด 

100  จัด
กิจกรรม 
นิทรรศการ 
โครงการวัน
ส าคัญ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน  47,000 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  458,160 บาท 

รวมงบแผ่นดิน  505,160 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 53,000 บาท 

รวมงบรายได้ 53,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น  558,160 บาท 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุก
หน่วยงาน 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 

3.4. จัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
บริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการ
กระจายอ านาจ 

3.4.1  โครงการ
บริหารศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

3.4.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน      
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

ระดับ 3  สร้างประมวลองค์
ความรู ้
 สร้างเครือข่ายถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในการบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการกระจาย
อ านาจ 
 เผยแพร่  สร้างความ
ตระหนักรู้ของศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

งบแผ่นดิน 

รวมงบแผ่นดิน   -     บาท 

งบรายได้ 

รวมงบรายได้  -   บาท 

รวมท้ังสิ้น   -   บาท 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม  

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
กลยุทธ ์ 

2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต ารา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนา

ระบบนิเวศแบบชานเมือง และการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพ่ือ

สนับสนุน การพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความม่ังคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
2.4 แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพ่ิมรายได้จากการวิจัยและการใช้

ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลงานวิจัย 
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 
โครงการส าคัญ 

2.1 โครงการพัฒนา อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะในการผลิตและ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.2 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย 
2.3 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

วิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
2.4 โครงการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพ่ือ

สนับสนุน การพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความม่ังคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
2.5 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
2.6 โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัย 
2.7 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.1 พัฒนานักศึกษา 
นักวิจัยภายในให้มี
สมรรถนะในการผลติ
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล 

2.1.1 โครงการ
พัฒนา อาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีสมรรถนะใน
การผลิตและการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั
สู่สากล 

2.1.1.1 จ านวนโครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยส าหรับนักศึกษา 

8  โครงการ อบรม สัมมนา ให้กับ 
นักศึกษา เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะด้านการวิจัย 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 29,400 บาท
รวมงบแผ่นดิน 29,400 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 156,050 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 450,000 บาท
รวมงบรายได้ 606,050 บาท 

รวมทั้งสิ้น 635,450 บาท 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.1.1.2 ร้อยของ
อาจารย์ นักวิจัย ท่ีได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย 

ร้อยละ 80 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้กับ 
นักศึกษา อาจารย์  
นักวิจัยเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย 

2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตต ารา 
การจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้
การพัฒนาระบบนเิวศ
แบบชานเมือง และ
การด าเนินชีวิตภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจยั 

2.2.1.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย    
จากภายในและภายนอก
ต่อคน 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
60,000 บาท 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
50,000 บาท 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 
25,000 บาท 

 การจัดหาทุนจาก
ภายในและภายนอก 
 สร้างเครือข่าย
ภายนอกเพื่อจัดหาทุน
สนับสนุน 

งบแผ่นดิน 
 งบอุดหนุน 12,307,400 บาท
รวมงบแผ่นดิน 12,307,400 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 11,400 บาท
 งบอุดหนุน 636,100 บาท
รวมงบรายได้ 12,954,900 บาท 

รวมทั้งสิ้น 12,954,900 บาท 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม    
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตต ารา 
การจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้ 
การพัฒนาระบบนเิวศ
แบบชานเมือง และ
การด าเนินชีวิตภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้มี
การเผยแพร่ และ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ 

2.2.2.1 ร้อยของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 กลุม่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี    
ร้อยละ 30 
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
ร้อยละ 30 
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์   
ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 

ส่งสรมิงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ใหม้ีการ
เผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
และการแข่งขันของ
ประเทศ 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 724,585 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 850,000 บาท
รวมงบรายได้ 1,574,585 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,574,585 บาท 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.3 สร้างผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ 
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา  
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

2.3.1 โครงการสรา้ง
ผลงานวิจัยท่ีเป็น
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้าง
ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนของท้องถิ่น 
ประเทศชาต ิ

2.3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยท่ีสร้าง       
องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบ
โจทย์ ระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

7  ผลงาน ส่งเสริมให้นักวิจัยน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ และ
เผยแพรสู่่ชุมชน 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 401,215 บาท
รวมงบรายได้  401,215 บาท 

รวมทั้งสิ้น 401,215 บาท 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.3.1.2 จ านวนนวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

7 ผลงาน ผลิตนวตักรรม เพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ 

2.3.1.3  จ านวน
บทความที่ไดร้ับการ
อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติในปีการศึกษา 

• ระดับชาติ ร้อยละ 70 
• ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 30 

10 
บทความ 

ผลิตบทความเพื่อให้
ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ
ในปีการศึกษา 

2.3.1.4 จ านวนรางวัลที่
อาจารย์และบุคลากร
หรือนักศึกษาที่ไดร้ับ
รางวัลในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

1 รางวัล สนับสนุนให้คณะ
อาจารย์  นักวิจัย 
นักศึกษา สร้างผลงาน 
แข่งขัน ให้ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.3 สร้างผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ 
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา  
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

2.3.2 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

2.3.2.1 จ านวนครั้งการ
จัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ต่อปี
การศึกษา 

2 ครั้ง  จัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 120,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 100,000 บาท
รวมงบรายได้ 220,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น   220,000 บาท 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2.4. แสวงหา
พันธมิตรจัดหา 
สนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อเพิ่ม
รายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์ 
สร้างมลูค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย 

2.4.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายการวิจัย 

2.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายวิจัยทีม่ีการ
อุดหนุนทุนวิจัย หรือมี
กิจกรรมในการ
ด าเนินการด้านการวิจยั
อย่างสม่ าเสมอ 

7   
เครือข่าย 

สร้างเครือข่ายการวิจยั
ทั้งภายในประเทศ  

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 44,310 บาท
รวมงบรายได้ 44,310 บาท 

รวมทั้งสิ้น 44,310 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2.4.1.2. จ านวนเงินท่ี
ได้รับการสนบัสนุนการ
ท าวิจัยจากเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

3  ล้านบาท เสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอสนับสนุนทุนวิจัยจาก
เครือข่าย  

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม   
การจัดการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง 
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา  

2.5.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

2.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรูโ้ดยสรา้งชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 5  การจัดการความรู ้
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

องค์ความรู้ จากการ
ปฏิบัติการวจิัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกัน 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 65,000 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 33,300  บาท 

รวมงบแผ่นดิน 98,300 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 82,500 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 205,000 บาท 

รวมงบรายได้ 287,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น  385,800 บาท 

ทุกหน่วยงาน งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ 
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โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  
 
กลยุทธ ์ 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) ที่ได้มาตรฐานสากล  
      1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
      1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้  
      1.4 พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน  
      1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
 
โครงการส าคัญ 

1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) 

1.2 โครงบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) 
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
1.4 โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
1.5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา 
1.6 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
1.7 โครงการส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคม

อาเซียน+3+I 
1.8  โครงการพัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
1.9  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานตามภารกิจ 
1.10 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือภาครัฐ เอกชน ในอาเซียน+3+I 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)  ที่ได้
มาตรฐานสากล 

1.1.1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
หรือพัฒนา
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) 
ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะ 

ร้อยละ 50 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
เน้นกระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 282,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 680,000 บาท

รวมงบรายได้ 962,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 962,000 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.1.2 โครงบริหาร
จัดการงานวิชาการ
เพื่อจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive 
learning) 

1.1.2.1 ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ การ
บริหารจดัการงานวิชาการ
เพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ (Productive 
learning) 

ร้อยละ 100  จ่ายค่าตอบแทนการสอน
ในเวลา นอกเวลา

 ค่านิเทศ
 ค่าตอบแทนการควบคมุ

และสอบวิทยานิพนธ์ 
 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการหลักสูตร
 ทุนการศึกษา

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 41,603,480 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 2,800,000 บาท

รวมงบรายได้ 44,403,480 บาท 

รวมทั้งสิ้น 44,403,480 บาท 

 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

 กองพัฒนา
นักศึกษา

 ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน
 กองพัฒนา

นักศึกษา

1.1.3 โครงการพัฒนา
หลักสตูรนานาชาต ิ

1.1.3.1 จ านวนหลักสูตร
นานาชาติที่เพิ่มขึ้น 

2 หลักสูตร  การเปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติที่เพิ่มขึ้น 

 พัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอน
ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

งบรายได้ 
 งบรายจ่ายอื่น

90,000 บาท  
รวมงบรายได้ 90,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning)  

1.2.1 โครงการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1  ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา  

ร้อยละ 70  การจัดการเรียนการสอน
เช่น Authentic learning ,
Self- directed learning ,
Cooperative learning,
Crystallization learning,
Project learning เป็นต้น

 จัดหาวัสดุ สารเคมี ศูนย์
วิทยาศาสตร์

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 1,939,600 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 1,752,000 บาท
รวมงบแผ่นดนิ 3,691,600 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 3,593,076 บาท
 งบลงทุน  95,000 บาท

รวมงบรายได้ 3,688,076 บาท 

รวมทั้งสิ้น 7,379,676 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.2.1.2 จ านวนผลงาน 
เชิงประจักษ์ที่เกิดจาก 
การเรยีนการสอนที่ไดร้ับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด

10 ผลงาน สนับสนุนการเผยแพร่ที่
เกิดจากการเรียนรู้ชิงผลติ
ภาพ(Productive 
learning) ในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

1.3 เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
พัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่าของวิถี
ชีวิตแบบพอเพียงและ
สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ดา้น
ภาษา 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

มากกว่า 
4.51 

 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาสากล

 จัดอบรมให้กับนักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนท่ัวไปที่
เข้าร่วมอบรมด้านภาษา

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 70,977 บาท
 งบรายจ่ายอื่น  2,153,900 บาท

รวมงบแผ่นดิน 2,224,877 บาท 
งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 693,610   บาท

รวมงบรายได้ 693,610 บาท 

รวมทั้งสิ้น 2,918,487 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

งานศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 จ านวนนักศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนท่ัวไปที่เข้า
ร่วมการอบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

1.3.1.3 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมทีักษะ
ด้านภาษาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 85 
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1.3.1.4 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ 
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 60 

1.3.2 โครงการเตรยีม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

1.3.2.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่จัดกจิกรรม 
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

ร้อยละ 80  หลักสูตรจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน

 เตรียมความพร้อม
ส าหรับการรับสมัคร
นักศึกษา

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 563,400 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 141,900 บาท

รวมงบแผ่นดิน 705,300 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 580,744 บาท 
รวมงบรายได้ 580,744 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,286,044 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.3.3 โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 

1.3.3.1 ร้อยละของ
โครงการทีส่่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อมในการ
ท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I ด าเนินการ
บรรลสุ าเร็จตามบ่งช้ีของ
โครงการ 

ร้อยละ 80  การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เช่น การ
แข่งขันกีฬา การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จิตอาสา จิต
สาธารณะ รักษา
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
พอเพียง  

 กิจกรรมที่จดัเสริมนอก
หลักสตูร

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 680,812 บาท

รวมงบแผ่นดิน 680,812 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 5,427,694 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 3,130,100 บาท

รวมงบรายได้ 8,557,794 บาท 

รวมทั้งสิ้น 9,238,606 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

 กองพัฒนา
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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1.4  พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

1.4.1  โครงการ
พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.4.1.1 จ านวนชุมชนที่มี
การจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตผิ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

3 
ชุมชน 

นักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ใน
รายวิชาที่น าเอาความรู้ไป
แลกเปลีย่น เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน  

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 132,830 บาท

รวมงบรายได้ 132,830 บาท 

รวมทั้งสิ้น 132,830 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรมการ
จัดการ

1.5 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน ด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพบณัฑิตทั้ง
ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

1.5.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
งานตามภารกิจ 

1.5.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศและมีการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนหลักสตูร และ
แลกเปลีย่นนักศึกษา
ภายในประเทศ 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 64,000 บาท

รวมงบแผ่นดิน 64,000 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 109,680 บาท

รวมงบรายได้ 109,680 บาท 

รวมทั้งสิ้น 173680บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.5.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ใน
อาเซียน+3+I  

1.5.2.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ในอาเซียน+3+I 
และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

10 
เครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนหลักสตูร และ
แลกเปลีย่นนักศึกษาใน
อาเซียน+3+I 

งบแผ่นดิน 
 งบด าเนินงาน 99,400 บาท
รวมงบแผ่นดิน 99,400 บาท 

งบรายได้ 
 งบด าเนินงาน 1,117,600 บาท

รวมงบรายได้ 1,117,600 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,217,000 บาท 

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย

นวัตกรรม
การจัดการ

หน่วยงานวิเทศ
สัมพันธ์ 
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รายละเอียดผลการจัดสรรงบประมาณให้แกห่นว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ  2560 

หน่วยงาน  งบแผ่นดนิ   กศ.ปช.   บ.กศ.   รวม 

คณะครุศาสตร์ 2,463,500.00 1,352,900.00 3,272,400.00 7,088,800.00 
- ศูนย์พัฒนาครู 2,133,900.00 - - 2,133,900.00 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2,410,300.00 1,449,400.00 3,551,100.00 7,410,800.00 

คณะวิทยาการจัดการ 1,580,500.00 2,273,700.00 5,433,600.00 9,287,800.00 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15,193,900.00 929,400.00 2,324,300.00 18,447,600.00 

- คก.จัดตั้งหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ 

2,510,000.00 612,700.00 1,429,700.00 4,552,400.00.00 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,051,500.00 840,000.00 2,023,000.00 6,914,500.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,155,000.00 286,600.00 710,800.00 2,152,400.00 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5,198,100.00 872,600.00 2,101,700.00 8,172,400.00 
ศูนย ์สระแก้ว 172,400.00 96,100.00 224,400.00 492,900.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 503,500.00 1,393,700.00 3,253,600.00 5,150,800.00 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2,003,500.00 13,961,200.00 32,577,600.00 48,542,300.00 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
และบริการวิชาการ 

1,322,900.00 6,000.00 15,500.00 1,344,400.00 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2,423,500.00 450,000.00 1,051,500.00 3,925,000.00 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 12,310,900.00 3,556,200.00 1,500.00 15,868,600.00 
ส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

526,500.00 - 98,800.00 625,300.00 

ส านักศึกษาท่ัวไป 1,003,500.00 180,000.00 421,500.00 1,605,000.00 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 675,000.00 - - 675,000.00 

ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 439,115,600.00 18,709,600.00 43,657,200.00 501,482,400.00 

- กองโยบายและแผน 2,278,400.00 530,600.00 21,237,800.00 24,046,800.00 

- กองพัฒนานักศึกษา - 3,556,200.00 - 3,556,200.00 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 500,000.00 530,100.00 1,237,000.00 2,267,100.00 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2,252,000.00 90,000.00 210,000.00 2,552,000.00 
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หน่วยงาน 

  

งบแผ่นดิน  

  

กศ.ปช.  

  

บ.กศ.  

  

รวม  

ศูนย์ภาษา 3,989,700.00 90,000.00 210,000.00 4,289,700.00 

หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ - 300,000.00 700,000.00 1,000,000.00 

หน่วยตรวจสอบภายใน 100,000.00 - - 100,000.00 

โรงเรียนสาธิต 8,342,000.00 - 42,545,000.00 50,887,000.00 

รวม 514,216,100.00 52,067,000.00 168,288,000.00 734,571,100.00 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายจากการจัดหารายได ้

 
รายได้การวิจัย 10,000,000.-  บาท  

รายได้การบรกิารวชิาการ  15,000,000.-  บาท  

รายไดส้ านักบริหารทรัพย์สนิและรายได้   86,550,000.-  บาท 

  รวม  111,550,000.-  บาท  
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559                                 
 

 

งบประมาณตามหมวดรายจา่ย  ปงีบประมาณ  2560 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ  2560 
รวมงบประมาณ

ทั้งสิน้ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิ

รายได ้

1. งบบุคลากร 

  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

  1.2 พนักงานราชการ/มหาวทิยาลยั 

  1.3 คา่จา้งช่ัวคราว 

  1.4 พนักงานมหาวิทยาลัย/ลกูจา้ง    

       ช่ัวคราว 

78,291,200.00 

69,496,200.00 

 4,802,500.00 

3,992,500.00 

 

 

40,000,000.00 

 

 

 

40,000,000.00 

118,291,200.00 

69,496,200.00 

4,802,500.00 

3,992,500.00 

40,000,000.00 

2. งบด าเนินการ 

  2.1 คา่ตอบแทนใช้สอยวสัดุ 

  2.2 คา่สาธารณูปโภค 

 

42,430,300.00 

33,950,400.00 

8,479,900.00 

121,807,100.00 

121,807,100.00 

 

164,237,400.00 

155,757,500.00 

8,479,900.00 

3. งบลงทนุ 

  3.1 คา่ครุภัณฑ ์

  3.2 คา่สิ่งกอ่สรา้ง  

 

143,468,500.00 

26,236,800.00 

117,231,700.00 

 143,468,500.00 

26,236,800.00 

117,231,700.00 

4. งบเงินอุดหนนุ 

 

232,859,800.00 

 

 232,859,800.00 

5.งบรายจ่ายอื่น 

 

17,166,300.00 16,002,900.00 33,169,200.00 

รวมท้ังสิ้น 514,216,100.00 220,355,000.00 734,571,100.00 
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งบประมาณตามยุทธศาสตร ์ ปีงบประมาณ  2560 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

งบประมาณตามยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ  2560 
รวมงบประมาณ

ทั้งสิน้ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงนิ

รายได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. 

การพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต 

16,235,167.40 46,846,391.94 63,081,559.34 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2. 

การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

12,388,600.00 1,530,013.00 13,918,613.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3. 

การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5,233,798.00 377,364.00 5,611,162.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.   

การท านุบ ารุง  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

942,498.40 730,100.03 1,672,598.43 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5.   

การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

479,416,036.20 167,313,431.03 650,287,167.23 

รวม(1+2) 514,216,100.00 220,355,000.00 734,571,100.00 
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         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน         
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560

แผนจัดท ำ Cash Flow ปีงบประมำณ 2560 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

แผน ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวม 
รำยได้จำก 
กำรศึกษำ 

28,826,885 28,826,885 28,826,885 21,387,689 21,387,689 21,387,689 20,457,789 20,457,789 20,457,789 22,317,588 22,317,588 22,317,588 278,969,850 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

53,135,664 53,135,664 53,135,664 39,423,234 39,423,234 39,423,234 37,709,181 37,709,181 37,709,181 41,137,288 41,137,288 41,137,288 514,216,100 

เงินรำยได้อื่น ๆ 11,526,833 11,526,833 11,526,833 8,552,167 8,180,333 8,924,000 8,180,333 8,180,333 8,180,333 8,924,000 8,924,000 8,924,000 111,550,000 

รวม 93,489,382 93,489,382 93,489,382 69,363,090 68,991,256 69,734,923 66,347,303 66,347,303 66,347,303 72,378,876 72,378,876 72,378,876 904,735,950 

แผน ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวม 

รำยจ่ำย 22,770,017 22,770,017 22,770,017 16,893,883 16,893,883 16,893,883 16,159,367 16,159,367 16,159,367 17,628,400 17,628,400 17,628,400 220,355,000 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

53,135,664 53,135,664 53,135,664 39,423,234 39,423,234 39,423,234 37,709,181 37,709,181 37,709,181 41,137,288 41,137,288 41,137,288 514,216,100 

เงินจ่ำยอ่ืน 11,526,833 11,526,833 11,526,833 8,552,167 8,180,333 8,924,000 8,180,333 8,180,333 8,180,333 8,924,000 8,924,000 8,924,000 111,550,000 

รวม 87,432,514 87,432,514 87,432,514 64,869,284 64,497,451 65,241,118 62,048,881 62,048,881 62,048,881 67,689,688 67,689,688 67,689,688 846,121,100 
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         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560           

ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
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         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560           

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้ม ี      
การปฎิรูปการศึกษา   
แห่งการเรียนรู้โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษา  
ในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อ
สร้างคุณภาพของคนไทย 
ให้สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพ และ
ด ารงชีวิตโดยมีความใฝ่รู้
และทักษะที่เหมาะสม  
เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพ    การ
เรียนรู้ โดยเน้น   การ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ
ในพื้นที่       ลดความ
เหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที ่ทั้งใน
ด้านเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 

ยุทธศาสตร์ 1        
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ      
ทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่        
พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพ
ให้มีทักษะความรู้และ
ความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานโครงการ 
1. แผนงานการลงทุน
พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับ
ศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน
เพื่อสนับสนุน        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

นโยบายทั่วไป  
ข้อ 7 ประสานความรว่มมือกับ
ทุกภาคส่วนให้เขา้มามีสว่นร่วม
ด าเนินการ จัดการศึกษาให้ครบ
วงจร เช่น ร่วมก าหนดหลกัสูตร
การเรียนการสอน ให้นักเรียน
นักศึกษา เขา้ท างานระหว่าง
ก าลังศึกษาและการรับเข้าท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

นโยบายเฉพาะดา้นการอุดมศึกษา 
1.ก าหนดบทบาทการผลิต
นักศึกษา ให้ชัดเจนตาม     
ความถนัดและความเป็นเลิศของ
แต่ละสถาบันเพื่อลดความ
ซ้ าซ้อน 

จุดเน้นของนโยบาย เช่น     
การแปลงกระพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ การปฏิรูป
การศึกษา การลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนทวภิาคีร่วมกับ      
สถานประกอบการ การผลิต

นโยบายข้อ 2        
การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อปรับเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหลักสูตร 
อาจารย์ บัณฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความ
หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง
สายวิชาการ สายวิชาชพี
และปฏิบัตกิารเพื่อผลิต
นักวิจยั/นักวิชาการ 
(Academic)        
นักวิชาชพีชั้นสูง 
(Professional) และนัก
เทคนิค/นักปฏิบัติ 
(Technical/Practice) 
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
รวมทั้งสามารถแข่งขันได้
ในอาเซียน 

นโยบายข้อ 6        
การส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
หรือด าเนินการตามโจทย์

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
1.รอยต่อการศึกษา  
ระดับอื่น 
7.เครือข่ายอุดมศึกษา 
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
9.โครงสร้างพื้นฐาน   การ
เรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่าง     
ก้าวกระโดด 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการ     
จัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

นโยบายข้อ 3 
พัฒนาและผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้
ความสามารถ        
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็น
ที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ ์
1.1.พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวน     
การจัดการเรียนรู้       
เชิงผลิตภาพ     
(Productive learning) ที่
ได้มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะ  
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) 
1.3. เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน
พัฒนานักศึกษา         
ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ     
มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่า
ของวิถีชีวิตแบบพอเพยีง
และสามารถสื่อสารโดย
ใช้ภาษาสากลได้ 
1.4.พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้     
ให้นักศึกษาเรียนรู้     
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุก 
ช่วงวัยโดยส่งเสริม        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อให้สามารถมีความรู้ 
และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณา
การความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ 
การพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ     
การใฝ่เรียนรู้        
การแก้ปญัหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี     
โดยเน้นความร่วมมอื
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ 2 การ
สร้างความเป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  
2. การกระจายการ
ให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึง 
แผนงานโครงการ 
3. โครงการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
ด้านการศึกษาแบบ
มุ่งเน้นสัมฤทธิ์  

การศึกษาตามความถนัดและ
ความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
การก าหนดเป้าหมายผลผลิต  
ทางการศึกษาเพือ่ให้เกิด
นวัตกรรมจากทรพัยากรท้องถิ่น 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ในการพัฒนาประเทศและ
เครือข่ายผลักดันประเด็น
ที่สถาบันอุดมศึกษา
ต้องการให้ส่วนกลางเข้า
ไปช่วยสนับสนุนโดย
เครือข่ายเป็นกลไกในการ
เช่ือมโยงการศึกษาทุก
ระดับและภาคส่วนต่างๆ 
ในพื้นที่และประเทศ 

จากการปฏบิัติผ่าน    
การท างานร่วมกับชุมชน 

1.5 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน ด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต   
ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5        
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่     
ความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ ์
5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
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วไลยอลงกรณ์ฯ 
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบ     
การผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู       
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอน          น า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครู หรือ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบ      
การประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธภิาพ        
การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 2       
การสร้างความ       
เป็นธรรมแนวทาง   
การพัฒนา  
3.การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน       
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชน และการ
สร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก      
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้
ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มีสิทธิใน   
การจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายใน
ชุมชน  
แผนงานโครงการ 
4.โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4      
การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ  

นโยบายเฉพาะดา้นการอุดมศึกษา 
2.ก าหนดผลลัพธ์ (Outcome) 
ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็น
ศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพมีการวิจัย
และพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรม
จากทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการส่งออกของประเทศ 
3.จัดให้สถาบันอุดม 
ศึกษาในพื้นที่ท าหนา้ที่เป็นพี่
เล้ียงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายข้อ 8 การผลิต
พัฒนาครู และผู้บริหาร
การศึกษา การผลิตครูที่มี
คุณภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยหลักส าคัญ คือ
การพัฒนาวิธีการผลิตครู 
ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า 
กระบวนการผลิตคร ู  
ขั้นตอนที่ส าเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไป
ช่วยเหลือโรงเรียนที่บัณฑิต
ไปท างานด้วย นอกจากนี้
ยังมีแนวนโยบายที่จะเสนอ
รัฐบาลให้ใช้เครือข่าย
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย   
เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา
โรงเรียนต่อไป 

นโยบายข้อ 2       
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ  
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ 
นโยบายข้อ 5    
พัฒนาการบริหาร
จัดการใน
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.4.พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษา
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
ครูประจ าการแบบ 
Coaching และยกระดับ
ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็น
ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ า
จังหวัด 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง และศูนย์
เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
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(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืน   
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สร้างสมดุลของ      
การอนุรักษแ์ละ        
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม  
5. สนับสนุนการลดการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
และเพิ่มขีด
ความสามารถ         ใน
การปรับตัวต่อ    การ
เปลี่ยนแปลง  สภาพ
ภูมิอากาศ   
แผนงานโครงการ  
5.โครงการเมืองสีเขียว  
6.แผนงานด้านการลด
ก๊าชเรือนกระจก ที่
เหมาะสมกับประเทศ 
(NAMA Roadmap) 
และแผนงานด้าน   การ
ปรับตัวเพื่อรองรับ  การ
เปลี่ยนแปลง 

พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University 
Engagement 
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
และเสริมสร้างพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
รองรับการกระจายอ านาจ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9     
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
2.พัฒนาเมือง  
2.1.แนวทางการพัฒนา
หลัก 
2.1.2.ส่งเสริม          
การจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่างมีบูรณาการ
ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของส่วนกลาง        
ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และ
ภาคเอกชน  
2.2.แนวทางการพัฒนา
เมืองส าคัญ 
2.1.2.พัฒนาเมือง
ปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม 
และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลาง การ
บริการธุรกิจและการ
พาณิชย์ศูนย์กลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
และการศึกษาและเมือง
ที่อยู่อาศัย 
ยุทธศาสตร์ 8       
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา  
1.เร่งส่งเสริมการลงทุน
วิจัยและพัฒนาผลักดัน
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พณิชย์และเชิงสังคม  
2. พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการ 
ทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

นโยบายข้อ 2  สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็น
สถาบันอุดมศึกษา    
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
2.1 พัฒนานักศึกษา 
นักวิจยัภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิตและ
การเผยแพร่ผลงานวจิัย  
สู่สากล 
2.3.สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติและ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความมั่งค่ัง 
และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่    ความ
เป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์  
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยั
ให้เป็นสีเขียวที่มีสุนทรียะ 
การอนามยัสุขาภิบาลและ
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อมดา้น
อาคารสถานที่  

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเผยแพร่มรดก ทาง
วัฒนธรรม ภาษาไทยและ
ภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งความ
หลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย     
เพื่อการเรียนรู้สร้าง  
ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และ    
ความเป็นไทย น าไปสู ่การ
สร้างความสัมพันธ์  อันดี
ในระดับประชาชน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4       
การท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และชาติ   
กลยุทธ์  
4.1.บริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู   สืบ
สานเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย  
4.2.ส่งเสริม สนับสนุน
การบูรณาการ การจัด    
การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการกับ   
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3. สร้างเครือข่าย     
และแลกเปลี่ยนดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาต ิ
และระดับสากล 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ยุทธศาสตร์ 6       
การบริหารจัดการ    ใน
ภาครัฐ การปอ้งกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาล  
แนวทางพัฒนา  
1.ปรับปรุงโครงสร้าง 
หน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ         ให้
มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว        มีขนาด
เหมาะสม      เกิดความ
คุ้มค่า 
2. ปรับปรุงกระบวน
การงบประมาณ และ
สร้างกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ 
5. ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิรรมให้
มีความทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือ

นโยบายข้อที่ 1        
การลงทุนพัฒนาประเทศ
ผ่านสถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกการด าเนินงานใน 3 
โครงการ ได้แก่  
1.1.โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก 
1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในอุดมศึกษาเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก 

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน 
- การจัดสถาบัน 
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ  
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 - การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 1 เปลี่ยนระบบ
การน าองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์  2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและ
พัฒนาระบบมืออาชีพให้เป็น
อาจารย ์

ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูปการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขบัเคลื่อน
สถาบันอยา่ง   ก้าวกระโดด 

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาด
กลาง 

นโยบายข้อ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลยั
เพื่อ     ความเป็นเลิศสู่
สากล 
กลยุทธ ์
5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เขา้
ท างานในมหาวิทยาลยั
พัฒนาเพิ่มขึ้น พัฒนาขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคลากรอยา่งต่อเนื่องทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ
เสริมสร้าง           ธรร
มาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยั
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว
ที่มีสุนทรียะ       การ
อนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อมดา้น
อาคารสถานที ่
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
ข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศ 
แผนงานโครงการ 
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ 
3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงาน
แห่งรัฐ  
4. การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่ 
5. การบูรณาการ

โครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) 
ส าหรับภาครัฐ 
(Government Shared 
Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล
“ยับยั้ง” และ “สร้าง
ความตระหนักรู้” เพือ่
ป้องกันการทุจริต 

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน    
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential University 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
10. การพัฒนา
กระบวนการจัดท า
นโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมาย    
กฎระเบียบ ให้มี
คุณภาพและมีส่วนรว่ม
จากทุกภาคส่วน  

นโยบายข้อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของตนเองทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ 
สถาบัน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตามศักยภาพ และ
บริบทของแต่ละกลุ่ม
สถาบัน 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลยั
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์  
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลยัที่ที่
รับผิดชอบต่อสังคม 




