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สวนท่ี 1 

ความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน มีการดําเนินงานภายใตปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน               

ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 และ 8 ดังน้ี 

มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของ

แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง

มั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง                

ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะคร ู

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่ของ

มหาวิทยาลัยดังตอไปน้ี 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 

และภูมิปญญาสากล  

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คู คุณธรรม สํานึกในความเปนไทย  ีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน                 

อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต

ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ  

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน            

เพื่อประโยชนของสวนรวม  

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง  

6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง              

สวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  
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8. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

 

 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จไดน้ัน มีความจําเปนที่จะตอง

จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อเปนกลไกในการบริหารจัดการดานการเงินใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะ

สนับสนุนพันธกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว อันไดแก การสรางกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห

รายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงิน ทั้งจากงบประมาณแผนดิน และเงินรายได

จากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ   

มีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่สามารถแยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง

เปนระบบครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทาง

การเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

การนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร 

 จากแนวทางที่ไดกลาวมาน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงจัดทํา

แผนกลยุทธทางการเงินใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน ทั้งการผลิต

บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหา        

แหลงเงิน วิธีการไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได                

มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบงช้ี

ถึงขอมูลทางการเงินทุกดาน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบจาก

หนวยตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป และจากหนวยงานภายนอก คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อสนอง

ตอสภามหาวิทยาลัยใหพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอยางตอเน่ืองตอไป 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยทุธทางการเงิน 

 

หลักการ 

 แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 ไดมีการ

ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จ จึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องคประกอบ คือ 

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

2) หลักคุณธรรม (Morality) 

3) หลักความโปรงใส (Accountability) 

4) หลักการมีสวนรวม (Participation) 

5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 

6) หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณการเงินมีเปาหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได 

2. เพื่อสรางระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณโดย

จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

4. เพื่อใหมีการติดตามประเมิลผลดานงบประมาณและการเงิน และนําไปปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน 

  

การจัดหา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางดาน

การเงิน โดยมีกองนโยบายและแผน เปนหนวยงานกลางรวมกับคณะ/สํานัก ดําเนินการจัดหาทรัพยากรซึ่ง

ประกอบดวย 2 แหลง คือ งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ดังน้ี  
 

1.  งบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณ              

ที่มีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตรของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตามลําดับ โดยนํามาเปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย และจัดทํา

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําปพรอมแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณสงใหหนวยงาน                   

เพื่อหนวยงานจะไดจัดทําคําของบประมาณตามหลักเกณฑที่กําหนด หลังจากน้ันกองนโยบายและแผน 

วิเคราะหและรวบรวมขอมูลนําเสนอผูบริหารเพื่อใหความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึงกอนสงเอกสารคําขอ

งบประมาณไปใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับ

การจัดสรรงบประมาณมาแลว กองแผนงานไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานและมีการวางแผนการ

ใชจายอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีการจัดทําแผน/ผลการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหรายงานผลการใชจายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใชจาย

เปนไปตามความจําเปนและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

2.  งบประมาณเงินรายได   ซึ่งประกอบดวยรายรับจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา งานวิจัย 

งานบริการวิชาการ งานบริการดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัย และรายไดอื่น ๆ กองนโยบายและแผนจัดทํา

แนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจงใหหนวยงานในมหาวิทยาลัย

จัดทํารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใชจายตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรซึ่งสอดคลองกับภารกิจของ

มหาวิทยาลัยสงใหกองแผนงานรวมวิเคราะหพรอมนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณ

เงินรายไดอีกครั้งหน่ึง(ทั้งงบประมาณเงินรายได 

ซึ่งงบประมาณทั้ง 2 แหลงเงินดังกลาว จะถูกนํามาจัดสรรตามหลักเกณฑที่กําหนด พรอมจัดทํา

แผนการใชจายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจาย ตามตารางใน Cash Flow 
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สวนท่ี 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการเงิน 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผูบริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกตอง โปรงใส เปนไปตามระเบียบ 

3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 

4. มีระบบการควบคุมภายในทางดานการเงินที่ดี 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดาน

การเงิน 

6. หนวยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงอื่น ๆ 

 

จุดออน (Weaknesses) 

1. การจัดเก็บรายไดมีความยืดหยุน ทําใหรายไดไมเปนไปตามเปาหมาย 

2. การจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเพื่อใชในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห และสรุปผลที่ดี

เพื่อเสนอตอผูบริหาร 

3. การรายงานขอมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษา ขาดความแมนยํา 

4. ระบบการใหบริการนักศึกษาไมเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

5. ขาดการสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบดานการเงินที่ถูกตอง และเปนทิศทางเดียวกันใหกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. การสรางเครือขายยังไมกวางขวาง 
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โอกาส (Opportunitis) 

1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันสงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกลบานหรือ

มหาวิทยาลัยที่เปดในทองถ่ิน 

2. การเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติมากข้ึน 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย สงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 

4. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสราง

การยอมรับและเปนที่รูจักมากข้ึน 

5. การเช่ือมโยงฐานขอมูลจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เชน ระบบ e - Budgeting 

ระบบ GFMIS  ทําใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลในการตัดสินใจที่ดี 

6. ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเหมาะสําหรับในการจัดกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการจัดหารายได 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัยไมตรงตามจํานวนและระยะเวลา               

ที่กําหนด 

2. นโยบายการใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกูยืม                 

ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ไมแนนอนและไมเปนไปตามกําหนดเวลา 

3. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทําใหจํานวนนักเรียนที่เขาสูระดับ อุดมศึกษามีจํานวนลดลง 

4. สถานศึกษามีจํานวนเพิ่มข้ึน ทําใหการแขงขันสูง 

5. ความไมมั่นคงทางการเมืองสงผลตอการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือ
การผลิตบัณฑิต  การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากงบปรมาณแผ่นดินและเงินรายได้
จากงบบ ารุงทางการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน งบประมาณบัณฑิตศึกษา ซึ่งมาจาก
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งเงินสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
 
แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

1. บริหารงบประมาณ งบบุคลากร ไม่ควรเกิน 50% ของงบประมาณท้ังหมด 
2. บริหารงบประมาณ งบด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 25% ของงบประมาณท้ังหมด 
3. บริหารงบประมาณ งบลงทุน ไม่ควรเกิน 10% ของงบประมาณท้ังหมด 
4. บริหารงบประมาณ งบอุดหนุน ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณท้ังหมด 
5. บริหารงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณท้ังหมด 
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สวนท่ี 3 

แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 

 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารการเงินที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 

 

พันธกิจ 

1. จัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

2. บริหารงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดานการเงิน 

2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชงบประมาณ 

3. การเพิ่มรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

 

เปาประสงค 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ

ความโปรงใสตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

2. เพื่อความถูกตองของงบประมาณ และนําผลงบประมาณมาปรับปรุงแกไข 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดหาแหลงเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหาร

จัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ 

1. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและการใหบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบงานและฐานขอมูลทางการเงิน 

3. จัดหารายไดจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย 

สรางเครือขายและแสวงหาพันธมติรในการปฏบัิติงาน เพ่ิมโอกาสการเขาศกึษาและพัฒนานักศกึษาใหเกงและด ี เปนแหลงเรียนรูและมีสวนรวมแกไขปญหาของทองถ่ิน พัฒนาองคการสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภบิาล 

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลติทรัพยากร

มนุษยที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวชิาการทั้งศาสตร  

และศลิปเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยนื 

เปนองคการตัวอยางที่มีธรรมาภบิาล มีความพอเพียง 

และเปนองคการแหงการเรียนรู 

• แหลงเงนิทุนทราบถึงปญหา ศักยภาพ ความ

พรอมของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเงิน

สนับสนุน 

• คณาจารยไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

สรางองคความรูและเผยแพรผลงานทาง

วชิาการ  

 

• บัณฑิตมคีวามรู ทักษะ คุณธรรม เปนท่ียอมรับ

ของสังคม 

• นักศกึษา ประชาชนในพื้นท่ีไดรับโอกาสในการ

เขาศกึษาตามความพรอมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของผูเรยีน 

ชุมชน 

 

• ประชาชน หนวยงาน สถานประกอบการ 

ชุมชนมคีวามรู ทักษะในการเขาใจ แกไข

ปญหาไดดวยตนเอง 

• นักศกึษา คณาจารยมีประสบการณตรง            

และบทบาทการมสีวนรวมในการศกึษาและ

แกไขปญหาของชุมชน  ทองถิ่น  

 

• มหาวทิยาลัยไดรับการยอมรับดานการเปน

องคการสมรรถนะสูงท่ีมธีรรมาภบิาล 

• มหาวทิยาลัยมีความม่ันคง แข็งแกรงในดาน

การเงินและสินทรัพย 

• บุคลากรทุกกลุมมคีวามสุขและพงึพอใจท่ีได

ปฏบิัติงานภายในมหาวทิยาลัย 

• สานตอ เพิ่มโครงการความรวมมอืกับในการ

ทําภารกิจหลักกับหนวยงานภายนอก 

• แสวงหาเงินทุนวจัิย เงินชวยเหลอืเพื่อสนับสนุน

การทํางานตามภารกิจหลัก 

• สรางสัมพันธภาพท่ีดกัีบศิษยเกา / ชุมชน 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณมหาวทิยาลัยสูสากล 

 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองกับ

ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และผูเรยีน 

• พัฒนา ตอยอด เพิ่มคุณคาของผลงาน  การวจัิย

และนวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ เผยแพร สราง

การรับรูผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางานกิจการ นักศกึษา  อาจารยที่

ปรึกษา ระบบหอพักใหมผีลตอการพัฒนา

นักศกึษา 

• สงเสริมใหนักศกึษาเขารวม มีบทบาท            

ดานการอนุรักษ เรียนรูศลิปวัฒนธรรมไทย 

• จัดต้ังศูนยการเรียนรูของศาสตรทุกสาขา

ที่มคีวามพรอม 

• พัฒนางานกิจการนักศกึษา อาจารยท่ีปรึกษา 

ระบบหอพักใหมีผลตอการพัฒนานักศึกษา 

• สงเสรมิใหนักศกึษาเขารวม มบีทบาท             

ดานการอนุรักษ เรียนรูศลิปวัฒนธรรมไทย 

• จัดต้ังศูนยการเรยีนรูของศาสตรทุกสาขาท่ี

มคีวามพรอม 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู ความเช่ียวชาญ สมรรถนะใหบุคลากร

อยางตอเน่ือง สอดรับกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

เสริมสรางวัฒนธรรมความเปนมอือาชีพทางการอุดมศกึษาใหแก

หนวยงาน คณาจารย และบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบการจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

 

มอบอํานาจ เสรมิพลัง สรางความพรอมในการปฏบิัติงานใหแก

คณะ / สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองคการสมรรถนะสูง 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหเอ้ืออํานวย และพัฒนาเปน

องคการท่ีมธีรรมาภบิาลท่ีมสีมรรถนะสูงและความพอเพยีง 

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบ

อาคาร ภูมทัิศน และระบบสินทรัพย สิทธปิระโยชน 
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ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธ และแผนกลยุทธทางการเงิน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 : สราง

เครือขายและแสวงหาพันธมิตร

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

เชิงบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 : เพ่ิม

โอกาสการศึกษาเขาและพัฒนา

นักศึกษาใหมีศักยภาพสุงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 : เพ่ิม

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ

เปนแหลงเรียนรู และรวมแกไข

ปญหาของชุมชนในทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนา

มหาวิทยาลัยเปนองคการ

สมรรณะสูง ที่มีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ

เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

วิสัยทัศนของแผนกลยุทธทางการเงิน                                                             

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดาน

การเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 : กระบวนการ

จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช

งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การจัดหา

ทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 

เปาประสงค 1 : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการดานการเงินของ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและความ

โปรงใสตรวจสอบได 

เปาประสงค 2 : เพ่ือความถูกตองของ

งบประมาณ และนําผลงบประมาณมา

ปรับปรุงแกไข 

เปาประสงค 3 : มหาวิทยาลัยมีการจัดหา

แหลงเงินนอกระบบงบประมาณจาก

ภายนอกเพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการ

ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 1 : การใชจายเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ 3 : กําหนดหลักเกณฑการจัดสรร

งบประมาณใหกับหนวยงาน กลยุทธ 4 : จัดหาแหลงเงินงบประมาณจาก

ภายนอก 

กลยุทธ 2 : ปรับปรุงระบบบริหาร

ทางการเงิน 
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สวนท่ี 4 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ

 การแปลงแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 ไปสูการปฏิบัติที่เปน

รูปธรรมจะมุงเนนและใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ

ชวยกันขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยการดําเนินการดังน้ี 

1. การสรางความรู  ความเขาใจ และสื่อสารแผนกลยุทธทางการเงิน ใหหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเปนการสรางความเขาใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ รวมทั้ง

สามารถเช่ือมโยงบทบาทของแตละหนวยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด 

2. หนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองเช่ือมโยง

กับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองเพื่อ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายในระดับมหาวิทยาลัยได 

3. มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด และงาน/โครงการที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธทางการเงิน มีการ

ตรวจสอบและวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป  

 

การติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557                     

จะดําเนินการเปนประจําทุกป เพื่อเปนการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว    

อันจะนําไปสูการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือทบทวนเปาหมายและกลยุทธใหมีความเหมาะสม

ตอไป 
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สวนที่ 5 

กรอบแนวทางดําเนินงาน 

 

 กรอบแนวทางดําเนินการตามแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2553-2557 มีความสอดคลองกับ

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1.  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

 สานตอและเพิ่มโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน สถาน

ประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

และการใหบริการวิชาการ 

 แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองคกรทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อสราง            

องคความรูใหม พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแกไขปญหาของชุมชนและทองถ่ิน  

 แสวงหาและสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องคกรตนแบบ เพื่อพัฒนาเปนแหลง/ศูนย

การเรียนรูตัวอยางในดานตางๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ 

 สงเสริมใหสมาคมศิษยเกาจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับ

บัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

 พัฒนามหาวิทยาลัย  ปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูสากลดวยการสรางความรวมมือ 

ในการพัฒนาศาสตรและการปฏิบัติการ  เพื่อชุมชนที่มีความพรอมรวมกับสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานใน

ภูมิภาคอุษาคเนย 

 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ

ปฏิบัติงานหรือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ 
 

2.  เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

 พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม 

 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแกผูดอยโอกาสหรือผูสนใจเขาศึกษากอนจบ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ประชาสัมพันธเชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สรางเครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุง

ข้ันตอนการรบัและจัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขาใหม 

 สรางความรวมมือขอตกลงรวมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควตาในการเขาเรียนใหแก

นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนยผานองคกร หนวยงานพันธมิตร 
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 กําหนดมาตรฐานดานสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงคและดําเนินมาตรการ               

ใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดตามเกณฑที่กําหนด 

 สงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผาน

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 สงเสริมสนับสนุนใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย            

ที่ปรึกษา 

 สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมและรวมจัดกิจกรรมอนุรักษ ธํารงไวและสืบทอดเอกลักษณ

ความเปนไทย และมีบทบาทสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาของชุมชนทองถ่ินดานวัฒนธรรม 
 

3.  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถ่ิน 

 สํารวจความตองการคาดหวังดานการใหบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ

ใหบริการ ที่สนองตอความตองการที่แทจริงของชุมชนทองถ่ิน 

 สนับสนุน ใหมีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณที่อยูในความสนใจของประชาชน 

สังคมและเผยแพรสรางการรับรูแกสังคมเปนระยะๆ 

 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงเนนการเรียนรู

จากการปฏิบัติและการใชประเด็นปญหาในชุมชนเปนฐานใหนักศึกษาไดรวมทํางานกับชุมชน 

 สนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษารวมกันเรียนรูผานการปฏิบัติจริงเพื่อแกไขปญหาของ

ชุมชนทองถ่ิน สถานประกอบการ 

 จัดต้ังศูนยการเรียนรูของศาสตรสาขาตางๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชุมชน นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 สงเสริมและพัฒนาครู  ผูบริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการ

เรียนรู 

 สงเสริมภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 แสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแกไข

ปญหาและพัฒนาชุมชนหรือผูประกอบการในประเทศเพื่อนบาน 

 เรงประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน สรางการรับรูถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ 

 พัฒนาตอยอด สรางมูลคาเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย ชุมชน และทองถ่ิน 
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4.  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

4.1   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และการเขาสู

ตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน 

 สรางวัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษาใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ผานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสรางคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ              

การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยดีเดนในดานตางๆ 

 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรกําหนดแผนปฏิบั ติงานประจําป              

และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

 สงเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ทํางานและการถายทอดประสบการณระหวางคณาจารยและบุคลากร 

 มอบอํานาจเสริมพลังและสรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแก คณะ / สํานัก ในรูปแบบ

ของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ขอมูลขาวสารและนวัตกรรมดานการบริหาร

จัดการ 

 สงเสริมใหบุคลากร หนวยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหนาที่     

และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 

4.2   พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิ และมีธรรมาภิบาล 

 ปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน                 

และการสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร

และการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ., สมศ.  และ ก.พ.ร. 

 สงเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

 สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู

ภายในมหาวิทยาลัย 

 เสริมสรางความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยูของมหาวิทยาลัย 



แผนกลยุทธทางการเงิน  พ.ศ. 2553 – 2557     

 
กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2553-2557 
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 ระบุคนหาอัตลักษณ ผลงานเชิงประจักษของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ

ผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชน

ตอสังคม และสมาคมศิษยเกา 
 

4.3   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิสถาปตยภายในมหาวิทยาลัยใหสื่อถึงการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว และความเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางขององคการแหงความพอเพียง 

 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

ใหแกบุคลากรและนักศึกษา 

 



 

 

ตารางสรุปงบประมาณเพื่อการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร ในชวงป พ.ศ. 2553 - 2557 

  

รวมคาใชจาย 

2553 2554 2555 2556 2557 

706,000,800 936,971,100 867,879,800 939,718,300 986,704,215 

1. คาใชจายบุคลากร 186,400,900 205,040,000 215,292,000 236,821,200 248,662,260 

2. คาใชจายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 519,599,900 731,931,100 652,587,800 702,897,100 738,041,955 

    2.1 สรางเครอืขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัตงิานตามภารกจิเชงิบูรณาการ 234,560,200 258,013,400 270,914,300 297,998,600 312,898,530 

    2.2 เพิ่มโอกาสในการเขาศกึษาและพัฒนานักศกึษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 25,470,000 28,017,000 29,407,300 32,348,100 33,965,505 

    2.3 พัฒนามหาวทิยาลัยเปนแหลงเรยีนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน 

ทองถิ่น 47,711,400 52,472,000 55,078,000 60,584,800 63,614,040 

    2.4 พัฒนามหาวทิยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาลและเปนมหาวทิยาลัยสเีขียว 211,858,300 393,428,700 297,188,200 311,965,600 327,563,880 

         2.4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัตงิานตามภารกจิ 12,385,200 13,622,000 14,303,000 15,730,100 16,516,605 

         2.4.2 พัฒนาระบบบรหิารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 72,235,000 79,456,700 83,535,200 91,885,500 96,479,775 

         2.4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวทิยาลัย 127,238,100 300,350,000 199,350,000 204,350,000 214,567,500 



 

 

กรอบแนวทางดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ 

        
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 

งบประมาณ  

แหลงรายได 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 2557 

1.1.1  โครงการจัดการศึกษา

ภาคพิเศษและพัฒนาความ

รวมมือในการจัดการศึกษา 

สงเสริม ประสานงานใหหลักสูตร/

คณะ แสวงหา พัฒนา ความรวมมือ

กับหนวยงานภาครัฐ เอกชน            

ในการผลิตบัณฑิตทั้งภาคปกติ ภาค

พิเศษ 

119,000,000 130,900,000 137,445,000 151,188,800  158,748,240  รายไดการจัด

การศึกษา 

1.1.2  โครงการเครือขายการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

สงเสริม ประสานงานใหมีการจัดตัง้

องคกรเครือขายเพื่อประสานงานใน

การจัดหาทุนวิจัยจากองคการที่ใหทุน

ทั้งจากองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน 

และองคกรสาธารณกุศล 

100,000 109,800 115,300 126,400 132,720  รายไดทุนอุดหนุน

การวิจัยจาก

ภายนอก 

1.1.3  โครงการสรางเครือขาย

และความรวมมือการใหบรกิาร

วิชาการ 

มอบใหหลักสูตร/คณะ แสวงหา 

พัฒนา ความรวมมือของการใหบริการ

วิชาการผานเครือขายที่ไดจัดขึ้น 

11,600,000 12,759,800 13,397,800 14,737,100 15,473,955  รายไดเงินอุดหนุน

การใหบริการ

วิชาการ 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

(กองทุน) 2553 2554 2555 2556 2557 

1.2.1  โครงการจัดทําแผนแมบท

และจัดหาทุนสนับสนุนและ

พัฒนากองทุนการวิจัย  

จัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพื่อกําหนดแผน

แมบท พรอมท้ังจัดหาทุนสนับสนุนในการ

สรางผลงานการวิจัยและพัฒนากองทุนการ

วิจัย 

100,000 109,800 115,300 126,400  132,720 กองทุนวิจัย 

1.2.2  โครงการพัฒนา

ประสิทธภิาพระบบการเรียนการ

สอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย และหนวยงานในมหาวิทยาลัย

รวมกันดําเนินการโดยจัดกจิกรรมตางๆ เพื่อ

ระดมทุนสําหรับการเรียนการสอนและการ

ใหบริการวิชาการ 

30,090,200 33,099,000 34,754,000 38,228,900    40,140,345  รายไดงบแผนดิน

รายไดจัด

การศึกษา 

1.3.1 โครงการพัฒนาชุมชน 

องคกรตนแบบ  

ขอความรวมมอืจากชุมชนรวมกับ

มหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาชุมชนในดานการ

บริหารจัดการ OTOP การจัดการ

ส่ิงแวดลอม เศรษฐกจิพอเพยีง 

1,400,000 1,539,800 1,616,800 1,778,000   1,866,900  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

      การบริหารจัดการ OTOP

      การจัดการส่ิงแวดลอม

      เศรษฐกจิพอเพยีง



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

1.3.2 โครงการศูนยจัดการ

ความรูเกี่ยวกับโครงการตาม

แนวพระราชดําริ 

สงเสริมและสนับสนุนใหมศูีนยจัดการความรู

เกี่ยวกับแนวพระราชดําริ พรอม การบริหาร

จัดการศูนยใหมคีวามพรอมในการบริการให

ความรูตามแนวพระราชดําริ  

425,000 467,300 490,700 539,300     566,265  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

1.4.1 โครงการศิษยเกาสัมพันธ

เพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 

และจัดกจิกรรมสงเสริมการมสีวนรวมของ

ศิษยเกาในรวมทํากจิกรรมกับมหาวิทยาลัย

โดยเนนใหมกีจิกรรมทางดานการพัฒนา

ชุมชน และทองถิ่น 

100,000 109,800 115,300 126,400   132,720.00  กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

1.4.2 โครงการรางวัลเจาฟา

สําหรับศิษยเกาท่ีประสบ

ผลสําเร็จ 

ประสานความรวมมอืกับสมาคมศิษยเกาใน

การสรรหาและยกยอง ชมเชยศิษยเกา               

ท่ีประสบผลสําเร็จและประกอบคุณงาม

ความดี 

100,000 109,800 115,300 126,400   132,720  กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

1.5.1  โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

การจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร 

ทําการศึกษาเทียบเคียงแนวทางพัฒนา

มหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับ

การยอมรับดานมาตรฐานสากล พรอมท้ัง

กําหนดแนวทาง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู

สากล 

20,000,000 21,999,800 23,099,800 25,409,300   26,679,765  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

  1.5.2  โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

อุษาคเนย 

ทําการประเมนิความตองการของนักศึกษา

ชาวตางประเทศเพื่อกําหนดหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน ใหไดตามความ

ตองการของนักศึกษาและกําหนดหลักสูตร

การทดลองนําหลักสูตรทดลองนําไปใช 

50,000,000 54,999,800 57,749,800 63,524,300  66,700,515  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

 1.5.3  โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูสากล 

จัดต้ังหนวยงานวิจัยและประสานงานเพื่อ

ดําเนินงานดานการศึกษาแสวงหาความ

รวมมอืเพื่อจัดการศึกษา การพัฒนานโยบาย 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนา

เศรษฐกจิ สังคม 

 

300,000 329,800 346,300 380,500   399,525  รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

1.5.4 โครงการพัฒนาหลักสูตร

และจัดการเรียนการสอนสําหรับ

ชาวตางชาติในภูมภิาคอุษาคเนย 

ศึกษาความตองการในดานการศึกษาระดับ

ปริญญาของประเทศเพื่อนบานและพัฒนา

หลักสูตรท่ีตอบสนอง พรอมจัดหาทุนและ

ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาผานเครอืขาย

ท้ังภายในและตางประเทศ 

100,000 109,800 115,300 126,400  132,720  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

 
1.6.1 โครงการสงเสริมการเขา

รวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

และเผยแพรผลงานวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมี

โอกาสเขารวมการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการและเผยแพรผลงานวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติและสนับสนุน

งบประมาณในดําเนินการ 

1,000,000 1,099,800 1,154,800 1,269,800  1,333,290  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

1.6.2  โครงการเผยแพรและ

แลกเปล่ียน 

สนับสนุนการประชาสัมพันธเผยแพรใหรวม

แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ 

245,000 269,300 282,800 310,600  326,130 รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

ศิลปวัฒนธรรม ในตางประเทศ 

        

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขาศกึษาและพัฒนานักศกึษาใหเปนบัณฑิตท่ีมศีักยภาพสูงสุด 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

2.1.1  โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ 

TQF 

ทําการประเมนิเพื่อกําหนดหลักสูตร จัดการ

เรียนการสอนใหไดตามความตองการของ

นักศึกษาและ กําหนดหลักสูตรการทดลอง

นําหลักสูตรนําไปใช 

1,000,000 1,100,000 1,154,200 1,269,600  1,333,080 รายไดจัดการ

ศึกษา 

2.2.1  โครงการขยายโอกาสและ

พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา เพื่อให

โอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมปลายมาข้ึน

ทะเบียนเพื่อเปนนักศึกษาทดลองเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา  

100,000 110,000 114,700 126,200  132,510 รายไดจัดการ

ศึกษา 

      Pre บัณฑิต

      การเทียบโอนประสบการณ

      การจัดการศึกษาสําหรับกลุมพเิศษ



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

2.3.1  โครงการพัฒนาแผนการ

ตลาดเชิงรุก 

จัดใหมกีารจัดทําแผนการตลาดเพื่อ

ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาพรอมท้ังจัด

กจิกรรม Road Show ความรูจักและ

ประทับใจในภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังจัดกจิกรรมเสริมสรางแรงจูงใจใน

การเขาเรียนของนักศึกษา 

2,400,000 2,640,000 2,771,200 3,048,300  3,200,715 รายไดจัดการ

ศึกษา 

     พี่ชวนนอง

     สัมมนาครูแนะแนวและผูบริหารโรงเรียน

มัธยม

     สรางเครอืขายการประชาสัมพันธและ

เพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเขาเรียน



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

2.4.1  โครงการรับนักศึกษาและ

แลกเปล่ียนนักศึกษาระหวาง

มหาวิทยาลัยในเขตภูมภิาค

อุษาคเนย 

ประสานความรวมมอื สงเสริมใหมกีารรับ

นักศึกษาเขาเรียนและรวมโครงการ

แลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

เขตภูมภิาคอุษาคเนย 

1,000,000 1,100,000 1,154,200 1,269,600  1,333,080 รายไดจัดการ

ศึกษา 

2.4.2  โครงการจัดหาและให

ทุนการศึกษาสําหรับ        

นักศึกษาในภูมภิาคอุษาคเนย 

ประสานความรวมมอื จัดกจิกรรมเพื่อระดม

ทุนจากหนวยงานภายนอกท้ังในและ

ตางประเทศ  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา 

ใหแกนักศึกษาในภูมภิาคอุษาคเนย 

500,000 550,000 576,700 634,400  666,120 รายไดจัดการ

ศึกษา 

2.5.1  โครงการพัฒนาเกณฑ

มาตรฐานและกจิกรรมการ

พัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิต

รายบุคคล 

กําหนด และสรางเกณฑมาตรฐาน

คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีพงึประสงคของ

บัณฑิต 

200,000 220,000 230,200 253,200  265,860 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

2.5.2  โครงการสงเสริมการส่ัง

สมสมรรถนะและประสบการณท่ี

พงึประสงคของนักศึกษา

(Competencies Transcript) 

กําหนดแนวปฏบัิติเกี่ยวกับการส่ังสม

ประสบการณสําหรับนักศึกษาและสงเสริม 

จัดใหนักศึกษาไดมโีอกาสเขารวมกจิกรรม

การพัฒนาสมรรถนะและประสบการณท่ีพงึ

ประสงค 

5,000,000 5,500,000 5,774,200 6,351,600  6,669,180 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

          

          

2.6.1  โครงการพัฒนางานสห

กจิศึกษาและการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

หลักสูตร/ศูนยสหกจิ จัดหาแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพเขารวมโครงการและ

จัดหานักศึกษาและอบรมนักศึกษาเขารวม

โครงการจัดกระบวนการนิเทศและ

ประเมนิผลการฝกประสบการณ 

1,000,000 1,100,000 1,154,200 1,269,700  1,333,185 รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

2.6.2  โครงการสรางสุขภาพ

และกจิกรรมการกฬีา 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานกฬีา

สุขอนามัย  และจัดกจิกรรมการแขงขันกฬีา 

การสรางเสริมสุขภาพการอนามัยใหแก

นักศึกษา บุคลากร 

4,425,000 4,867,500 5,110,000 5,621,000  5,902,050 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

2.6.3  โครงการจัดการแขงขัน

กฬีาเขตภูมศิาสตร ภาคกลาง 

จัดการแขงขันและสงนักกฬีาเขารวมการ

แขงขันในกจิกรรมการเขงขันกฬีาเขต

ภูมศิาสตรภาคกลาง 

9,000,000 9,900,000 10,394,200 11,433,600  12,005,280 รายไดจัดการ

ศึกษา(เงนิคงคลัง) 

 
2.7.1  โครงการพัฒนาระบบงาน

อาจารยท่ีปรึกษา 

จัดกจิกรรมใหนักศึกษาและอาจารยท่ี

ปรึกษา  เช่ือมความสัมพันธอันดีตอกัน

ระหวางลูกศิษยกับอาจารย 

200,000 220,000 230,200 253,200  265,860 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

   จัดทําคูมอือาจารยท่ีปรึกษา

   ประชุมสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา 





 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

2.8.1 โครงการจัดกจิกรรมเสริม

ประสบการณทางดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

กําหนดและจัดกจิกรรมประเพณวัีฒนธรรม

ในวันสําคัญของชาติและสงเสริมใหมี

กจิกรรมการสบืสานศิลปะและวัฒนธรรม 

150,000 165,000 172,400 189,700  199,185 รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

2.8.2 โครงการเสริมสรางอัต

ลักษณเยาวชนไทยใหแก

นักศึกษา 

รณรงคสงเสริมแตงกายใหถูกระเบียบ

ฝกอบรมนักศึกษาใหมคีวามอดทนสงเสริม

ใหนักศึกษาไดรับประสบการณชีวิตผาน

กจิกรรมในรูปแบบตาง ๆ  

495,000 544,500 570,900 628,000  659,400 กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

        

        

        

        

        

        

        



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวทิยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมบีทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิ่น 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.1.1  โครงการสํารวจและวิจัย

ตลาดดานการใหบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสํารวจวิจัยตลาดดาน

การใหบริการวิชาการมหาวิทยาลัย สรุปผล

พรอมนําเสนอผลการวิจัยใหผูบริหาร

รับทราบ 

50,000 54,500 56,400 62,000 65,100  รายไดเงนิอุดหนุน

การใหบริการ

วิชาการ 

3.1.2  โครงการพัฒนาหลักสูตร 

รูปแบบและคุณภาพการ

ใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่ม

รายได 

พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและคุณภาพการ

ใหบริการวิชาการ โดยคํานึงถงึความ

ตองการ ความสอดคลองกับแนวโนมของ

ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ หนวยงาน

ราชการ ชุมชน  

200,000 219,500 229,600 252,600  265,230  รายไดเงนิอุดหนุน

การใหบริการ

วิชาการ 

3.2.1  โครงการสงเสริมและ

จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

ตอบประเด็นปญหาท่ีอยูในความ

สนใจของประชาชน สังคม 

วิเคราะห ปญหาท่ีอยูในความสนใจของ

ประชาชน สังคม ระดมทุน จัดสรรทุนเพื่อทํา

การวิจัย  

 

 

5,300,000 5,829,500 6,120,000 6,732,000   7,068,600  กองทุนวิจัย 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.2.2  โครงการสงเสริมงานการ

วิจัยสถาบัน 

สนับสนุนใหมกีารวิจัยสถาบัน 939,000 1,032,400 1,083,200 1,191,500   1,251,075  กองทุนวิจัย 

3.2.3  โครงการเผยแพรความรู

สูสังคม 

สนับสนุนใหมกีารประชาสัมพันธความรูใหม

ท่ีไดจากการพัฒนาองคความรูจากการวิจัย

การสรางผลงานทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยผานสื่อตางๆ 

200,000 219,500 229,600 252,600   265,230  รายไดเงนิอุดหนุน

การใหบริการ

วิชาการ 

3.3.1  โครงการพัฒนาคูมอื

จัดระบบการเรียนการสอนท่ียดึ

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

จากการปฏบัิติและการใชปญหา

ในชุมชนเปนฐาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและการเรียนรูได

ประสานการจัดทําคูมอืจัดระบบการเรียน

การสอนท่ียดึผูเรียนเปนศูนยกลางและจัดทํา

คูมอืระบบการเรียนรู 

200,000 219,500 229,600 252,600  265,230  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ทางดานนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนใหแกคณาจารย 

สรางเสริมความเขาใจใหแกคณาจารยใน

การพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอน

การพัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีเปดให

นักศึกษาเรียนรูจากการฝกปฏบัิติงาน

จริงในสถานประกอบการ และรวมกับ

ชุมชน ทองถิ่น รวมท้ังพัฒนาจัดหา

เทคโนโลย ีอุปกรณ ท่ีทันสมัยในการ

จัดการเรียนการสอน 

350,000 384,500 402,800 443,200   465,360  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

3.3.3 โครงการสงเสริมและพัฒนา

งานวิจัยในช้ันเรียน 

สงเสริมใหอาจารยผูสอนกําหนดให

นักศึกษาทํางานวิจัยในช้ันเรียน 

250,000 274,500 287,400 316,000  331,800  กองทุนวิจัย 

3.4.1 โครงการสงเสริมวิจัยปฏบัิติการ

แบบมสีวนรวมในระดับชุมชน 

สงเสริมใหนักวิจัยทํางานวิจัยรวมกับ

ชุมชน 

11,000,000 12,099,500 12,703,600 13,974,000   14,672,700  กองทุนวิจัย 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.4.2  โครงการเรียนรู ปฏบัิติการ

สรรคสรางชุมชน 

จัดกจิกรรมใหนักศึกษาและบุคลากรมี

โอกาสเรียนรูจากการปฏบัิติจริงผาน

การศึกษาปญหาและรวมทํากจิกรรมใน

องคกร สถานประกอบการ และในชุมชน 

และมบีทบาทในการเขาไปมสีวนรวมใน

การพัฒนา และแกไขปญหาเพื่อสรรค

สรางชุมชน สังคมตนแบบ 

100,000 109,500 114,000 125,500  131,775  กองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

3.5.1  โครงการพัฒนาหองปฏบัิติการ

หรอืศูนยการเรียนรูของศาสตรเฉพาะ

ดาน 

ปรับปรุง กอสราง หองปฏบัิติการหรอื

ศูนยการเรียนรูของศาสตรเฉพาะดาน 

2,752,000 3,026,700 3,177,200 3,494,800  3,669,540  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

     หองปฏบัิติการทางการบริหาร
     หองปฏบัิติการการบิน
     ศาลจําลอง
     ศูนยสาธติวิถชีีวิตแบบพอเพยีง
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพชืพลังงาน

และพันธุไมหอม



รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.6.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะใหแก

ครูและผูบริหารโรงเรียนในเครอืขาย 

จัดใหการสัมมนา ฝกอบรมใหความรู

ดานการพัฒนาสมรรถนะแกครู และ

ผูบริหารโรงเรียนในเครอืขาย พรอมท้ัง

ใหประเมนิผลการฝกอบรมใหความรู  

3,200,000 3,519,500 3,694,600 4,064,000 4267200 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

3.6.2  โครงการพัฒนาครูรุนใหม สนับสนุน และเปดโอกาสใหครูท่ีไดรับ

การบรรจ ุหรอืเปนผูท่ีทํางานท่ีเกี่ยวของ

กับสายวิชาชีพครู ไดรับการพัฒนา

ทักษะ ประสบการณ 

          รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

3.6.3  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต การปรับปรุงภูมสิถาปตย สื่อการเรียน

การสอน   อาจารย บุคลากรทางการ

ศึกษา ของโรงเรียนสาธติ 

19,220,400 21,141,900 22,199,000 24,418,000 25,638,900 รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.7.1  โครงการศึกษารวบรวมองค

ความรูด้ังเดิมท่ีเปนภูมปิญญาชาวบาน

และวัฒนธรรมทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล สบืคน 

แสวงหา และนํามาจัดเก็บใหเปนองค

ความรูด้ังเดิมท่ีเปนภูมปิญญาชาวบาน 

และวัฒนธรรมทองถิ่น สามารถเผยแพร

และการนําองคความรูไปใชประโยชน 

สบืสานภูมปิญญาชาวบาน วัฒนธรรม 

200,000 219,500 229,600 252,500 265,125  กองทุนวิจัย 

รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

3.7.2 โครงการเผยแพร ภูมปิญญา

ไทย และวัฒนธรรมทองถิ่นใหแก

นักศึกษา 

จัดงาน  Event  งานแสดงผลงานภูมิ

ปญญาชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่น 

200,000 219,500 229,600 252,500    265,125  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

3.7.3 โครงการประชุมสัมมนาสราง

ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและความสําคัญของการนํา

มติิทางวัฒนธรรมเพื่อลงสูการปฏบัิติ 

จัดประชุมสัมมนาสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

ความสําคัญของการทํามติิทาง

วัฒนธรรมเพื่อลงสูการปฏบัิติ 

200,000 219,500 229,600 252,500  265,125  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.8.1  โครงการพัฒนาความรวมมอื

กับองคการภายนอกในการพัฒนา

ชุมชน องคการหรอืผูประกอบการใน

ประเทศ              เพื่อนบาน 

สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา และ

บุคลากร  การแลกเปล่ียนความรูในการ

พัฒนาชุมชนองคการหรอืผูประกอบการ

ในประเทศเพื่อนบาน 

300,000 329,500 345,000 379,500  398,475  รายไดจัดการ

ศึกษา 

3.9.1  โครงการสงเสริมการผลิต

วารสารทางวิชาการ 

ประสานงานบุคลากรนักศึกษาสงผลงาน

ทางวิชาการ ใหมหาวิทยาลัย ฝาย

ประชาสัมพันธรวมกับสถาบันวิจัยจัด

ผลิตวารสารทางวิชาการเปนประจํา 

1,000,000 1,099,500 1,153,600 1,269,000  1,332,450  รายไดจัดการ

ศึกษา 

กองทุนวิจัย

กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

 

 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 

แหลงรายได 

2553 2554 2555 2556 2557 (กองทุน) 

3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพรผลงาน

ทางวิชาการและการปฏบัิติงานผาน

สื่อสารมวลชน 

จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของ

นักศึกษาและอาจารย พรอมท้ังแสดงผล

การปฏบัิติงานและเชิญสื่อสาร มวลชน

เขารวมงานแสดงผลงาน 

1,000,000 1,099,500 1,153,600 1,269,000   1,332,450  รายไดจัดการ

ศึกษา 

3.10.1 โครงการจัดทําเอกสาร ตํารา 

หนังสอืทางวิชาการ และงานวิจัย 

สนับสนุน ใหมกีารพัฒนาเอกสาร ตํารา 

หนังสอืทางวิชาการ และงานวิจัย 

1,000,000 1,099,500 1,153,600 1,269,000  1,332,450  รายไดสิทธิ

ประโยชน 

3.10.2 โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์

และสิทธบัิตรผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารจด

ทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม 

50,000 54,500 56,400 62,000   65,100  กองทุนวิจัย 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

        



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวทิยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลและเปนมหาวทิยาลัยสเีขียว 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตาม

ภารกจิ 

            

4.1.1.1  โครงการจัดทําแผนพัฒนา

อาจารยและบุคลากร จัดหาและ

จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา

อาจารย 

จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรมระดมทุน

สําหรับใชในการพัฒนาบุคลากร ดําเนิน

โครงการ กจิกรรมการพัฒนาบุคคลากร

ตามแผนท่ีกําหนดอยางตอเน่ือง  

3,585,200 3,943,600 4,140,800 4,554,700  4,782,435  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.1.1.2  โครงการสงเสริมการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงตาม

เสนทางอาชีพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี

การสรางผลงานทางวิชาการเพื่อปรับ

ตําแหนง และเพิ่มโอกาสในการไดรับ

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

2,000,000 2,199,900 2,309,900 2,540,700   2,667,735  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.1.1.3  โครงการความรวมมอืกับ

มหาวิทยาลัยในตาง ประเทศในการ

อบรมหลักสูตรระยะส้ันสําหรับ

บุคคลากร 

ติดตอ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ เพื่อสงบุคลากร เขารับ

การอบรม   ในหลักสูตร ดานการจัด

การศึกษาการบริหารและวิจัย และ

สนับสนุนเงนิงบประมาณ                    

ใหบุคลากรไดนําเสนอผลงาน หรอืนํา

ผลท่ีไดรับจากการอบรมมาใช

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  

1,000,000 1,099,900 1,154,900 1,270,000   1,333,500  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.1.1.4  โครงการศึกษาดูงาน

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ติดตอประสานงาน กับ

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ  เพื่อ

เขาศึกษาดูงาน และสงบุคลากรเขา

ศึกษาดูงาน 

3,000,000 3,299,900 3,464,900 3,811,000   4,001,550  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.1.2.1  โครงการพัฒนาอาจารยและ

บุคลากรตนแบบดานการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ 

จัดกจิกรรมนํารองใหสรางบุคลากร

พัฒนาตนเอง พรอมจัดใหมกีาร

คัดเลอืกบุคลากรท่ี  มคีวามสามารถ 

และเหมาะสม เพื่อเปนตนแบบท่ี

ปรึกษาภายใน ในการพัฒนาระบบการ

สอน การวิจัย และการใหบริการ

วิชาการ 

150,000 164,900 173,100 190,200   199,710  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.2.2  โครงการสงเสริมการปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จัดกจิกรรมรณรงค สรางแรงจูงใจและ

กระตุนใหบุคลากรปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

100,000 109,900 115,400 126,800    133,140  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.1.2.3  โครงการรางวัลเจาฟาสําหรับ

อาจารยและบุคลากร 

คัดเลอืกอาจารย และบุคลากรท่ีมี

บทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสราง

ช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยไดรับ

รางวัล 

100,000 109,900 115,400 126,800   133,140  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.2.4  โครงการสงเสริม สนับสนุน

บุคลากรเขาคายพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรม 

สงเสริม สนับสนุน ใหมกีารจัดทําคาย

อาสาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรรวมเขา

รวมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

150,000 164,900 173,100 190,200   199,710  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

4.1.3.1  โครงการพัฒนาระบบประเมนิ

และพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร

รายบุคคล 

จัดหาระบบการประเมนิผลท่ีมี

ประสิทธภิาพ  และสามารถนําไปใช

ประโยชน ไดวิเคราะหสมรรถนะท่ี

บุคลากรพงึมี และจัดใหบุคลากร

เพิ่มพูนทักษะของการปฏบัิติงานของ

บุคลากร อาทิเชน การฝกอบรมทักษะ 

การศึกษาตอใหตรงกับสมรรถนะท่ีใช

ในการปฏบัิติงาน 

100,000 109,900 115,400 126,800 133,140 กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.1.3.2  โครงการพัฒนาระบบ

ประเมนิผลการปฏบัิติงานของบุคลากร 

วางระบบประเมนิผลการปฏบัิติใหเกดิ

ความเปนธรรม และมุงเนนการผลการ

ปฏบัิติงานของบุคลากร เพื่อประโยชน

ในการพจิารณาความดีความชอบ 

100,000 109,900 115,400 126,800     133,140  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.1.4.1  โครงการพัฒนาองคการเรียนรู

และระบบการจัดการความรู 

รวบรวมองคความรู สรางองคกรแหง

การเรียนรู และจัดระบบการจัดการ

ความรูของมหาวิทยาลัย และสงเสริม

ใหมกีารนําความรู ของบุคลากรและ

ชุมชนทองถิ่น จัดเก็บใหเปนองค

ความรู พรอมใหมกีารเผยแพรตอ

สาธารณชน 

300,000 329,900 346,400 380,900  399,945  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.1.4.2  โครงการชุมชนนักปฏบัิติพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการอุดมศึกษา 

สงเสริมใหบุคลากรมกีารรวมตัวเปน

เครอืขาย กลุมทํางานเพื่อจัดกจิกรรม

แกไขปญหาในการปฏบัิติงาน หรอืการ

พัฒนางานใหมปีระสิทธภิาพมากข้ึน 

200,000 219,900 230,900 253,800 266,490  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.1.5.1  โครงการพัฒนาผูนําการ

เปล่ียนแปลง 

จัดกจิกรรมสงเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 

ความรูของผูบริหารในทุกระดับในดาน

การเปนผูนําการปล่ียนแปลงและ

สนับสนุนใหมกีารนําความรูท่ีไดมา

พัฒนาเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

1,000,000 1,099,900 1,154,900 1,270,200  1,333,710  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.1.5.2  โครงการจัดทําคูมอืการ

ปฏบัิติงาน 

กองการเจาหนาท่ีประสานงาน และ

รวบรวมขอมูลในการจัดทําคูมอืการ

ปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีเพื่อเปน

แนวทางสําหรับการปฏบัิติงานของ

มหาวิทยาลัย 

50,000 54,900 57,600 63,200    66,360  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

4.1.5.3  โครงการจัดทําแผนปฏบัิติ

ราชการและคํารับรองการปฏบัิติราชการ

และติดตามประเมนิผลการปฏบัิติงาน

ของคณะ/ศูนย/สํานัก 

จัดใหมกีารวางแผนงบประมาณ การ

จัดทําแผนปฏบัิติราชการประจําปของ

มหาวิทยาลัย คณะ /สํานัก รวมท้ังจัด

ใหมกีารจัดทําและติดตามประเมนิผล

การปฏบัิติราชการตามคํารับรองการ

ปฏบัิติราชการประจําป 

 

300,000 329,900 346,400 381,000  400,050  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.1.6.1  โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ

ปฏบัิติงานจากองคการสมรรถนะสูง 

จัดใหมกีารศึกษาปญหาในการ

ปฏบัิติงาน รวมท้ังประสานขอความ

รวมมอืกับหนวยงานท่ีเปนองคกร

สมรรถนะสูง เพื่อขอเขาไปศึกษาดูงาน 

และนําความรูจากการเขาศึกษามา

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกร

สมรรถนะสูง 

200,000 219,900 230,900 253,800  266,490  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดการจัด

การศึกษา 

4.1.6.2  โครงการประกวดและมอบ

รางวัลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

สงเสริมใหบุคลากรมกีารพัฒนา

กระบวนการทํางาน พรอมท้ังคัดเลอืก 

จัดการประกวด และคัดเลอืก

นวัตกรรมดานการจัดการ เพื่อมอบ

รางวัลการพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการ 

50,000 54,900 57,600 63,200   66,360  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดการจัด

การศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภบิาล 

4.2.1.1  โครงการศึกษาทบทวน

จัดทําแผนพัฒนาระเบียบขอบังคับ 

รวบรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย

ท้ังหมด นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงพัฒนาระเบียบขอบังคับให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันใหมี

ความทันสมัยและสามารถนํามาปฏบัิติได

จริงตามกฎหมาย 

250,000 274,500 288,000 316,000    331,800  รายไดงบประมาณ 

แผนดิน 

4.2.1.2  โครงการจัดทําคูมอืการ

บริหารยุทธศาสตรสําหรับบุคลากร

ทุกสายงาน 

สํารวจความตองการของบุคลากร 

สมรรถนะท่ีจําเปนของบุคลากรในการ

ปฏบัิติงาน หรอืมขีอผดิพลาดในการ

ปฏบัิติงานบอย ขาดความชัดเจน 

กฎเกณฑวิธกีารปฏบัิติท่ีไมเปนไป  ใน

แนวทางเดียวกัน ทําใหเกดิอุปสรรคในการ

ปฏบัิติงาน นําผลการสํารวจมาจัดทําคูมอื

การปฏบัิติงานและจัดทําแผน/โครงการ

ฝกอบรมเสริมสรางความรูในการปฏบัิติ

ราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

100,000 109,900 115,400 126,800  133,140  กองทุนพัฒนา

บุคลากร 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.2.2.1  โครงการจัดทําและทบทวน

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบัิติ

ราชการ 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง  

เพื่อทบทวนยทุธศาสตรและแผนปฏบัิติ

ราชการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดระบบ

การสื่อสารเพื่อสรางความรู ความเขาใจใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานใหแก

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

300,000 329,900 346,400 380,800  399,840  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.2.2.2  โครงการระบบบริหารความ

เส่ียง 

วิเคราะห รวบรวม ระบุความเส่ียงท่ีสําคัญ

สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย และมี

โอกาส        ท่ีจะเกดิข้ึน พรอมท้ังจัดทํา

แผนลดโอกาสท่ีจะเกดิ หรอืปรับปรุงใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได ดําเนินการพรอมท้ัง

ติดตามประเมนิผลตามแผนงาน/โครงการ

ท่ีไดกําหนด 

150,000 164,900 173,100 190,200 199,710  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.2.2.3  โครงการเสริมสรางความ

เขาใจในระบบบริหารยุทธศาสตร

และการบริหารผลการปฏบัิติงาน 

จัดประชุมช้ีแจง ซักซอมความเขาใจ

ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบ

บริหารยุทธศาสตรและการบริหารผล

การปฏบัิติงาน รวมท้ังจัดกจิกรรม 

กระบวนการทํางานใหสอดรับกับระบบ

บริหารยุทธศาสตรตามแนวทางการ

เรียนรูจากการปฏบัิติ 

 

400,000 439,900 461,900 507,900   533,295  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.2.2.4  โครงการพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ ผานการ

ฝกอบรม การเรียนรูจากการปฏบัิติการ

จัดการความรูในเรื่องการพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหแกบุคลากร เจาหนาท่ี และ

สงเสริมใหมกีารดําเนินการพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ

ตามเกณฑ 

 

1,000,000 1,099,900 1,154,900 1,270,200   1,333,710  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.2.2.5  โครงการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการหนวยงานกลาง 

สงเสริมใหหนวยงานภายในไดพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ 

1,924,000 2,116,400 2,328,000 2,560,800   2,688,840  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.2.3.1  โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะ

สูงตามเกณฑ PMQA 

จัดฝกอบรม ประชุมช้ีแจง ประสาน

ความรวมมอืในการดําเนินการตาม

เกณฑ PMQA และจัดกจิกรรมเพื่อ

สงเสริม พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

องคกรท่ีมสีมรรถนะสูง 

500,000 549,900 577,400 635,000  666,750  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 

4.2.3.2  โครงการสรางเสริม                

ธรรมาภบิาลทางการบริหาร 

สงเสริม สนับสนุน การจัดกจิกรรมให

เกดิธรรมาภบิาลในการบริหาร 

1,500,000 1,649,900 1,732,400 1,905,400    2,000,670  รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.2.4.1  โครงการพัฒนา

ระบบงานและฐานขอมูล

สนับสนุนการปฏบัิติงานและการ

บริหาร 

จัดหา พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบัิติงาน การใหบริการ รวมท้ังดําเนินการ

จัดเก็บขอมูลสถติิท่ีสามารถใชประกอบการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําระบบ

ฐานขอมูล และสนับสนุนการปฏบัิติงานและ

การบริหารของมหาวิทยาลัย 

5,000,000 5,499,900 5,774,900 6,352,200 6,669,810  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

4.2.4.2  โครงการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

และระบบคอมพวิเตอร 

ศึกษาวิเคราะหความเคลื่อนไหว ความ

ตองการในการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พรอมท้ังจัดทําแผนแมบทการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานระบบเครอืขายระบบ

ฐานขอมูล ตลอดจนตรวจสอบ บํารุงรักษา

เครื่องมอืทางดานเทคโนโลยใีหมคีวามทันสมัย

พรอมใชงาน ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดหาอุปกรณทางดานเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย  

 

26,000,00

0 

28,599,900 30,029,900 33,032,700   34,684,335  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการ

ศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.2.5.1  โครงการตรวจสอบ

บัญชีและสินทรัพยประจําป 

จัดใหมกีารตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย

ประจําปของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ  

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสามารถ

แสดงตอสาธารณชนรับทราบ 

300,000 329,900 346,400 380,900  399,945  รายไดจัดการ

ศึกษารายไดการ

จัดการสิทธิ

ประโยชน 

4.2.5.2  โครงการพัฒนางาน

การจัดหารายไดจากสินทรัพย

และสิทธปิระโยชน 

การจัดหารายไดจากทรัพยากรท่ีมอียูของ

มหาวิทยาลัย ความสามารถของมหาวิทยาลัย

ในการดําเนินการ โดยพจิารณาความคุมทุน 

ผลกระทบท่ีมตีอมหาวิทยาลัย อาทิเชน การ

จัดการส่ิงแวดลอม และพจิารณาจากความ

จําเปนและปจจัยดานสังคม และประโยชนท่ี

นักศึกษาจะไดรับ 

34,000,000 37,399,900 39,269,900 43,196,700  45,356,535  รายไดการจัดการ

สิทธปิระโยชน 

  การพัฒนารูปแบบการลงทุนจาก สินทรัพย

ท่ีมอียู

  การพัฒนาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

  การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและ

พัฒนาชุมชน  ทองถิ่น

  การพัฒนาศูนยหนังสอืและการผลิต

เอกสารตํารา



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 

งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.2.6.1  โครงการจัดทําแผน

ประชาสัมพันธเชิงรุกและสื่อสาร

ภาพลักษณองคการ 

สรางภาพลักษณขององคการ สนับสนุนและ

เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ให

สาธารณชนรับทราบ ปลูกฝงใหบุคลากร นิสิต 

นักศึกษา ยอมรับในภาพลักษณองคการ  

650,000 714,900 750,700 825,600  866,880  รายไดงบประมาณ

แผนดิน  รายได

จัดการศึกษา 

 4.2.6.2  โครงการพัฒนา Web 

2.0 ของมหาวิทยาลัย คณะ / 

สํานัก 

สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย คณะ / สํานัก 

พัฒนา Web 2.0 โดยการพัฒนาบุคลากรท่ีอยู

ในหนวยงานใหสามารถดูแลและพัฒนา Web 

2.0 ได   

161,000 177,000 185,900 204,300  214,515  รายไดงบประมาณ

แผนดิน รายได

จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 
 

4.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวทิยาลัย  

4.3.1.1  โครงการจัดทําผังแมบท

การพัฒนาภูมสิถาปตยภายใน

มหาวิทยาลัย 

จัดใหมกีารศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการใช

อาคาร การออกแบบพื้นท่ีใชงาน การจัด

สวนหยอมภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังจัดหา ดําเนินการออกแบบ จัดทํา

พมิพเขียวของการกอสรางอาคาร 

  1,000,000       รายไดงบประมาณ

แผนดิน  

รายไดจัดการศึกษา 

 4.3.1.2  โครงการปรับปรุง 

พัฒนาภูมสิถาปตยภายใน

มหาวิทยาลัย 

- จัดสรรเงนิงบประมาณ กําหนดแผนงาน/

โครงการท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา                 

ภูมสิถาปตยภายในมหาวิทยาลัย และ

ติดตามผลการปฏบัิติงานอยางสม่ําเสมอ 

5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  2,100,000  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

- สนับสนุนใหหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ

และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมหีนาท่ี

เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงภูมสิถาปตยให

ถูกตองและเหมาะสมตามหลักของสถาปตย 

รายไดจัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.3.1.3  โครงการปรับปรุง

ส่ิงกอสรางและกอสรางอาคาร

เรียน 

- ศึกษา วิเคราะห วางแผนการใชประโยชน  

จากพื้นท่ีอาคารใหเหมาะสมกับสภาพ

อาคาร และความตองการในการใชประโยชน 

81,790,400 150,000,000 150,000,000 150,000,000 157,500,000 รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

- จัดใหมกีารศึกษาเพื่อพจิารณาความคุม

ทุน  ความคุมคาการนําใชประโยชนจากการ

ปรับปรุงส่ิงกอสราง 

รายไดจัดการศึกษา 

- จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในการ

ปรับปรุงส่ิงกอสรางและอาคารใหพรอมมี

ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน     

  

4.3.1.4  โครงการจัดหาครุภัณฑ

สนับสนุนการจัดการศึกษาและ

การบริหารจัดการ 

จัดหา สนับสนุนเงนิงบประมาณ และขอ

สนับสนุนจากพันธมติรของมหาวิทยาลัย      

ในการจัดหาครุภัณฑ และการบริหารจัดการ 

รวมท้ังจัดระบบการบริหารการ ใชประโยชน

จากครุภัณฑท่ีมหาวิทยาลัยมอียูใหเกดิ

ประโยชนสูงสุด 

4,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000   21,000,000  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 

งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.3.1.5  โครงการ Zero waste รณรงค ดําเนินการใหการคัดแยกขยะและ

ของเหลอืใชภายในมหาวิทยาลัย ใหเกดิ

ประโยชนในเชิงมูลคาทางเศรษฐกจิ และ

สรางพฤตินิสัยท่ีเหมาะสมใหแกนักศึกษา 

บุคลากร และเปนตัวอยางของชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000      210,000  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.2.1  โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย คณะ และ

หนวยงานใหเปนตัวอยางของ

องคการแหงความพอเพยีง 

เพิ่มพูนแนวคิดเรื่ององคการแหงความ

พอเพยีง หนวยงาน บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมมอืสรางมหาวิทยาลัย เปน

องคกรแหงการพอเพยีง 

150,000 150,000 150,000 150,000    157,500  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.2.2  โครงการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและรณรงคเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน 

รณรงคใหบุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัย

รวมประหยัดพลังงาน และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรม หรอื

จัดงานโดยมีวัตถ ุประสงคในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม และประหยัดพลังงาน 

 

 

16,097,700 17,000,000 17,000,000 17,000,000   17,850,000  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการดําเนนิงาน 
งบประมาณ แหลงรายได 

(กองทุน) 

2553 2554 2555 2556 2557 

4.3.3.1   โครงการปรับปรุง 

จัดหา และกอสรางท่ีพักอาศัย

สําหรับบุคลากร 

กอสรางท่ีพักอาศัย และจัดสรรใหบุคลากร   

จัดหาเครอืขาย ขอความรวมมอืจาก

หนวยงาน ภายนอกท่ีใหบริการทางดานท่ีอยู

อาศัย เพื่อใหบริการท่ีคุมคาและตอบสนอง

ความตองการของบุคลากร 

  50,000,000 5,000,000 10,000,000   10,500,000  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.3.2   โครงการปรับปรุง 

พัฒนาหอพักและส่ิงอํานวย

บริการภายในมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนงบประมาณ และจัดดําเนินการ

ปรับปรุงภูมทัิศนและส่ิงอํานวยความสะดวก

หอพักท้ังหญิงและชายใหเปนท่ีนาอยูอาศัย  

20,000,000 60,000,000 5,000,000 5,000,000  5,250,000  รายไดงบประมาณ

แผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

  รวมงบประมาณ 519,599,900 731,931,100 652,587,800 702,897,100 738,041,955  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการใชเงินปงบประมาณ 2553 - 2557 

(Cash Flow)



 

 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณ เงินรายได

1. คาใชจายบุคลากร 132,056,600 53,472,000 185,528,600

2. คาใชจายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 137,944,200 382,528,000 520,472,200

ประเด็นท่ี 1  สรางเครือขายและ

แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเชิงบูรณาการ

22,070,000 212,490,200 234,560,200

ประเด็นท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขา

ศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด

9,150,000 16,320,000 25,470,000

ประเด็นท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปน

แหลงเรียนรูและการมีบทบาทในการ

แกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น

8,020,800 39,690,600 47,711,400

ประเด็นท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยเปน

อาคารสมรรถนะสูงท่ีมีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว

98,703,400 114,027,200 212,730,600

รวม 270,000,800 436,000,000 706,000,800

งบประมาณตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2553 รวมงบประมาณทั้งส้ิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

งบประมาณตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2553

 
 



 

 

 งบประมาณ

แผนดิน

 งบประมาณเงิน

รายได

1. บุคลากร 107,497,100          44,000,000          151,497,100            

    1.1  เงินเดือนและคาจางประจํา 101,937,400           - 101,937,400             

    1.2  พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย 3,418,000              31,000,000           34,418,000               

    1.3  คาจางชัวคราว 2,141,700              13,000,000           15,141,700               

2. งบดําเนินงาน 33,093,800            116,107,300        149,201,100            

    2.1  คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 24,222,100             108,107,300         132,329,400             

    2.2  คาสาธารณูปโภค 8,871,700              8,000,000            16,871,700               

3. งบลงทุน 76,790,400            34,000,000          110,790,400            

    3.1  คาครุภัณฑ - 4,000,000            4,000,000                

    3.2  คาสิ่งกอสราง 76,790,400             30,000,000           106,790,400             

4. งบเงินอุดหนุน 36,656,500            180,392,700        217,049,200            

5. งบรายจายอ่ืน 15,963,000            61,500,000          77,463,000              

รวมทั้งสิ้น 270,000,800          436,000,000        706,000,800            

งบประมาณตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 2553 รวมงบประมาณทั้งสิ้น

 



 

 

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

รายได

จากการศึกษา

36,599,100  45,748,800  32,024,225    34,311,600    50,323,700  29,736,825  27,449,300    32,024,200    54,898,625   32,024,200  27,449,300  54,898,625   457,488,500   

งบม.แผนดิน 21,600,100  27,000,080  18,900,020    20,250,100    29,700,100  17,550,000  16,200,000    18,900,100    32,400,100   18,900,100  16,200,000  32,400,100   270,000,800   

เงินรายไดอ่ืนๆ 9,576,900   11,971,200  8,379,815      8,978,400      13,168,300  7,781,215    7,182,700      8,379,800      14,365,415   8,379,800    7,182,700   14,365,415   119,711,660   

รวม 67,776,100  84,720,080  59,304,060    63,540,100    93,192,100  55,068,040  50,832,000    59,304,100    101,664,140 59,304,100  50,832,000  101,664,140  847,200,960   

แผนจัดทํา Cash Flow ปงบประมาณ 2553

 
 

 

 

แผน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รายจาย 29,000,000  34,000,000  35,754,025   37,000,000  32,000,000  29,754,025  26,000,000  30,000,000   42,754,025  38,000,000   36,000,000   24,754,025   395,016,100   

งบม.แผนดิน 20,250,000  22,950,000  24,300,200   24,975,000  21,600,000  20,925,200  18,225,000  20,250,000   29,025,200  25,650,000   24,300,000   17,550,200   270,000,800   

เงินจายอื่น 3,073,000    3,484,000    3,688,975    3,791,000    3,278,000    3,176,975    2,766,500    3,073,800    4,405,675    3,893,500     3,688,500     2,663,975     40,983,900    

รวม 52,323,000  60,434,000  63,743,200   65,766,000  56,878,000  53,856,200  46,991,500  53,323,800   76,184,900  67,543,500   63,988,500   44,968,200   706,000,800   
 



 

 

งบประมาณแผนดิน   งบประมาณเงินรายได

1.คาใชจายบุคลากร 153,780,000 51,260,000 205,040,000

2.คาใชจายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 196,629,040 535,302,060 731,931,100

ประเด็นท่ี 1  สรางเครือขายและ

แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเชิงบูรณาการ

46,359,760 211,653,640 258,013,400

ประเด็นท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขา

ศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด

165,000 27,852,000 28,017,000

ประเด็นท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปน

แหลงเรียนรูและการมีบทบาทในการ

แกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน

10,325,940 42,146,060 52,472,000

ประเด็นท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยเปน

อาคารสมรรถนะสูงที่มีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว

139,778,340 253,650,360 393,428,700

รวม 350,409,040 586,562,060 936,971,100

งบประมาณตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2554 รวมงบประมาณทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2554

 



 

 

 งบประมาณ

แผนดิน

 งบประมาณเงินรายได

1. บุคลากร 153,780,000            51,260,000             205,040,000           

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 145,770,400             - 145,770,400             

    1.2 พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย 4,946,000                 38,750,000              43,696,000              

    1.3 คาจางชัวคราว 3,063,600                 12,510,000              15,573,600              

2. งบดําเนินงาน 41,367,000              190,436,260            231,803,260           

    2.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 30,277,600               180,436,260             210,713,860             

    2.2 คาสาธารณูปโภค 11,089,400               10,000,000              21,089,400              

3. งบลงทุน 95,988,000              42,500,000             138,488,000           

    3.1 คาครุภัณฑ 8,638,900                 5,500,000                14,138,900              

    3.2 คาส่ิงกอสราง 87,349,100               37,000,000              124,349,100             

4. งบเงินอุดหนุน 45,820,600              225,490,800            271,311,400           

5. งบรายจายอื่น 13,453,440              76,875,000             90,328,440             

รวมทั้งส้ิน 350,409,040            586,562,060            936,971,100           

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 2554 รวมงบประมาณทั้งส้ิน

 



 

 

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

รายได

จากการศึกษา

45,545,000   56,931,310   39,851,965  42,698,500  62,624,440   37,005,335  34,158,800  39,851,900  68,317,575    39,851,900  34,158,800  68,317,575    569,313,100    

งบม.แผนดิน 28,032,700   35,040,900   24,528,660  26,280,700  38,545,000   22,776,560  21,024,500  24,528,600  42,049,160    24,528,600  21,024,500  42,049,160    350,409,040    

เงินรายไดอ่ืนๆ 10,764,900   13,456,140   9,419,310    10,092,100  14,801,700   8,746,550    8,073,700    9,419,300    16,147,350    9,419,300    8,073,700    16,147,350    134,561,400    

รวม 84,342,600  105,428,350 73,799,935 79,071,300 115,971,140 68,528,445 63,257,000 73,799,800 126,514,085 73,799,800 63,257,000 126,514,085  1,054,283,540 

แผนจัดทํา Cash Flow ปงบประมาณ 2554

 
 
 

แผน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รายจาย 32,794,000   37,478,800  46,848,575   37,478,800  37,478,800  42,163,775  37,478,800  39,821,300  39,821,275  37,478,800  37,478,800  42,163,775  468,485,500   

งบม.แผนดิน 25,528,600   28,032,700  34,040,960   28,032,700  28,032,700  31,536,860  28,032,700  29,784,800  29,784,760  28,032,700  28,032,700  31,536,860  350,409,040   

เงินจายอื่น 8,265,400    9,446,000    11,807,740   9,446,000    9,446,000    10,627,140  9,446,000    10,036,500  10,036,640  9,446,000    9,446,000    10,627,140  118,076,560   

รวม 66,588,000  74,957,500  92,697,275  74,957,500  74,957,500  84,327,775 74,957,500  79,642,600  79,642,675 74,957,500  74,957,500  84,327,775 936,971,100   



 

 

งบประมาณแผนดิน   งบประมาณเงินรายได

1. คาใชจายบุคลากร 161,469,000 53,823,000 215,292,000

2. คาใชจายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 162,091,880 490,495,920 652,587,800

ประเด็นท่ี 1  สรางเครือขายและ

แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเชิงบูรณาการ

48,677,860 222,236,440 270,914,300

ประเด็นท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขา

ศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด

172,400 29,234,900 29,407,300

ประเด็นท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัย

เปนแหลงเรียนรูและการมีบทบาทใน

การแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน

10,839,280 44,238,720 55,078,000

ประเด็นท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัย

เปนอาคารสมรรถนะสูงท่ีมีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

102,402,340 194,785,860 297,188,200

รวม 323,560,880 544,318,920 867,879,800

งบประมาณตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2555 รวมงบประมาณทั้งส้ิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2555

 



 

 

 งบประมาณ

แผนดิน

 งบประมาณเงินรายได

1. บุคลากร 161,469,000              53,823,000             215,292,000              

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 153,058,900               - 153,058,900               

    1.2 พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย 5,193,400                  40,687,500              45,880,900                 

    1.3 คาจางชัวคราว 3,216,700                  13,135,500              16,352,200                 

2. งบดําเนินงาน 51,708,800                173,297,000            225,005,800              

    2.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 37,884,500                 164,197,000             202,081,500               

    2.2 คาสาธารณูปโภค 13,824,300                 9,100,000                22,924,300                 

3. งบลงทุน 47,994,000                38,675,000             86,669,000                

    3.1 คาครุภัณฑ 4,319,500                  4,550,000                8,869,500                  

    3.2 คาสิ่งกอสราง 43,674,500                 34,125,000              77,799,500                 

4. งบเงินอุดหนุน 48,111,600                205,196,600            253,308,200              

5. งบรายจายอื่น 14,277,480                73,327,320             87,604,800                

รวมทั้งสิ้น 323,560,880              544,318,920            867,879,800              

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 2555 รวมงบประมาณท้ังส้ิน

 



 

 

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

รายได

จากการศึกษา

42,096,500  52,620,600  36,834,405  39,465,400  57,882,700   34,203,405  31,572,400  36,834,400  63,144,705   36,834,400  31,572,400  63,144,705    526,206,020     

งบม.แผนดิน 25,884,900  32,356,100  22,649,220  24,267,100  35,591,700   21,031,420  19,413,600  22,649,300  38,827,320   22,649,300  19,413,600  38,827,320    323,560,880     

เงินรายไดอื่นๆ 10,158,100  12,697,800  8,888,275    9,523,200    13,967,400   8,253,575    7,618,600    8,888,400    15,237,175   8,888,400    7,618,600    15,237,175    126,976,700     

รวม 78,139,500 97,674,500  68,371,900 73,255,700 107,441,800 63,488,400 58,604,600 68,372,100 117,209,200 68,372,100 58,604,600 117,209,200 976,743,600    

แผนจัดทํา Cash Flow ปงบประมาณ 2555

 
 
 

แผน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รายจาย 30,375,800   34,715,200   43,393,975  34,715,200  34,715,200  39,054,575  34,715,200  36,884,900   36,884,875   34,715,200   34,715,200  39,054,575  433,939,900  

งบม.แผนดิน 22,649,300   25,884,900   32,356,020  25,884,900  25,884,900  29,120,420  25,884,900  27,502,700   27,502,620   25,884,900   25,884,900  29,120,420  323,560,880  

เงินจายอื่น 7,726,500     8,830,300    11,037,955  8,830,300    8,830,300    9,934,155    8,830,300    9,382,200    9,382,255    8,830,300     8,830,300    9,934,155    110,379,020  

รวม 60,751,600  69,430,400  86,787,950 69,430,400 69,430,400  78,109,150 69,430,400  73,769,800  73,769,750  69,430,400  69,430,400  78,109,150  867,879,800  
 
 



 

 

งบประมาณแผนดิน      งบประมาณเงินรายได

1. คาใชจายบุคลากร 177,615,900 59,205,300 236,821,200

2. คาใชจายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 170,122,580 532,774,520 702,087,400

ประเด็นที่ 1  สรางเครือขายและ

แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเชิงบูรณาการ

53,543,460 244,455,140 32,348,800

ประเด็นที่ 2  เพิ่มโอกาสในการเขา

ศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

189,700 32,158,400 60,584,800

ประเด็นที่ 3  พัฒนามหาวิทยาลัย

เปนแหลงเรียนรูและการมีบทบาทใน

การแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น

11,922,620 48,662,180 311,965,600

ประเด็นที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัย

เปนอาคารสมรรถนะสูงที่มีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

104,466,800 207,498,800 297,188,200

รวม 347,738,480 591,979,820 938,908,600

งบประมาณตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2556 รวมงบประมาณท้ังสิ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2556

 



 

 

 งบประมาณ

แผนดิน

 งบประมาณเงินรายได

1. บุคลากร 177,615,900              59,205,300             236,821,200               

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 168,735,100               - 168,735,100                 

    1.2 พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย 5,328,400                   41,443,710              46,772,110                  

    1.3 คาจางชัวคราว 3,552,400                   17,761,590              21,313,990                  

2. งบดําเนินงาน 31,296,500                159,834,500            191,131,000               

    2.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 22,846,400                 148,646,085             171,492,485                 

    2.2 คาสาธารณูปโภค 8,450,100                   11,188,415              19,638,515                  

3. งบลงทุน 90,412,000                47,358,400             137,770,400               

    3.1 คาครุภัณฑ 10,000,000                 7,000,000                17,000,000                  

    3.2 คาสิ่งกอสราง 80,412,000                 40,358,400              120,770,400                 

4. งบเงินอุดหนุน 34,773,800                242,711,700            277,485,500               

5. งบรายจายอ่ืน 13,640,280                82,869,920             96,510,200                 

รวมทั้งส้ิน 347,738,480              591,979,820            939,718,300               

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 2556 รวมงบประมาณทั้งสิ้น

 



 

 

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

รายได

จากการศึกษา

45,710,500  57,138,200   39,996,725  42,853,600  62,852,000    37,139,825  34,282,900  39,996,700  68,565,825   39,996,700  34,282,900  68,565,825   571,381,700     

งบม.แผนดิน 27,819,000  34,773,800   24,341,820  26,080,400  38,251,200    22,603,020  20,864,300  24,341,700  41,728,620   24,341,700  20,864,300  41,728,620   347,738,480     

เงินรายไดอ่ืนๆ 11,119,500  13,899,400   9,729,625    10,424,600  15,289,300    9,034,625    8,339,600    9,729,600    16,679,325   9,729,600    8,339,600    16,679,325   138,994,100     

รวม 84,649,000 105,811,400 74,068,170 79,358,600 116,392,500 68,777,470 63,486,800 74,068,000 126,973,770 74,068,000 63,486,800 126,973,770 1,058,114,280 

แผนจัดทํา Cash Flow ปงบประมาณ 2556

 
 

 

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

รายจาย 32,890,100   37,588,700   46,985,950  37,588,700  37,588,700  42,287,350  37,588,700  39,938,000   39,938,050   37,588,700   37,588,700  42,287,350  469,859,000  

งบม.แผนดิน 24,341,700   27,819,000   34,773,920  27,819,000  27,819,000  31,296,620  27,819,000  29,557,800   29,557,820   27,819,000   27,819,000  31,296,620  347,738,480  

เงินจายอ่ืน 8,548,400     9,769,700    12,212,105  9,769,700    9,769,700    10,990,805  9,769,700    10,380,700   10,379,805   9,769,700     9,769,700    10,990,805  122,120,820  

รวม 65,780,200  75,177,400  93,971,975 75,177,400 75,177,400  84,574,775 75,177,400  79,876,500  79,875,675  75,177,400  75,177,400  84,574,775  939,718,300  



 

 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได

1. คาใชจายบุคลากร 186,496,695 62,165,565 248,662,260

2. คาใชจายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 178,628,709 559,413,246 738,041,955

ประเด็นที่ 1  สรางเครือขายและ

แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเชิงบูรณาการ

56,220,633 256,677,897 312,898,530

ประเด็นที่ 2  เพ่ิมโอกาสในการเขา

ศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

199,185 33,766,320 33,965,505

ประเด็นที่ 3  พัฒนามหาวิทยาลัย

เปนแหลงเรียนรูและการมีบทบาทใน

การแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น

12,518,751 51,095,289 63,614,040

ประเด็นที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัย

เปนอาคารสมรรถนะสูงที่มีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

109,690,140 217,873,740 327,563,880

รวม 365,125,404 621,578,811 986,704,215

งบประมาณตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2557 รวมงบประมาณทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2557

 



 

 

 งบประมาณ

แผนดิน

 งบประมาณเงินรายได

1. บุคลากร 186,496,695            62,165,565             248,662,260            

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 177,171,800             - 177,171,800              

    1.2 พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย 5,594,900                43,515,900              49,110,800               

    1.3 คาจางชัวคราว 3,729,995                18,649,665              22,379,660               

2. งบดําเนินงาน 32,861,300             167,826,300            200,687,600            

    2.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 23,988,700               156,078,400             180,067,100              

    2.2 คาสาธารณูปโภค 8,872,600                11,747,900              20,620,500               

3. งบลงทุน 87,630,100             49,726,300             137,356,400            

    3.1 คาครุภัณฑ 7,000,000                6,000,000                13,000,000               

    3.2 คาสิ่งกอสราง 80,630,100               43,726,300              124,356,400              

4. งบเงินอุดหนุน 36,512,540             254,847,300            291,359,840            

5. งบรายจายอื่น 21,624,769             87,013,346             108,638,115            

รวมท้ังสิ้น 365,125,404            621,578,811            986,704,215            

งบประมาณตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 2557 รวมงบประมาณท้ังสิ้น

 



 

 

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

รายได

จากการศึกษา

48,117,000   60,146,200   42,102,299  45,109,600  66,160,800   39,095,099  36,087,700  42,102,300  72,175,499    42,102,300  36,087,700  72,175,499    601,461,996     

งบม.แผนดิน 29,210,000   36,512,500   25,558,851  27,384,400  40,163,800   23,733,151  21,907,500  25,558,800  43,815,051    25,558,800  21,907,500  43,815,051    365,125,404     

เงินรายไดอ่ืนๆ 11,554,600   14,443,300   10,110,250  10,832,400  15,887,600   9,388,150    8,665,900    10,110,300  17,331,950    10,110,300  8,665,900    17,331,950    144,432,600     

รวม 88,881,600  111,102,000 77,771,400 83,326,400 122,212,200 72,216,400 66,661,100 77,771,400 133,322,500 77,771,400 66,661,100 133,322,500 1,111,020,000 

แผนจัดทํา Cash Flow ปงบประมาณ 2557

 
 

 

 

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

รายจาย 34,534,600   39,468,200   49,335,200  39,468,200  39,468,200  44,401,600   39,468,200  41,934,900   41,934,900   39,468,200   39,468,200  44,401,600  493,352,000  

งบม.แผนดิน 25,558,800   29,210,000   36,512,551  29,210,000  29,210,000  32,861,351   29,210,000  31,035,660   31,035,691   29,210,000   29,210,000  32,861,351  365,125,404  

เงินจายอ่ืน 8,975,903     10,258,100   12,822,700  10,258,100  10,258,100  11,540,502   10,258,100  10,899,302   10,899,302   10,258,100   10,258,100  11,540,502  128,226,811  

รวม 69,069,303  78,936,300  98,670,451 78,936,300 78,936,300  88,803,453  78,936,300  83,869,862  83,869,893  78,936,300  78,936,300  88,803,453  986,704,215 
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