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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. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย  ีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกทั้ง

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต

ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ  

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม  

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง  

6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
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7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  

8. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

 

 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จไดน้ัน มีความจําเปน              

ที่จะตองจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อเปนกลไกในการบริหารจัดการดานการเงินใหเหมาะสมและเพียง

พอที่จะสนับสนุนพันธกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว อันไดแก การสราง

กลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

วิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงิน ทั้งจากงบประมาณแผนดิน               

และเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรร

อยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่สามารถแยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด ทั้งดานการเรียนการสอน 

การวิจัยการบริการวิชาการ การนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร 

 จากแนวทางที่ไดกลาวมาน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงจัดทําแผน

กลยุทธทางการเงินใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต 

งานวิจัย การบริการวิชาการ และการนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมกลยุทธของมหาวิทยาลัย               

ใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการ

ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีระบบฐานขอมูลทาง

การเงิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบงช้ีถึงขอมูลทางการเงิน 

ทุกดาน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ

ภายในเปนประจําทุกป และจากหนวยงานภายนอก คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อสนองตอสภา

มหาวิทยาลัยใหพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอยางตอเน่ืองตอไป 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

 

หลักการ 

 แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดยึดหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เปนแนวทางในการจัดทํา โดยมี 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 

 



แผนกลยุทธทางการเงิน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553        

                                                                                                           แผนกลยุทธทางการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

 

6 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน  

 

การจัดหา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางดาน

การเงิน โดยมีกองนโยบายและแผนเปนหนวยงานกลางรวมกับคณะ/สํานัก ดําเนินการจัดหาทรัพยากร                

ซึ่งประกอบดวย 2 แหลง คือ งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ดังน้ี  
 

1.  งบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณ              

ที่มีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตรของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตามลําดับ โดยนํามาเปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย และจัดทํา

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําปพรอมแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณสงใหหนวยงาน                     

เพื่อหนวยงานจะไดจัดทําคําของบประมาณตามหลักเกณฑที่กําหนด หลังจากน้ันกองนโยบายและแผน 

วิเคราะหและรวบรวมขอมูลนําเสนอผูบริหารเพื่อใหความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึงกอนสงเอกสาร  คําขอ

งบประมาณไปใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับ

การจัดสรรงบประมาณมาแลว กองแผนงานไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานและมีการวางแผนการ

ใชจายอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีการจัดทําแผน/ผลการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหรายงานผลการใชจายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใชจาย

เปนไปตามความจําเปนและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

2.  งบประมาณเงินรายได  ซึ่งประกอบดวยรายรับจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา งานวิจัย 

งานบริการวิชาการ งานบริการดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัย และรายไดอื่นๆ กองนโยบายและแผนจัดทํา

แนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจงใหหนวยงานในมหาวิทยาลัย

จัดทํารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใชจายตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรซึ่งสอดคลองกับภารกิจของ

มหาวิทยาลัยสงใหกองแผนงานรวมวิเคราะหพรอมนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณ

เงินรายไดอีกครั้งหน่ึง(ทั้งงบประมาณเงินรายได 

ซึ่งงบประมาณทั้ง 2 แหลงเงินดังกลาว จะถูกนํามาจัดสรรตามหลักเกณฑที่กําหนด พรอมจัดทํา

แผนการใชจายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจาย ตามตารางใน Cash Flow 
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ตารางแสดงแหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

แหลง 
ปงบประมาณ 2553 

งบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน 270,000,800 

งบประมาณรายได 436,000,000 

รวมท้ังสิ้น 706,000,800 
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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 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันสงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกลบานหรือ

มหาวิทยาลัยที่เปดในทองถ่ิน 

2. การเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติมากข้ึน 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย สงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 

4. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสราง

การยอมรับและเปนที่รูจักมากข้ึน 

5. การเช่ือมโยงฐานขอมูลจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เชน ระบบ e – Budgeting 

ระบบ GFMIS ทําใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลในการตัดสินใจที่ดี 

6. ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเหมาะสําหรับในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดหารายได 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัยไมตรงตามจํานวนและระยะเวลา             

ที่กําหนด 

2. นโยบายการใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกูยืม                  

ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ไมแนนอนและไมเปนไปตามกําหนดเวลา 

3. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทําใหจํานวนนักเรียนที่เขาสูระดับ อุดมศึกษามีจํานวนลดลง 

4. สถานศึกษามีจํานวนเพิ่มข้ึน ทําใหการแขงขันสูง 

5. ความไมมั่นคงทางการเมืองสงผลตอการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 3 

แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

 

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 
 

กลยุทธ 

1. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบงานและฐานขอมูลทางการเงิน 

3. จัดหารายไดจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั



แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ีเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย 

สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัตงิาน เพิ่มโอกาสการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเกงและด ี เปนแหลงเรียนรูและมีสวนรวมแกไขปญหาของทองถิ่น พัฒนาองคการสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

มผีลงานวชิาการท่ีมมีาตรฐาน และผลติทรัพยากร

มนุษยท่ีมคุีณภาพและคุณธรรม 

มผีลงานการบูรณาการวชิาการท้ังศาสตร  

และศิลปเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยนื 

เปนองคการตัวอยางท่ีมธีรรมาภบิาล มคีวามพอเพียง 

และเปนองคการแหงการเรียนรู 

• แหลงเงนิทุนทราบถงึปญหา ศักยภาพ ความ

พรอมของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเงิน

สนับสนุน 

• คณาจารยไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

สรางองคความรูและเผยแพรผลงานทาง

วชิาการ  

 

• บัณฑิตมีความรู ทักษะ คุณธรรม เปนที่ยอมรับ

ของสังคม 

• นักศกึษา ประชาชนในพื้นที่ไดรับโอกาสในการ

เขาศกึษาตามความพรอมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของผูเรียน 

ชุมชน 

 

• ประชาชน หนวยงาน สถานประกอบการ 

ชุมชนมีความรู ทักษะในการเขาใจ แกไข

ปญหาไดดวยตนเอง 

• นักศึกษา คณาจารยมีประสบการณตรง           

และบทบาทการมีสวนรวมในการศกึษาและ

แกไขปญหาของชุมชน  ทองถิ่น  

 

• มหาวทิยาลัยไดรับการยอมรับดานการเปน

องคการสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

• มหาวทิยาลัยมีความม่ันคง แข็งแกรงในดาน

การเงนิและสินทรัพย 

• บุคลากรทุกกลุมมีความสุขและพึงพอใจที่ได

ปฏิบัตงิานภายในมหาวทิยาลัย 

• สานตอ เพิ่มโครงการความรวมมอืกับในการ

ทําภารกจิหลักกับหนวยงานภายนอก 

• แสวงหาเงนิทุนวจัิย เงนิชวยเหลอืเพื่อสนับสนุน

การทํางานตามภารกจิหลัก 

• สรางสัมพันธภาพที่ดกีับศษิยเกา / ชุมชน 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณมหาวทิยาลัยสูสากล 

 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองกับ

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และผูเรียน 

• พัฒนา ตอยอด เพิ่มคุณคาของผลงาน  การวจัิย

และนวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ เผยแพร สราง

การรับรูผลงานทางวชิาการของมหาวทิยาลัย 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารยที่

ปรึกษา ระบบหอพักใหมีผลตอการพัฒนา

นักศกึษา 

• สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม มีบทบาท           

ดานการอนุรักษ เรียนรูศลิปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตัง้ศูนยการเรียนรูของศาสตรทุกสาขา

ที่มีความพรอม 

• พัฒนางานกจิการนักศกึษา อาจารยที่ปรึกษา 

ระบบหอพักใหมีผลตอการพัฒนานักศกึษา 

• สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม มีบทบาท             

ดานการอนุรักษ เรียนรูศลิปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตัง้ศูนยการเรียนรูของศาสตรทุกสาขาที่

มีความพรอม 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู ความเช่ียวชาญ สมรรถนะใหบุคลากร

อยางตอเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

เสริมสรางวัฒนธรรมความเปนมอือาชีพทางการอุดมศึกษาใหแก

หนวยงาน คณาจารย และบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบการจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

มอบอํานาจ เสริมพลัง สรางความพรอมในการปฏิบัตงิานใหแก

คณะ / สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองคการสมรรถนะสูง 

พัฒนาปรับปรุงระเบยีบ ขอบังคับใหเอ้ืออํานวย และพัฒนาเปน

องคการที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง 

พัฒนาระบบการเงนิ การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบ

อาคาร ภูมิทัศน และระบบสินทรัพย สทิธิประโยชน 

ป
ระ

สิท
ธผิ

ล 
คุณ

ภ
าพ

 
ป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

 
กา

รพั
ฒ

น
าอ

งค
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ร 



เปาหมายการใหบริการกระทรวง/เปาหมาย

การใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายท่ี 1 นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการ

สรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระคาคาครองชีพ 1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนา 1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชนไดรับ

ของประชาชน : ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม โอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

15 ป ท่ีกําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียนในสังกัด 1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ

มหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษา ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว จัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

ขั้นพื้นฐษนตามสิทธิที่กําหนดไว

นโยบายท่ี 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรการจัดสรรท่ี 3 : ยุทธศาตร

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา 1. เปาหมายกระทรวง : คนไทยไดรับการ

การศึกษา พัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต 

ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการแขงขัน

ของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อขยายการผลิต 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุงเนนสาขาท่ี ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ เปนความตองการของประเทศและใหเกิด และเทคโนโลยี

สาขาท่ีขาดแคลน เพื่อตอบสอนงตอความ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

ตองการในการพัฒนาประเทศ

2. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อผลิตกําลังคน 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุงเนนสาขา ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ ท่ีเปนความตองการของประเทศและใหเกิด

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/นโยบาย ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/แผน ผลผลิต / โครงการ



แผนกลยุทธทางการเงิน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553        

                                                                                                           แผนกลยุทธทางการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/เปาหมาย

การใหบริการหนวยงาน

กลยุทธหนวยงาน

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชนไดรับ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี

มาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือบริการวิชาการ 1. พัฒนาการบริการดานสุขภาพและการ ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

แกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม บริการวิชาการดานอื่น ๆ ในเชิงรุกและ

ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง ครบวงจรใหครอบคลุมทุกกลุมประชาชน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และภาคสวนตาง ๆ

3. เปาหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช

ประโยชนเพ่ิมขึ้น

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัยและพัฒนา 1. สงเสริมการวิจัยที่เปนความตองการของ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รวมทั้งถายทอดองคความรูและสราง ประเทศลักษณะมุงเนนเปาหมายและงานวิจัย

นวัตกรรมที่นําไปสูการพํฒนาเศรษฐกิจและ ท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

สังคมของทองถ่ินและประเทศ

ประเด็นนโยบายท่ี 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และ 3.4 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา 1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชนไดรับ

วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝงคานิยมให 1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตภูมิปญญาไทยสูสากล ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

นิสิต นักศึกษา และชุมชชน ในการพัฒนา

ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนการบริหารราชการแผนดิน/นโยบาย ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/แผน
ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

ผลผลิต / โครงการ

 

 



ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธ และแผนกลยุทธทางการเงิน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 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

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

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 



แผนกลยุทธทางการเงิน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553        

                                                                                                           แผนกลยุทธทางการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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สวนท่ี 4 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ

 การแปลงแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 ไปสูการปฏิบัติที่เปน

รูปธรรมจะมุงเนนและใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ

ชวยกันขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยการดําเนินการดังน้ี 

1. การสรางความรู ความเขาใจ และสื่อสารแผนกลยุทธทางการเงินใหหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเปนการสรางความเขาใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถ

เช่ือมโยงบทบาทของแตละหนวยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด 

2. หนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลอง

เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองเพื่อนําไปสู

การบรรลุเปาหมายในระดับมหาวิทยาลัยได 

3. มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด และงาน/โครงการที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธทางการเงิน มีการตรวจสอบและ

วิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป  

 

การติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557                   

จะดําเนินการเปนประจําทุกป เพื่อเปนการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว             

อันจะนําไปสูการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือทบทวนเปาหมายและกลยุทธใหมีความเหมาะสม

ตอไป 

 

 

 

 



แผนกลยุทธทางการเงิน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553        

                                                                                                           แผนกลยุทธทางการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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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  ปรบัภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูสากลดวยการสรางความรวมมือใน

การพัฒนาศาสตรและการปฏิบัติการ  เพื่อชุมชนที่มีความพรอมรวมกับสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานในภูมิภาค

อุษาคเนย 

 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ

ปฏิบัติงานหรือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ 

 

2.  เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

 พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม 

 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแกผูดอยโอกาสหรือผูสนใจเขาศึกษากอนจบ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ประชาสัมพันธเชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สรางเครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุง

ข้ันตอนการรับและจัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขาใหม 
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 สรางความรวมมือขอตกลงรวมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควตาในการเขาเรียนใหแก

นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนยผานองคกร หนวยงานพันธมิตร 

 กําหนดมาตรฐานดานสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงคและดําเนินมาตรการให

นักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดตามเกณฑที่กําหนด 

 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 ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ

เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และการเขาสู

ตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน 

 สรางวัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษาใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ผานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสรางคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ

คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยดีเดนในดานตางๆ 

 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปและกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

 สงเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน

และการถายทอดประสบการณระหวางคณาจารยและบุคลากร 

 มอบอํานาจเสริมพลังและสรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแก คณะ/สํานัก ในรูปแบบ

ของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ขอมูลขาวสารและนวัตกรรมดานการบริหาร

จัดการ 

 สงเสริมใหบุคลากร หนวยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหนาที่และ

นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 

4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

 ปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและ

การสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและ

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

 สงเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

 สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู

ภายในมหาวิทยาลัย 

 เสริมสรางความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยูของมหาวิทยาลัย 
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 ระบุคนหาอัตลักษณ ผลงานเชิงประจักษของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณผาน

สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชนตอ

สังคม และสมาคมศิษยเกา 
 

4.3  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิสถาปตยภายในมหาวิทยาลัย ใหสื่อถึงการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว และความเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางขององคการแหงความพอเพียง 

 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

ใหแกบุคลากรและนักศึกษา 

 

 

 



 

 

 

ตารางสรุปงบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

รวมคาใชจาย 

2553 

706,000,800 

1. คาใชจายบุคลากร 186,400,900 

2. คาใชจายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 519,599,900 

   2.1  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 234,560,200 

   2.2  เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 25,470,000 

   2.3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิ่น 47,711,400 

   2.4  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

211,858,300 

         2.4.1  พัฒนาสมรรถนะของบคุลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 12,385,200 

         2.4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิ และมีธรรมาภิบาล 72,235,000 

         2.4.3  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวทิยาลัย 127,238,100 

 



 

 

กรอบแนวทางดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหลงรายได (กองทุน) 
2553 

1.1.1   โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษและ

พัฒนาความรวมมือในการจัดการศึกษา 

สงเสริม ประสานงานใหหลักสูตร/คณะ แสวงหา พัฒนา ความ

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน  ในการผลิตบัณฑิตทั้ง

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

119,000,000 รายไดการจัดการศึกษา 

1.1.2   โครงการเครือขายการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

สงเสริม ประสานงานให มีการจัดตั้งองคกรเครือขายเพื่อ

ป ร ะ ส า น ง า น ใ น ก า ร จั ด ห า ทุ น วิ จั ย จ า ก อ ง ค ก า ร                   

ที่ใหทุนทั้งจากองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกรสา

ธารณกุศล 

100,000 รายไดทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 

 

1.1.3  โครงการสรางเครือขายและความรวมมือ

การใหบริการวิชาการ 

มอบใหหลักสูตร/คณะ แสวงหา พัฒนา ความรวมมือของการ

ใหบริการวิชาการผานเครือขายที่ไดจัดขึ้น 

11,600,000 รายไดเงินอุดหนุนการใหบริการวิชาการ 

1.2.1   โครงการจัดทําแผนแมบทและจัดหาทุน

สนับสนุนและพัฒนากองทุนการวิจัย  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผนแมบท พรอมทั้ง

จัดหาทุนสนับสนุนในการสรางผลงานการวิจัยและพัฒนา

กองทุนการวิจัย 

100,000 กองทุนวิจัย 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหลงรายได (กองทุน) 
2553 

1.2.2   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ

เรียนการสอนและขับเคล่ือนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย และหนวยงานในมหาวิทยาลัยรวมกันดําเนินการ

โดยจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อระดมทุนสําหรับการเรียนการสอน

และการใหบริการวิชาการ 

30,090,200 รายไดงบแผนดินรายไดจัดการศึกษา 

 

1.3.1   โครงการพัฒนาชุมชน องคกรตนแบบ  ขอความรวมมือจากชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนา

ชุมชนในดานการบริหารจัดการ OTOP การจัดการส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจพอเพียง  

  การบริหารจัดการ OTOP 

  การจัดการส่ิงแวดลอม 

  เศรษฐกิจพอเพียง 

1,400,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

1.3.2    โครงการศูนยจัดการความรูเก่ียวกับ         

โครงการตามแนวพระราชดําร ิ

สงเสริมและสนับสนุนใหมีศูนยจัดการความรูเก่ียวกับแนว

พระราชดําริ พรอม การบริหารจัดการศูนยใหมีความพรอมใน

การบริการใหความรูตามแนวพระราชดําริ  

425,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

1.4.1   โครงการศิษยเกาสัมพันธเพื่อการพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่น 

จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรม

สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในรวมทํากิจกรรมกับ

มหาวิทยาลัยโดยเนนใหมีกิจกรรมทางดานการพัฒนาชุมชน 

และทองถิ่น 

100,000 กองทุนพัฒนานักศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหลงรายได (กองทุน) 
2553 

1.4.2   โครงการรางวัลเจาฟาสําหรับศิษยเกาที่

ประสบผลสําเร็จ 

ประสานความรวมมือกับสมาคมศิษยเกาในการสรรหาและยก

ยอง ชมเชยศิษยเกาที่ประสบผลสําเร็จและประกอบคุณงาม

ความด ี

100,000 กองทุนพัฒนานักศึกษา 

1.5.1   โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร 

ทําการศึกษาเทียบเคียงแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการยอมรับดานมาตรฐานสากล พรอม

ทั้งกําหนดแนวทาง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 

20,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

1.5.2   โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย ทําการประเมินความตัองการของนักศึกษาชาวตางประเทศ

เพื่อกําหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ใหไดตาม

ความตองการของนักศึกษาและกําหนดหลักสูตรการทดลองนํา

หลักสูตรทดลองนําไปใช 

50,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

1.5.3   โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล จัดตั้งหนวยงานวิจัยและประสานงานเพื่อดําเนินงานดาน

การศึกษาแสวงหาความรวมมือเพื่อจัดการศึกษา การพัฒนา

นโยบาย การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา

การศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

300,000 รายไดจัดการศึกษา 

1.5.4   โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนสําหรับชาวตางชาติในภูมิภาค

อุษาคเนย 

ศึกษาความตองการในดานการศึกษาระดับปริญญาของ

ประเทศเพื่อนบานและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง พรอม

จัดหาทุนและประชาสัมพันธการรับนักศึกษาผานเครือขายทั้ง

ภายในและตางประเทศ 

100,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหลงรายได (กองทุน) 
2553 

1.6.1   โครงการสงเสริมการเขารวมประชุม 

สัมมนาทางวิชาการ และเผยแพรผลงานวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาต ิ

สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสเขารวมการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและเผยแพรผลงานวิชาการ

ระดับชาติ  และนานาชาติและสนับสนุนงบประมาณใน

ดําเนินการ 

1,000,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

1.6.2   โครงการเผยแพรและ

แลกเป ล่ียนศิลปวัฒนธรรม ในตางประเทศ 

สนับสนุนการประชาสัมพันธ เผยแพร ใหรวมแลกเปล่ียน

ศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ 

245,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหลงรายได (กองทุน) 
2553 

2.1.1   โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ TQF 

ทําการประเมินเพื่อกําหนดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนให

ไดตามความตองการของนักศึกษาและ กําหนดหลักสูตรการ

ทดลองนําหลักสูตรนําไปใช 

1,000,000 รายไดจัดการศึกษา 

2.2.1  โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบ

การรับนักศึกษา 

 

พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา เพื่อใหโอกาสกับนักเรียนระดับ

มัธยมปลายมาขึ้นทะเบียนเพื่อเปนนักศึกษาทดลองเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา  

 Pre บัณฑิต 

 การเทียบโอนประสบการณ 

 การจัดการศึกษาสําหรับกลุมพิเศษ 

100,000 รายไดจัดการศึกษา 

2.3.1   โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก จัดใหมีการจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการรับ

นักศึกษาพรอมทั้งจัดกิจกรรม Road Show ความรูจักและ

ประทับใจในภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรม

เสริมสรางแรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษา 

 พี่ชวนนอง 

 สัมมนาครูแนะแนวและผูบริหารโรงเรียนมัธยม 

 สรางเครือขายการประชาสัมพันธและเพิ่มจุดรับ

สมัครนักศึกษาเขาเรียน 

2,400,000 รายไดจัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหลงรายได (กองทุน) 
2553 

2.4.1   โครงการรับนักศึกษาและแลกเปล่ียน

นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค

อุษาคเนย 

ประสานความรวมมือ สงเสริมใหมีการรับนักศึกษาเขาเรียนและ

รวมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในเขต

ภูมิภาคอุษาคเนย 

1,000,000 รายไดจัดการศึกษา 

2.4.2   โครงการจัดหาและใหทุนการศึกษา

สําหรับนักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย 

ประสานความรวมมือ จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากหนวยงาน

ภายนอกทั้งในและตางประเทศเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ใหแก

นักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย 

500,000 รายไดจัดการศึกษา 

2.5.1   โครงการพัฒนาเกณฑมาตรฐานและ

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิต

รายบุคคล 

กําหนด และสรางเกณฑมาตรฐานคุณลักษณะ และสมรรถนะ

ที่พึงประสงคของบัณฑิต 

200,000 กองทุนพัฒนานักศึกษา 

2.5.2   โครงการสงเสริมการส่ังสมสมรรถนะและ

ปร ะสบการณที่ พึ ง ป ร ะส งค ข อ ง นักศึ กษา 

(Competencies Transcript) 

กําหนดแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการส่ังสมประสบการณ สําหรับ

นักศึกษาและสงเสริม จัดใหนักศึกษา ไดมีโอกาสเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณที่พึงประสงค 

 

5,000,000 กองทุนพัฒนานักศึกษา 

2.6.1   โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

หลักสูตร/ศูนยสหกิจ จัดหาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ                   

เขารวมโครงการและจัดหานักศึกษาและอบรมนักศึกษาเขา

รวมโครงการจัดกระบวนการนิเทศและประเมินผลการ                 

ฝกประสบการณ 

1,000,000 รายไดจัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหลงรายได (กองทุน) 
2553 

2.6.2   โครงการสรางสุขภาพและกิจกรรมการ

กีฬา 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานกีฬาสุขอนามัย  และจัด

กิจกรรมการแขงขันกีฬา การสรางเสริมสุขภาพการอนามัย

ใหแกนักศึกษา บุคลากร 

4,425,000 กองทุนพัฒนานักศึกษา 

2.6.3   โครงการจัดการแขงขันกีฬาเขต

ภูมิศาสตร ภาคกลาง 

จัดการแขงขันและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในกิจกรรม

การเขงขันกีฬาเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 

9,000,000 รายไดจัดการศึกษา (เงินคงคลัง) 

2 .7 .1   โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย                               

ที่ปรึกษา 

จัด กิจกร รม ให นักศึ กษาและอาจารย ที่ ป รึ กษา เชื่ อม

ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางลูกศิษยกับอาจารย 

 จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา 

 ประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา 

200,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

2.8.1   โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

กําหนดและจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในวันสําคัญของ

ชาติและสงเสริมใหมีกิจกรรมการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 

150,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

2.8.2   โครงการเสริมสรางอัตลักษณเยาวชนไทย

ใหแกนักศึกษา 

รณรงคสงเสริมแตงกายใหถูกระเบียบฝกอบรมนักศึกษาใหมี

ความอดทนสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณชีวิตผาน

กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  

495,000 กองทุนพัฒนานักศึกษา 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถ่ิน 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน งบประมาณ แหลงรายได  (กองทุน) 

2553 

3.1.1   โครงการสํารวจและวิจัยตลาดดานการใหบริการ

วิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสํารวจวิจัยตลาดดานการใหบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัย สรุปผลพรอมนําเสนอผลการวิจัยใหผูบริหารรับทราบ 

50,000 รายไดเงินอุดหนุนการ

ใหบริการวิชาการ 

3.1.2   โครงการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและ 

คุณภาพการใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มรายได 

พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและคุณภาพการใหบริการวิชาการ โดย

คํานึงถึงความตองการ ความสอดคลองกับแนวโนมของตลาดแรงงาน 

สถานประกอบการ หนวยงานราชการ ชุมชน  

200,000 รายไดเงินอุดหนุนการ

ใหบริการวิชาการ 

3.2.1   โครงการสงเสริมและจัดสรรทุนสนับสนุน 

การวิจัยเพื่อตอบประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจของ

ประชาชน สังคม 

วิเคราะห ปญหาที่อยูในความสนใจของประชาชน สังคม ระดมทุน 

จัดสรรทุนเพื่อทําการวิจัย  

5,300,000 กองทุนวิจัย 

3.2.2   โครงการสงเสริมงานการวิจัยสถาบัน สนับสนุนใหมีการวิจัยสถาบัน 939,000 กองทุนวิจัย 

3.2.3   โครงการเผยแพรความรูสูสังคม สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธความรูใหมที่ไดจากการพัฒนาองค

ความรูจากการวิจัยการสรางผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยผาน

ส่ือตางๆ 

200,000 รายไดเงินอุดหนุนการ

ใหบริการวิชาการ 

3.3.1   โครงการพัฒนาคูมือจัดระบบการเรียน 

การสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติและการใชปญหาในชมุชนเปนฐาน 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและการเรียนรู ไดประสานการจัดทําคู มือ

จัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและจัดทําคูมือ

ระบบการเรียนรู 

200,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 
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3.3.2   โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดาน 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแกคณาจารย 

สรางเสริมความเขาใจใหแกคณาจารยในการพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนการพัฒนาหลักสูตรการสอนที่เปดใหนักศึกษาเรียนรูจากการ

ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และรวมกับชุมชน ทองถิ่น 

รวมทั้งพัฒนาจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ ที่ทันสมัย  ในการจัดการเรียน

การสอน 

350,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.3.3    โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมใหอาจารยผูสอนกําหนดใหนักศึกษาทํางานวิจัยในชั้นเรียน 250,000 กองทุนวิจัย 

3.4.1  โครงการสงเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมี            

สวนรวมในระดับชุมชน 

สงเสริมใหนักวิจัยทํางานวิจัยรวมกับชุมชน 11,000,000 กองทุนวิจัย 

3.4.2   โครงการเรียนรู ปฏิบัติการสรรคสรางชุมชน จัดกิจกรรมใหนักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

ผานการศึกษาปญหาและรวมทํากิจกรรมในองคกร สถานประกอบการ 

และในชุมชน และมีบทบาทในการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา และ

แกไขปญหาเพื่อสรรคสรางชุมชน สังคมตนแบบ 

100,000 กองทุนพัฒนานักศึกษา 

3.5.1   โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการหรือศูนยการ

เรียนรูของศาสตรเฉพาะดาน 

ปรับปรุง กอสราง หองปฏิบัติการหรือศูนยการเรียนรูของศาสตร

เฉพาะดาน 

 หองปฏิบัติการทางการบริหาร 

 หองปฏิบัติการการบิน 

 ศาลจําลอง 

 

2,752,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 
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 ศูนยสาธิตวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานและพันธุไมหอม 

3.6.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะใหแกครูและผูบริหาร

โรงเรียนในเครือขาย 

จัดใหการสัมมนา ฝกอบรมใหความรูดานการพัฒนาสมรรถนะแกครู 

และผูบริหารโรงเรียนในเครือขาย พรอมทั้งใหประเมินผลการฝกอบรม

ใหความรู  

3,200,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.6.2  โครงการพัฒนาครูรุนใหม สนับสนุน และเปดโอกาสใหครูที่ไดรับการบรรจุ หรือเปนผูที่ทํางานที่

เก่ียวของกับสายวิชาชีพครู ไดรับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ 

 รายไดงบประมาณแผนดิน 

3.6.3  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต การปรับปรุงภูมิสถาปตย ส่ือการเรียนการสอน   อาจารย บุคลากร

ทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต 

19,220,400 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

3.7.1   โครงการศึกษารวบรวมองคความรูดั้งเดิมที่เปน

ภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล สืบคน แสวงหา และนํามาจัดเก็บใหเปน

องคความรูดั้งเดิมที่เปนภูมิปญญาชาวบาน และวัฒนธรรมทองถิ่น 

สามารถเผยแพรและการนําองคความรูไปใชประโยชน สืบสานภูมิ

ปญญาชาวบาน วัฒนธรรม 

200,000 กองทุนวิจัย 

รายไดงบประมาณแผนดิน 

3.7.2   โครงการเผยแพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรม

ทองถิ่นใหแกนักศึกษา 

จัดงาน  Event  งานแสดงผลงานภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

200,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

3.7.3   โครงการประชุมสัมมนาสรางความเขาใจที่ถูกตอง

เก่ียวกับวัฒนธรรมและความสําคัญของการนํามิติทาง

จัดประชุมสัมมนาสรางความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับวัฒนธรรมและ 200,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 
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วัฒนธรรมเพื่อลงสูการปฏิบัติ ความสําคัญของการทํามิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสูการปฏิบัต ิ

3.8.1   โครงการพัฒนาความรวมมือกับองคการภายนอกใน

การพัฒนาชุมชน องคการหรือผูประกอบการในประเทศ              

เพื่อนบาน 

สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา และบุคลากรแลกเปล่ียนความรูในการ

พัฒนาชุมชนองคการหรือผูประกอบการในประเทศเพื่อนบาน 

300,000 รายไดจัดการศึกษา 

3.9.1   โครงการสงเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ ป ร ะ ส า น ง า น บุ ค ล า ก ร นั ก ศึ ก ษ า ส ง ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร                       

ใหมหาวิทยาลัย ฝายประชาสัมพันธรวมกับสถาบันวิจัยจัดผลิตวารสาร

ทางวิชาการเปนประจํา 

1,000,000 รายไดจัดการศึกษา 

กองทุนวิจัย 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.9.2   โครงการส่ือสาร เผยแพรผลงานทางวิชาการและ

การปฏิบัติงานผานส่ือสาร มวลชน 

จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย พรอมทั้ง

แสดงผลการปฏิบัติงานและเชิญส่ือสาร มวลชนเขารวมงานแสดงผลงาน 

1,000,000 รายไดจัดการศึกษา 

 

3.10.1   โครงการจัดทําเอกสาร ตํารา หนังสือทาง

วิชาการ และงานวิจัย 

สนับสนุน ใหมีการพัฒนาเอกสาร ตํารา หนังสือทางวิชาการ และ

งานวิจัย 

1,000,000 รายไดสิทธิประโยชน 

3.10.2   โครงการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิและ 

สิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

50,000 กองทุนวิจัย 

รายไดจัดการศึกษา 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ   

4.1.1.1   โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย 

จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม

ระดมทุนสําหรับใชในการพัฒนาบุคลากร ดําเนินโครงการ 

กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรตามแผนที่กําหนดอยางตอเน่ือง  

3,585,200 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.1.2  โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

และตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการสรางผลงานทาง

วิชาการเพื่อปรับตําแหนง และเพิ่มโอกาสในการไดรับตําแหนงที่

สูงขึ้น 

2,000,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.1.3  โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตาง 

ประเทศในการอบรมหลักสูตรระยะส้ันสําหรับบุคคลากร 

ติดตอ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อสงบุคลากร 

เขารับการอบรม   ในหลักสูตร ดานการจัดการศึกษาการบริหารและ

วิจัย และสนับสนุนเงินงบประมาณ                    ใหบุคลากรได

นําเสนอผลงาน หรือนําผลที่ไดรับจากการอบรมมาใชประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย  

1,000,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.1.4   โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

และตางประเทศ 

ติดตอประสานงาน กับสถาบันอุดมศึกษา      ในตางประเทศ  

เพื่อเขาศึกษาดูงาน และสงบุคลากรเขาศึกษาดูงาน 

3,000,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.2.1   โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรตนแบบ จัดกิจกรรมนํารองใหสรางบุคลากรพัฒนาตนเอง พรอมจัดใหมีการ

คัดเลือกบุคลากรที่   มีความสามารถ และเหมาะสม เพื่อเปน

150,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 
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ดานการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ตนแบบ ที่ปรึกษาภายใน ในการพัฒนาระบบการสอน การวิจัย 

และการใหบริการวิชาการ 

4.1.2.2 โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

จัดกิจกรรมรณรงค สรางแรงจูงใจและกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

100,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.2.3 โครงการรางวัลเจาฟาสําหรับอาจารยและ 

บุคลากร 

คัดเลือกอาจารย และบุคลากรที่มีบทบาท             ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสรางชื่อเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล 

100,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

4.1.2.4 โครงการสงเสริม สนับสนุนบุคลากรเขาคาย 

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดทําคายอาสาพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรรวมเขารวมพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม 

150,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินและพัฒนา 

สมรรถนะ บุคลากรรายบุคคล 

จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถนําไปใช

ประโยชน ได วิเคราะหสมรรถนะที่บุคลากรพึงมี และจัดให

บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงานของบุคลากร อาทิเชน 

การฝกอบรมทักษะ การศึกษาตอใหตรงกับสมรรถนะที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน 

 

100,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 
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4.1.3.2   โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

วางระบบประเมินผลการปฏิบัติใหเกิดความเปนธรรม และมุงเนน

การผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประโยชนในการพิจารณา

ความดีความชอบ 

100,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.4.1  โครงการพัฒนาองคการเรียนรูและระบบการ

จัดการความรู 

รวบรวมองคความรู สรางองคกรแหงการเรียนรู และจัดระบบการ

จัดการความรูของมหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการนําความรู 

ของบุคลากรและชุมชนทองถิ่น จัดเก็บใหเปนองคความรู พรอมให

มีการเผยแพรตอสาธารณชน 

300,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.4.2   โครงการชุมชนนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการอุดมศึกษา 

สงเสริมใหบุคลากรมีการรวมตัวเปนเครือขาย กลุมทํางานเพื่อจัด

กิจกรรมแกไขปญหาในการปฏิบัติ งาน หรือการพัฒนางาน              

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

200,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.5.1   โครงการพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลง จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรูของผูบริหารในทุก

ระดับ ในดานการเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนใหมีการ

นําความรูที่ไดมาพัฒนาเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

1,000,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.5.2   โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กองการเจาหนาที่ประสานงาน และรวบรวมขอมูลในการจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเปนแนวทางสําหรับการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 

50,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 
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4.1.5.3   โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ      

คํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย/สํานัก 

จัดใหมีการวางแผนงบประมาณ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของมหาวิทยาลัย คณะ /สํานัก รวมทั้งจัดใหมีการจัดทํา

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป 

300,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.1.6.1   โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองคการสมรรถนะสูง 

จัดใหมีการศึกษาปญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานขอความ

รวมมือกับหนวยงานที่เปนองคกรสมรรถนะสูง เพื่อขอเขาไปศึกษา

ดูงาน และนําความรูจากการเขาศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

องคกรสมรรถนะสูง 

200,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดการจัดการศึกษา 

4.1.6.2   โครงการประกวดและมอบรางวัลการพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการ 

สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนากระบวนการทํางาน พรอมทั้ง

คัดเลือก จัดการประกวด และคัดเลือกนวัตกรรมดานการจัดการ 

เพื่อมอบรางวัลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

50,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดการจัดการศึกษา 

4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล   

4.2.1.1   โครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผนพัฒนาระเบียบ

ขอบังคับ 

รวบรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ เ ก่ี ยวของกับ

มหาวิทยาลัยทั้งหมด นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและปรับปรุง

พัฒนาระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันใหมี

ความทันสมัยและสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงตามกฎหมาย 

250,000 รายไดงบประมาณ 

แผนดิน 
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4.2.1.2  โครงการจัดทําคูมือการบริหารยุทธศาสตร

สําหรับบุคลากรทุกสายงาน 

สํารวจความตองการของบุคลากร สมรรถนะที่จําเปนของบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน หรือมีขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานบอย ขาดความ

ชัดเจน กฎเกณฑวิธีการปฏิบัติที่ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําให

เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นําผลการสํารวจมาจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานและจัดทําแผน/โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูในการ

ปฏิบัติราชการของบคุลากรของมหาวิทยาลัย 

100,000 กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.2.1  โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง  เพื่อทบทวนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดระบบการ

ส่ือสารเพื่อสรางความรู  ความเขาใจในการขับเค ล่ือนการ

ดําเนินงานใหแกบุคลากรที่เก่ียวของ 

300,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.2.2  โครงการระบบบริหารความเส่ียง วิเคราะห รวบรวม ระบุความเส่ียงที่ สําคัญสงผลกระทบตอ

มหาวิทยาลัย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนลด

โอกาสที่จะเ กิด หรื อปรับปรุ งใหอยู ในระดับที่ ยอมรับ ได 

ดําเนินการพรอมทั้งติดตามประเมินผลตามแผนงาน/โครงการที่ได

กําหนด 

150,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 
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4.2.2.3   โครงการเสริมสรางความเขาใจในระบบบริหาร  

ยุทธศาสตรและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

จัดประชุมชี้ แจง  ซักซอมความเข าใจให กับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในระบบบริหารยุทธศาสตรและการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม กระบวนการทํางานใหสอดรับกับ

ระบบบริหารยุทธศาสตรตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

400,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.2.4   โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ ผานการฝกอบรม การเรียนรูจาก

การปฏิบัติการจัดการความรู ในเรื่องการพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร 

เจาหนาที่ และสงเสริมใหมีการดําเนินการพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพและการประกันคุณภาพตามเกณฑ 

1,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.2.5    โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการหนวยงาน 

กลาง 

สงเสริมใหหนวยงานภายในไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 1,924,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.3.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการ 

สมรรถนะสูงตามเกณฑ PMQA 

จัดฝกอบรม ประชุมชี้แจง ประสานความรวมมือในการดําเนินการ

ตามเกณฑ PMQA และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม พัฒนามหาวิทยาลัย

ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 

500,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.3.2  โครงการสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการ 

บริหาร 

สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมใหเกิดชธรรมาภิบาลในการ

บริหาร 

1,500,000 รายไดจัดการศึกษา 
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4.2.4.1   โครงการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร 

จั ด ห า  พั ฒน า ร ะ บบ ง า น เ พื่ อ ส นับ ส นุ นก า รป ฏิ บั ติ ง า น                      

การใหบริการ รวมทั้งดําเนินการจัดเก็บขอมูลสถิติที่สามารถใช

ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยา ลัยเพื่อจัดทําระบบ

ฐานขอมูล และสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารของ

มหาวิทยาลัย 

5,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

4.2.4.2   โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 

ศึกษาวิเคราะหความเคล่ือนไหว ความตองการในการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายระบบ

ฐานขอมูล ตลอดจนตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือทางดาน

เทคโนโลยี ให มีความทันสมัยพรอมใชงาน ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาอุปกรณทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

26,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.5.1  โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพยประจําป 

 

 

จัดใหมีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพยประจําปของมหาวิทยาลัย

อยางสมํ่าเสมอ  โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสามารถแสดง

ตอสาธารณชนรับทราบ 

300,000 รายไดจัดการศึกษารายได

การจัดการสิทธิประโยชน 
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4.2.5.2   โครงการพัฒนางานการจัดหารายไดจาก

สินทรัพยและสิทธิประโยชน 

การ จัดหาราย ได จากทรัพย ากรที่ มี อยู ของมหา วิทยา ลั ย 

ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ โดยพิจารณา

ความคุมทุน ผลกระทบที่มีตอมหาวิทยาลัย อาทิเชน การจัดการ

ส่ิงแวดลอม และพิจารณาจากความจําเปนและปจจัยดานสังคม 

และประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับ 

 การพัฒนารูปแบบการลงทุนจาก สินทรัพยที่มีอยู 

 การพัฒนาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

 การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน  

ทองถิ่น 

 การพัฒนาศูนยหนังสือและการผลิตเอกสารตํารา 

 

34,000,000 รายไดการจัดการสิทธิ

ประโยชน 

4.2.6.1   โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุกและ

ส่ือสารภาพลักษณองคการ 

ส ร า ง ภ าพ ลั กษณ ข ององ ค ก า ร  ส นับ ส นุนแ ละ เ ผ ยแพ ร

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ใหสาธารณชนรับทราบ ปลูกฝงให

บุคลากร นิสิต นักศึกษา ยอมรับในภาพลักษณองคการ  

650,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.2.6.2   โครงการพัฒนา Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย 

คณะ / สํานัก 

สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย คณะ / สํานัก พัฒนา Web 2.0 โดย

การพัฒนาบุคลากรที่อยูในหนวยงานใหสามารถดูแลและพัฒนา 

Web 2.0 ได   

 

161,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 
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4.3  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย   

4.3.1.1   โครงการจัดทําผังแมบทการพัฒนาภูมิสถาปตย 

ภายในมหาวิทยาลัย 

จัดใหมีการศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการใชอาคาร การออกแบบ

พื้นที่ใชงาน การจัดสวนหยอมภายในบริเวณมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

จัดหา ดําเนินการออกแบบ จัดทําพิมพเขียวของการกอสราง

อาคาร 

 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.1.2  โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิสถาปตยภายใน 

มหาวิทยาลัย 

-   จัดสรรเงินงบประมาณ กําหนดแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของ

ในการพัฒนาภูมิสถาปตยภายในมหาวิทยาลัย และติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

-   สนับสนุนใหหนวยงานภายในที่เก่ียวของและบุคคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่มีหนาที่เก่ียวของดําเนินการปรับปรุงภูมิสถาปตย   ให

ถูกตองและเหมาะสมตามหลักของสถาปตย 

 

5,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.1.3  โครงการปรับปรุงส่ิงกอสรางและกอสราง  

อาคารเรียน 

-     ศึกษา วิเคราะห วางแผนการใชประโยชน  จากพื้นที่อาคารให

เหมาะสมกับสภาพอาคาร และความตองการในการใชประโยชน 

-     จัดใหมีการศึกษาเพื่อพิจารณาความคุมทุน  ความคุมคาการนํา

ใชประโยชนจากการปรับปรุงส่ิงกอสราง 

-     จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในการปรับปรุงส่ิงกอสราง

และอาคารใหพรอมมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน  

    

81,790,400 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน งบประมาณ แหลงรายได (กองทุน) 
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4.3.1.4  โครงการจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการจัด 

การศึกษาและการบริหารจัดการ 

จัดหา สนับสนุนเงินงบประมาณ และขอสนับสนุนจากพันธมิตร

ของมหาวิทยาลัยในการจัดหาครุภัณฑ และการบริหารจัดการ 

รวมทั้ง จัดระบบการบริหารการ ใชประโยชนจากครุภัณฑ                     

ที่มหาวิทยาลัยมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.1.5  โครงการ Zero waste รณรงค ดําเนินการใหการคัดแยกขยะและของเหลือใชภายใน

มหาวิทยาลัย ใหเกิดประโยชนในเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจ และสราง

พฤตินิสัยที่เหมาะสมใหแกนักศึกษา บุคลากร และเปนตัวอยาง

ของชุมชน 

200,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.2.1   โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และ 

หนวยงานใหเปนตัวอยางขององคการแหง 

ความพอเพยีง 

เพิ่มพูนแนวคิดเรื่ององคการแหงความพอเพียง หนวยงาน บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย รวมมือสรางมหาวิทยาลัย เปนองคกรแหงการ

พอเพียง 

150,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.2.2   โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมและรณรงค 

เพื่อการประหยัดพลังงาน 

รณรงคใหบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมประหยัดพลังงาน 

และอนุรักษส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม หรือจัดงานโดย

มีวัตถุประสงคในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และประหยัดพลังงาน 

16,097,700 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

4.3.3.1   โครงการปรับปรุง จัดหา และกอสรางที่พัก

อาศัยสําหรับบุคลากร 

กอสรางที่พักอาศัย และจัดสรรใหบุคลากร   จัดหาเครือขาย ขอ

ความรวมมือจากหนวยงาน ภายนอกที่ใหบริการทางดานที่อยูอาศัย

เพื่อใหบริการที่คุมคาและตอบสนองความตองการของบุคลากร 

 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 
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4.3.3.2   โครงการปรับปรุง พัฒนาหอพักและส่ิงอํานวย

บริการภายในมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนงบประมาณ และจัดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิง

อํานวยความสะดวกหอพักทั้งหญิงและชายใหเปนที่นาอยูอาศัย  

20,000,000 รายไดงบประมาณแผนดิน 

รายไดจัดการศึกษา 

 
 

รวมงบประมาณ 519,599,900 

 

 



 

 

แผนการใชเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - (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    


