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ส.วนท่ี 1 

ความเป3นมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เป�นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ิน มีการดําเนินงานภายใต�ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีภาระหน�าท่ีในการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให�มหาวิทยาลัยเป�นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีเสริมสร�างพลังป.ญญา
ของแผCนดิน ฟTUนฟูพลังการเรียนรู�  เชิดชูภูมิป.ญญาของท�องถ่ิน สร�างสรรค�ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก�าวหน�าอยCางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสCวนรCวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช�ประโยชน�
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยCางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค�ให�การศึกษา สCงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให�บริการทางวิชาการแกCสังคม ปรับปรุง ถCายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสCงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามมาตรา 7 ให�กําหนดภาระหน�าท่ีของ
มหาวิทยาลัยดังตCอไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสูCความเป�นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิป.ญญาท�องถ่ิน ภูมิ
ป.ญญาไทย และภูมิป.ญญาสากล  

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู�คูCคุณธรรม สํานึกในความเป�นไทย  ีความรักและผูกพันตCอท�องถ่ินอีกท้ัง
สCงเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชCวยให�คนในท�องถ่ินรู�เทCาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลCาวจะต�องให�มีจํานวนและคุณภาพสอดคล�องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

3. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในคุณคCา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท�องถ่ิน
และของชาติ  

4. เรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของผู�นําชุมชน ผู�นําศาสนา และนักการเมืองท�องถ่ินให�มี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน
เพ่ือประโยชน�ของสCวนรวม  

5. เสริมสร�างความเข�มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป�นวิชาชีพชั้นสูง  

6. ประสานความรCวมมือและชCวยเหลือเก้ือกูลกันระหวCางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค�กรปกครอง
สCวนท�องถ่ินและองค�กรอ่ืนท้ังในและตCางประเทศ เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ�าน และเทคโนโลยีสมัยใหมCให�เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท�องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสCงเสริมให�เกิด
การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยCางสมดุลและ
ยั่งยืน  

8. ศึกษา วิจัย สCงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  
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 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จได�นั้น มีความจําเป�นท่ี
จะต�องจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงินเพ่ือเป�นกลไกในการบริหารจัดการด�านการเงินให�เหมาะสมและเพียง
พอท่ีจะสนับสนุนพันธกิจตCาง ๆ ของมหาวิทยาลัยให�บรรลุตามเป\าประสงค�ท่ีกําหนดไว� อันได�แกC การ
สร�างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห�คCาใช�จCาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยCางมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห�รายได� คCาใช�จCายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลCงเงิน ท้ังจาก
งบประมาณแผCนดิน และเงินรายได�จากคCาบํารุงการศึกษา รวมท้ังรายได�อ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได�รับ มีการ
นําเงินรายได�ไปจัดสรรอยCางเป�นระบบ มีระบบฐานข�อมูลทางการเงินท่ีสามารถแยกคCาใช�จCายตามหมวด
ตCาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยCางเป�นระบบครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีผู�ตรวจ
สอบการใช�เงินอยCางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต�องสามารถทราบข�อมูลด�านคCาใช�จCายท้ังหมด ท้ัง
ด�านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร 
 จากแนวทางท่ีได�กลCาวมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จึงจัดทํา
แผนกลยุทธ�ทางการเงินให�มีความสอดคล�องกับวิสัยทัศน� พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด�าน ท้ังการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสCงเสริมกลยุทธ�ของ
มหาวิทยาลัยให�เป�นไปตามเป\าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด�านการเงิน ท้ังในสCวนของการจัดหา
แหลCงเงิน วิธีการได�มาซ่ึงแหลCงเงิน รวมท้ังวางแผนการใช�เงินอยCางมีประสิทธิภาพ โปรCงใส ตรวจสอบได� มี
ระบบฐานข�อมูลทางการเงิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถ
บCงชี้ถึงข�อมูลทางการเงินทุกด�าน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ท้ังนี้ต�องได�รับการ
ตรวจสอบจากหนCวยตรวจสอบภายในเป�นประจําทุกป8 และจากหนCวยงานภายนอก คือ สํานักงานตรวจ
เงินแผCนดิน เพ่ือสนองตCอสภามหาวิทยาลัยให�พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอยCางตCอเนื่องตCอไป 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
 
หลักการ 
 แผนกลยุทธ�ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2554 ได�มีการดําเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให�การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ จึงได�จัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ� ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวCาด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542      
มี 6 องค�ประกอบ คือ 

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปรCงใส (Accountability) 
4) หลักการมีสCวนรCวม (Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6) หลักความคุ�มคCา (Cost – effectiveness or Economy) 

 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�การบริหารจัดการด�านงบประมาณการเงินมีเป\าหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได� 
2. เพ่ือสร�างระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช�จCายงบประมาณโดย

จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธ� 
3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด�านงบประมาณและการเงินให�มีประสิทธิภาพ โปรCงใส ตรวจสอบได� 
4. เพ่ือให�มีการติดตามประเมิลผลด�านงบประมาณและการเงิน และนําไปปรับปรุงพัฒนาอยCาง

ตCอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



���ก����	
���ก�����  �.�. 2554 

 

 

                                         ���ก����	
���ก�����                                                                                                
�����������������������ก�
 ���� ���!"#���
 �.�. 2554                                

 

6 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด-านการเงิน  
 
การจัดหา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากร
ทางด�านการเงิน โดยมีกองนโยบายและแผน เป�นหนCวยงานกลางรCวมกับคณะ/สํานัก ดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรซ่ึงประกอบด�วย 2 แหลCง คือ งบประมาณแผCนดินและงบประมาณเงินรายได� ดังนี้  

 
1. งบประมาณแผCนดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณ

ท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร�ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร�ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร�ของการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยนํามาเป�นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจCายประจําป8ของ
มหาวิทยาลัย และจัดทําปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําป8พร�อมแนวทางในการจัดทําคําขอ
งบประมาณสCงให�หนCวยงาน เพ่ือหนCวยงานจะได�จัดทําคําของบประมาณตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด 
หลังจากนั้นกองนโยบายและแผน วิเคราะห�และรวบรวมข�อมูลนําเสนอผู�บริหารเพ่ือให�ความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่งกCอนสCงเอกสาร คําของบประมาณไปให�สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเม่ือมหาวิทยาลัยได�รับการจัดสรรงบประมาณมาแล�ว กองแผนงานได�พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให�หนCวยงานและมีการวางแผนการใช�จCายอยCางมีประสิทธิภาพ โปรCงใส และตรวจสอบได� 
โดยมีการจัดทําแผน/ผลการใช�จCายงบประมาณรายจCายประจําป8ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ
กําหนดให�รายงานผลการใช�จCายทุกสิ้นไตรมาส ซ่ึงแผนการใช�จCายเป�นไปตามความจําเป�นและตาม
ภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 
2. งบประมาณเงินรายได� ซ่ึงประกอบด�วยรายรับจากคCาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการด�านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย และรายได�อ่ืน ๆ กองนโยบาย
และแผนจัดทําแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายได�เสนอตCอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และแจ�งให�
หนCวยงานในมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช�จCายตามวงเงินท่ีได�รับ
จัดสรรซ่ึงสอดคล�องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยสCงให�กองแผนงานรวมวิเคราะห�พร�อมนําเสนอตCอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได�อีกครั้งหนึ่ง(ท้ังงบประมาณเงินรายได� 

ซ่ึงงบประมาณท้ัง 2 แหลCงเงินดังกลCาว จะถูกนํามาจัดสรรตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด พร�อม
จัดทําแผนการใช�จCายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจCาย ตามตารางใน Cash 
Flow 
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ตารางแสดงแหล.งงบประมาณ ป�งบประมาณ  พ.ศ. 2554 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แหล.ง 
 

ป�งบประมาณ 

งบประมาณ 2554 

 
งบประมาณแผCนดิน 

 
350,409,040 

 
งบประมาณรายได� 

 
586,562,060 

รวมท้ังสิ้น 936,971,100 
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ส.วนท่ี 2 
การวิเคราะห�สภาพแวดล-อม (SWOT Analysis) ด-านการเงิน 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผู�บริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินท่ีมีกระบวนการถูกต�อง โปรCงใส เป�นไปตามระเบียบ 
3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุCน สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ� 
4. มีระบบการควบคุมภายในทางด�านการเงินท่ีดี 
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช�ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานด�าน

การเงิน 
6. หนCวยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายได�จากแหลCงอ่ืน ๆ 

 

จุดอ.อน (Weaknesses) 
1. การจัดเก็บรายได�มีความยืดหยุCน ทําให�รายได�ไมCเป�นไปตามเป\าหมาย 
2. การจัดทํารายงานข�อมูลทางการเงินเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห� และสรุปผลท่ีดี

เพ่ือเสนอตCอผู�บริหาร 
3. การรายงานข�อมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษา ขาดความแมCนยํา 
4. ระบบการให�บริการนักศึกษาไมCเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
5. ขาดการสร�างความเข�าใจเก่ียวกับกฎระเบียบด�านการเงินท่ีถูกต�อง และเป�นทิศทางเดียวกันให�กับ

หนCวยงานท่ีเก่ียวข�อง 
6. การสร�างเครือขCายยังไมCกว�างขวาง 

 

โอกาส (Opportunitis) 
1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมป.จจุบันสCงผลให�นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล�บ�านหรือ

มหาวิทยาลัยท่ีเปvดในท�องถ่ิน 
2. การเปvดเสรีทางการศึกษาสCงผลให�มหาวิทยาลัยมีรายได�จากนักศึกษาตCางชาติมากข้ึน 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติมีทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของ

มหาวิทยาลัย สCงผลให�มหาวิทยาลัยมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
4. ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีในโลกป.จจุบัน ทําให�มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร�าง

การยอมรับและเป�นท่ีรู�จักมากข้ึน 
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5. การเชื่อมโยงฐานข�อมูลจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เชCน ระบบ e – Budgeting 
ระบบ GFMIS ทําให�มหาวิทยาลัยมีข�อมูลในการตัดสินใจท่ีดี 

6. ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสําหรับในการจัดกิจกรรมตCาง ๆ โดยเฉพาะการจัดหารายได� 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําให�การจัดเก็บรายได�ของมหาวิทยาลัยไมCตรงตามจํานวนและระยะเวลาท่ี

กําหนด 
2. นโยบายการให�กู�ยืมเงินจากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให�กู�ยืมท่ี

ผูกพันกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) ไมCแนCนอนและไมCเป�นไปตามกําหนดเวลา 
3. อัตราการเกิดของประชากรท่ีลดลง ทําให�จํานวนนักเรียนท่ีเข�าสูCระดับ อุดมศึกษามีจํานวนลดลง 
4. สถานศึกษามีจํานวนเพ่ิมข้ึน ทําให�การแขCงขันสูง 
5. ความไมCม่ันคงทางการเมืองสCงผลตCอการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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SWOT  MATRIX 

 

  
������� (S-Strenghtes) ������ (W-Weakness) 

S1 �!$ ����%� &!��'(���&���#��ก�������� W1 ก�)�%�ก* ���%$�'(����+%���,��-���$���%$��,�".��"/���"0����� 
S2 ������������'�  ก������'1�'ก� ��ก�#!ก/$�� 2",��&�".��"/���� '�  W2 ก�)�%�-������3$��!����ก�������+1���$��ก�/�%&���) ���3�%ก����(���


���&�"���'1%'��+1��&��/,��!$ ��� 
S3 ก� ���� "�����'(����+%���,� &���#"� �"�'1��/��&#��ก��
 W3 ก������3$��!����ก�����)�ก�   ���ก��4ก5�3�%(�����,��-� 

S4 �'�  (� (����������%$��ก������'1%' W4 �  ก���$ �ก���ก�4ก5���,� *%�&*)��)�%�%'�� 
S5 �'�  ��(2�2��'&�&�����'1��$��ก�"�� �/������+1����1�"�&��	������ก��-����

%$��ก����� 
W5 3�%ก�&$��(����3$��)�ก'1��ก� ก��� '� %$��ก������'1#!ก/$�� ����".�

�������%'��ก����$ก� ��,������'1�ก'1��3$�� 
S6 ��,����������/ �(��ก3��������������'��ก������ก������%$)�ก���,��+1�8 W6 ก�&���(+�3,�������,ก�$��3��� 

��ก�� (O-Opportunities) �����ก��� (T-Threats) 

O1 &������5:ก�)���&��(�";))� ��&,�����$��ก�4ก5�/�%&���)�'���������������
�ก�$ $���+�������������'1�"<%���$��#�1� 

T1 )�ก��ก=/���5:ก�) �-���$ก�)�%�ก* ���%$3���������������,/�/��)-����
�����������'1ก-���% 

O2 ก��"<%�&'���ก��4ก5�&,�����$������������'���%$)�ก��ก�4ก5�/,����/���ก34?� T2  �2� ��ก���$ก!$�+�����)�กก�����������$ก!$�+���+1�ก��4ก5� (ก��.) ���ก�����
������$ก!$�+��'1�!ก���ก� ���%$�����(/(ก�.) ��,��,��������,�".��"/��

ก-���%���� 
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��ก�� (O-Opportunities) �����ก��� (T-Threats) 

O3 �����B����5:ก�)���&��(���,���/��'������ก���B���'1&�%(�$��ก� 
���	��&/
3������������� &,�����$������������'���%$���1�34?� 

T3 ��/�ก��ก�%3��"���ก�'1�%���-���$)-������ก�'���'1�3$�&!,�%� ��%��4ก5��'
)-�����%�� 

O4 (���ก$����$�3����(2�2��'��2�ก";))� ���-���$������������'2�ก�&��ก�&+1�&�
��+1�&$��ก����� ����".��'1!$)�ก��ก34?� 

T4 &#���4ก5��')-�������1�34?� �-���$ก��3,�3��&!� 

O5 ก���+1��2��:��3$��!�)�ก&-���ก� "�������ก� �C�'ก��� ��,� �  e-

Budgeting �   GFMIS �-���$������������'3$��!���ก�/�%&���)�'%' 
T5 (�����,��1�(����ก���+��&,���/,�ก�)�%ก�� "����3������������� 

O6 �'1/�?�3������������������&-��� ��ก�)�%ก�)ก�/,��82%��D���ก�)�%��
���%$ 
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ก������������������ ��ก!��"#�"��ก����� 

$��������ก������������������ ��ก!��"#����%����ก� (Interal Strategic Factors Summary:IFAS) 

Internal Factors 
Weight 

(0.0-1.0) 
Rating 

(1-5) 
Weighted 

Score 

Comments 

������� (S-Strenghtes)     

S1 �!$ ����%� &!��'(���&���#��ก�������� 0.2 5 1.0  

S2 ������������'�  ก������'1�'ก� ��ก�#!ก/$�� 2",��&�".��"/���� '�  0.2 5 1.0  

S3 ก� ���� "�����'(����+%���,� &���#"� �"�'1��/��&#��ก��
 0.1 5 0.5  

S4 �'�  (� (����������%$��ก������'1%' 0.1 5 0.5  

S5 �'�  ��(2�2��'&�&�����'1��$��ก�"�� �/������+1����1�"�&��	������ก��-����%$��ก����� 0.1 5 0.5  

S6 ��,����������/ �(��ก3��������������'��ก������ก������%$)�ก���,��+1�8 0.1 5 0.5  

��� 0.8  4.0  

������ (W-Weakness)     

W1 ก�)�%�ก* ���%$�'(����+%���,��-���$���%$��,�".��"/���"0����� 0.05 3 0.15  

W2 ก�)�%�-������3$��!����ก�������+1���$��ก�/�%&���) ���3�%ก����(���
���&�"���'1%'��+1��&��/,��!$ ��� 0.05 3 0.15  

W3 ก������3$��!����ก�����)�ก�   ���ก��4ก5�3�%(�����,��-� 0.05 2 0.1  

W4 �  ก���$ �ก���ก�4ก5���,� *%�&*)��)�%�%'�� 0.025 2 0.05  

W5 3�%ก�&$��(����3$��)�ก'1��ก� ก��� '� %$��ก������'1#!ก/$�� ����".��������%'��ก����$ก� ��,������'1�ก'1��3$�� 0.05 2 0.1  

W6 ก�&$���(+�3,�������,ก�$��3��� 0.025 2 0.05  

��� 0.2  0.6  
  

������/�    Rating 
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�'(,�(����".�)������ �%$��ก�'1&�% ��,�ก�  5 

�'(,�(����".�)������ �%$��ก ��,�ก�  4 

�'(,�(����".�)������ �%$"��ก��� ��,�ก�  3 

�'(,�(����".�)������ �%$�$�� ��,�ก�  2 

�'(,�(����".�)������ �%$�$���'1&�% ��,�ก�  1  



���ก����	
���ก�����  �.�. 2554 

 

 

                                         ���ก����	
���ก�����                                                                                                �����������������������ก�
 ���� ���!"#���
 �.�. 2554                                

 

14 

Enternal Factors Weight 

(0.0-1.0) 
Rating 

(1-5) 
Weighted 

Score 

Comments 

��ก�� (O-Opportunities)     

O1 &������5:ก�)���&��(�";))� ��&,�����$��ก�4ก5�/�%&���)�'����������������ก�$ $���+�������������'1�"<%��
�$��#�1� 

0.2 4 0.8  

O2 ก��"<%�&'���ก��4ก5�&,�����$������������'���%$)�ก��ก�4ก5�/,����/���ก34?� 0.2 4 0.8  

O3 �����B����5:ก�)���&��(���,���/��'������ก���B���'1&�%(�$��ก� ���	��&/
3������������� &,�����$
������������'���%$���1�34?� 

0.1 4 0.4  

O4 (���ก$����$�3����(2�2��'��2�ก";))� ���-���$������������'2�ก�&��ก�&+1�&���+1�&$��ก����� ����".��'1
!$)�ก��ก34?� 

0.1 4 0.4  

O5 ก���+1��2��:��3$��!�)�ก&-���ก� "�������ก� �C�'ก��� ��,� �  e-Budgeting �   GFMIS �-���$
������������'3$��!���ก�/�%&���)�'%' 

0.1 4 0.4  

O6 �'1/�?�3������������������&-��� ��ก�)�%ก�)ก�/,��82%��D���ก�)�%�����%$ 0.1 4 0.4  

��� 0.8  2.8  

�����ก��� (T-Threats)     

T1 )�ก��ก=/���5:ก�) �-���$ก�)�%�ก* ���%$3���������������,/�/��)-���������������'1ก-���% 0.05 3 0.15  

T2  �2� ��ก���$ก!$�+�����)�กก�����������$ก!$�+���+1�ก��4ก5� (ก��.) ���ก�����������$ก!$�+��'1�!ก���ก� ���%$��
���(/(ก�.) ��,��,��������,�".��"/��ก-���%���� 

0.05 2 0.1  

T3 ��/�ก��ก�%3��"���ก�'1�%���-���$)-������ก�'���'1�3$�&!,�%� ��%��4ก5��')-�����%�� 0.05 2 0.1  

T4 &#���4ก5��')-�������1�34?� �-���$ก��3,�3��&!� 0.025 3 0.075  

T5 (�����,��1�(����ก���+��&,���/,�ก�)�%ก�� "����3������������� 0.025 3 0.075  

��� 0.2  0.5  
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������/�    Rating 

�'(,�(����".�)������ �%$��ก�'1&�% ��,�ก�  5 

�'(,�(����".�)������ �%$��ก  ��,�ก�  4 

�'(,�(����".�)������ �%$"��ก��� ��,�ก�  3 

�'(,�(����".�)������ �%$�$��  ��,�ก�  2 

�'(,�(����".�)������ �%$�$���'1&�% ��,�ก�  1 
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TOWS MATRIX 

 

 

            

O = 2.8 

S = 4.0 

T = 0.5 

W = 0.6

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Opportunities

Strenghtes

Theats

Weakness

 ���1��2! 1

��%3$��!� 1
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ส.วนท่ี 3 
แผนกลยุทธ�ทางการเงิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
วิสัยทัศน� 
 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรCงใส ตรวจสอบได� 
 

พันธกิจ 
1. จัดหาแหลCงเงินทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
2. บริหารงบประมาณและการเงินให�เป�นไปอยCางมีประสิทธิภาพ โปรCงใส ตรวจสอบได� 
3. การรักษาวินัยและความม่ันคงทางการเงิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด�านการเงิน 
2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช�งบประมาณ 
3. การเพ่ิมรายได�ให�กับมหาวิทยาลัย 

 

เปUาประสงค� 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด�านการเงินของมหาวิทยาลัยให�มีประสิทธิภาพและ

ความโปรCงใสตรวจสอบการใช�จCายงบประมาณ 
2. เพ่ือความถูกต�องของงบประมาณ และนําผลงบประมาณมาปรับปรุงแก�ไข 
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดหาแหลCงเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพ่ือนํามาใช�ในการบริหาร

จัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ� 
1. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการด�านการเงินและการให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบงานและฐานข�อมูลทางการเงิน 
3. จัดหารายได�จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ความเช่ือมโยงระหว.างแผลกลยุทธ� และแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เป3นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพ่ือ

พัฒนาท-องถ่ินในอุษาคเนย� 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� 1 : สร�าง
เครือขCายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 2 : เพิ่ม
โอกาสการศึกษาเข�าและพัฒนา
นักศึกษาให�มีศักยภาพสุงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร� 3 : เพิ่ม
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
เป�นแหลCงเรียนรู� และรCวมแก�ไข
ป.ญหาของชุมชนในท�องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร� 4 : พัฒนา
มหาวิทยาลัยเป�นองค�การ
สมรรณะสูง ท่ีมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เป�นมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิสัยทัศน�ของแผนกลยุทธ�ทางการเงิน                                                             
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 1 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด�าน
การเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร� 2 : กระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช�
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 3 : การจัดหา
ทรัพยากรจากหนCวยงานภายนอก 

เป\าประสงค� 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการด�านการเงินของ
มหาวิทยาลัยให�มีประสิทธภิาพและความ
โปรCงใสตรวจสอบได� 

เป\าประสงค� 2 : เพื่อความถูกต�องของ
งบประมาณ และนําผลงบประมาณมา
ปรับปรุงแก�ไข 

เป\าประสงค� 3 : มหาวิทยาลัยมีการจัดหา
แหลCงเงินนอกระบบงบประมาณจาก
ภายนอกเพื่อนํามาใช�ในการบริหารจัดการ
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ� 1 : การใช�จCายเงินอยCางมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ� 3 : กําหนดหลักเกณฑ�การจัดสรร
งบประมาณให�กับหนCวยงาน กลยุทธ� 4 : จัดหาแหลCงเงินงบประมาณจาก

ภายนอก 

กลยุทธ� 2 : ปรับปรุงระบบบริหาร
ทางการเงิน 
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ส.วนท่ี 4 
การแปลงแผนไปสู.การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การแปลงแผนไปสู.การปฏิบัต ิ
  
  การแปลงแผนกลยุทธ�ทางการเงิน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปสูCการปฏิบัติท่ีเป�นรูปธรรมจะ
มุCงเน�นและให�ความสําคัญกับกระบวนการมีสCวนรCวมของทุกหนCวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือชCวยกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ�ให�บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป\าหมายท่ีกําหนดไว� โดยการดําเนินการดังนี้ 

1. การสร�างความรู�  ความเข�าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ�ทางการเงินให�หนCวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือเป�นการสร�างความเข�าใจไปในทิศทางท่ีสอดรับกันอยCางเป�นระบบ รวมท้ัง
สามารถเชื่อมโยงบทบาทของแตCละหนCวยงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ�ท่ีกําหนด 

2. หนCวยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงินของหนCวยงานท่ีสอดคล�องเชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ�ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกําหนดเป\าหมายท่ีสอดคล�องเพ่ือ
นําไปสูCการบรรลุเป\าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได� 

3. มอบหมายให�คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน ทําหน�าท่ีติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการท่ีสอดคล�องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ�ทางการเงิน มีการ
ตรวจสอบและวิเคราะห�การใช�จCายเงินงบประมาณประจําป8  
 

การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ�ทางการเงิน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2554  จะดําเนินการเป�น
ประจําทุกป8 เพ่ือเป�นการเปรียบเทียบระหวCางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเป\าหมายท่ีกําหนดไว� อันจะนําไปสูCการ
แก�ไขป.ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือทบทวนเป\าหมายและกลยุทธ�ให�มีความเหมาะสมตCอไป 
 

--------------------- 
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ส.วนที่ 5 
กรอบแนวทางดําเนินงาน 

 
 กรอบแนวทางดําเนินการตามแผนกลยุทธ�ทางการเงิน พ.ศ. 2554  มีความสอดคล�องกับประเด็น
ยุทธศาสตร�และกลยุทธ�การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

1. สร-างเครือข.ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
• สานตCอและเพ่ิมโครงการความรCวมมือระหวCางมหาวิทยาลัยกับหนCวยงาน สถานประกอบการภายนอก และ

มหาวิทยาลัยในตCางประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให�บริการวิชาการ 
• แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค�กรท้ังภายในและตCางประเทศ เพ่ือสร�างองค�ความรู�ใหมC พัฒนา

ระบบการเรียนการสอนและการแก�ไขป.ญหาของชุมชนและท�องถ่ิน  
• แสวงหาและสCงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค�กรต�นแบบ เพ่ือพัฒนาเป�นแหลCง/ศูนย�การเรียนรู�

ตัวอยCางในด�านตCางๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอ่ืนๆ 
• สCงเสริมให�สมาคมศิษย�เกCาจัดกิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีระหวCางมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต และ

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 
• พัฒนามหาวิทยาลัย  ปรับภาพลักษณ�ของมหาวิทยาลัยสูCสากลด�วยการสร�างความรCวมมือในการพัฒนา

ศาสตร�และการปฏิบัติการ  เพ่ือชุมชนท่ีมีความพร�อมรCวมกับสถาบันอุดมศึกษา หนCวยงานในภูมิภาค
อุษาคเนย� 

• สนับสนุนให�คณาจารย�เข�ารCวมหรือจัดเวทีหรือพ้ืนท่ี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพรC
ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหนCวยงาน มหาวิทยาลัยท้ังในและตCางประเทศ 

2. เพ่ิมโอกาสในการเข-าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให-เป3นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 
• พัฒนาหลักสูตรใหมCให�ทันสมัยและตอบสนองความต�องการของผู�เรียนและสังคม 
• เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเข�าศึกษาให�แกCผู�ด�อยโอกาสหรือผู�สนใจเข�าศึกษากCอนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
• ประชาสัมพันธ�เชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สร�างเครือขCายการรับนักศึกษา ปรับปรุงข้ันตอนการรับและ

จัดทําแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเข�าใหมC 
• สร�างความรCวมมือข�อตกลงรCวมในการแลกเปลีย่นนักศึกษา จัดโควต�าในการเข�าเรียนให�แกCนักเรียน นักศึกษา

ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย�ผCานองค�กร หนCวยงานพันธมิตร 
• กําหนดมาตรฐานด�านสมรรถนะสําหรับบัณฑิตท่ีพึงประสงค�และดําเนินมาตรการให�นักศึกษาได�รับการ

พัฒนาให�ได�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
• สCงเสริมให�นักศึกษามีการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผCานกิจกรรมการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
• สCงเสริมสนับสนุนให�ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน�าท่ีของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
• สCงเสริมให�นักศึกษาได�เข�ารCวมและรCวมจัดกิจกรรมอนุรักษ� ธํารงไว�และสืบทอดเอกลักษณ�ความเป�นไทย และ

มีบทบาทสCวนรCวมในการพัฒนาและแก�ป.ญหาของชุมชนท�องถ่ินด�านวัฒนธรรม 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป3นแหล.งเรียนรู- และการมีบทบาทในการแก-ไขป[ญหาของชุมชน ท-องถิ่น 
• สํารวจความต�องการคาดหวังด�านการให�บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให�บริการ ท่ีสนอง

ตCอความต�องการท่ีแท�จริงของชุมชนท�องถ่ิน 
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• สนับสนุน ให�มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ�ท่ีอยูCในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพรC
สร�างการรับรู�แกCสังคมเป�นระยะๆ 

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการท่ียึดผู�เรียนเป�นศูนย�กลาง มุCงเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและ
การใช�ประเด็นป.ญหาในชุมชนเป�นฐานให�นักศึกษาได�รCวมทํางานกับชุมชน 

• สนับสนุนให�คณาจารย� นักศึกษารCวมกันเรียนรู�ผCานการปฏิบัติจริงเพ่ือแก�ไขป.ญหาของชุมชนท�องถ่ิน สถาน
ประกอบการ 

• จัดตั้งศูนย�การเรียนรู�ของศาสตร�สาขาตCางๆ ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด�านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชุมชน นักศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

• สCงเสริมและพัฒนาครู  ผู�บริหารโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู� 
• สCงเสริมภูมิป.ญญาไทยและวัฒนธรรมท�องถ่ินให�เป�นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 
• แสวงหาความรCวมมือระหวCางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพ่ือแก�ไขป.ญหาและ

พัฒนาชุมชนหรือผู�ประกอบการในประเทศเพ่ือนบ�าน 
• เรCงประชาสัมพันธ� เผยแพรCผลงาน สร�างการรับรู�ถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ 
• พัฒนาตCอยอด สร�างมูลคCาเพ่ิมของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชุมชน และท�องถ่ิน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป3นองค�การสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป3น

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน.วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• สนับสนุนการศึกษาตCอ การฝ�กอบรม ศึกษาดูงานท้ังในและตCางประเทศ และการเข�าสูCตําแหนCงตาม
เส�นทางอาชีพของบุคลากรแตCละสายงาน 

• สร�างวัฒนธรรมการเป�นมืออาชีพทางด�านการอุดมศึกษาให�แกCบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผCาน
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสร�างคุณธรรมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกยCองคณาจารย�ดีเดCนในด�านตCางๆ 

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให�บุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป8และกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยCางเป�นรูปธรรม 

• สCงเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการ
ถCายทอดประสบการณ�ระหวCางคณาจารย�และบุคลากร 

• มอบอํานาจเสริมพลังและสร�างความพร�อมในการปฏิบัติงานให�แกC คณะ / สํานัก ในรูปแบบของการ
กระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ข�อมูลขCาวสารและนวัตกรรมด�านการบริหารจัดการ 

• สCงเสริมให�บุคลากร หนCวยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหน�าท่ีและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ 

4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร�ท่ีมุ.งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

• ปรับปรุงข�อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให�เอ้ือตCอการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการสร�าง
เสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให�เป�นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร�และการ
พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานของ สกอ., สมศ.  และ ก.พ.ร. 

• สCงเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให�เป�นองค�การแหCงการ
เรียนรู� 



���ก����	
���ก�����  �.�. 2554 

 

 

                                         ���ก����	
���ก�����                                                                                                
�����������������������ก�
 ���� ���!"#���
 �.�. 2554                                

 

22 

• สCงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการความรู�ภายใน
มหาวิทยาลัย 

• เสริมสร�างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพ่ิมรายได�จากสินทรัพย�ท่ีมีอยูCของมหาวิทยาลัย 
• ระบุค�นหาอัตลักษณ� ผลงานเชิงประจักษ�ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสื่อสาร จัดการภาพลักษณ�ผCานสื่อ

โทรทัศน� หนังสือพิมพ� Website และสื่ออ่ืนๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชน�
ตCอสังคม และสมาคมศิษย�เกCา 

4.3 พัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานและสภาพแวดล-อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุงสภาพแวดล�อมทางกายภาพ ภูมิสถาป.ตย�ภายในมหาวิทยาลัยให�สื่อถึงการเป�นมหาวิทยาลัยสี
เขียว และความเป�นสถาบันอุดมศึกษาท่ีทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

• พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป�นตัวอยCางขององค�การแหCงความพอเพียง 
• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด�านท่ีพักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอ่ืนเพ่ือสCงเสริมคุณภาพชีวิตให�แกC

บุคลากรและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

แผนที่ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวดัปทุมธานี เป)นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาํเพื่อพัฒนาท0องถิ่นในอุษาคเนย� 

สร�างเครือข�ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน เพิ่มโอกาสการเข�าศึกษาและพัฒนานักศกึษาให�เก�งและดี เป'นแหล�งเรียนรู�และมีส�วนร�วมแก�ไขป*ญหาของท�องถิ่น พัฒนาองค.การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากร

มนุษย�ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบรูณาการวิชาการทั้งศาสตร�  

และศิลป3เพื่อการพัฒนาท0องถิ่นอย4างยั่งยืน 

เป)นองค�การตัวอย4างที่มีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง 

และเป)นองค�การแห4งการเรียนรู0 

� แหล�งเงินทุนทราบถึงป*ญหา ศักยภาพ ความ
พร�อมของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเงิน
สนับสนุน 

� คณาจารย.ได�รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

สร�างองค.ความรู� และเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ  

 

� บัณฑิตมีความรู� ทักษะ คุณธรรม เป'นที่ยอมรับ
ของสังคม 

� นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ได�รับโอกาสในการ

เข�าศึกษาตามความพร�อมและศักยภาพ 

� มีหลักสูตรที่ตรงกับความต�องการของผู�เรียน 

ชุมชน 

 

� ประชาชน หน�วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมีความรู� ทักษะในการเข�าใจ แก�ไข
ป*ญหาได�ด�วยตนเอง 

� นักศึกษา คณาจารย.มีประสบการณ.ตรง            

และบทบาทการมีส�วนร�วมในการศึกษาและ
แก�ไขป*ญหาของชุมชน  ท�องถิ่น  

 

� มหาวิทยาลัยได�รับการยอมรับด�านการเป'น
องค.การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

� มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง แข็งแกร�งในด�าน

การเงินและสินทรัพย. 

� บุคลากรทุกกลุ�มมีความสุขและพึงพอใจที่ได�

ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

� สานต�อ เพิ่มโครงการความร�วมมือกับในการ
ทําภารกิจหลักกับหน�วยงานภายนอก 

� แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินช�วยเหลือเพื่อสนับสนุน

การทํางานตามภารกิจหลัก 

� สร�างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย.เก�า / ชุมชน 

� พัฒนา ปรับภาพลักษณ.มหาวิทยาลัยสู�สากล 

 

� พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให�ตอบสนองกับ
ความต�องการของชุมชน ท�องถิ่น และผู�เรียน 

� พัฒนา ต�อยอด เพิ่มคุณค�าของผลงาน  การวิจัย

และนวัตกรรม 

� พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ. เผยแพร� สร�าง

การรับรู�ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

� พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย. ที่
ปรึกษา ระบบหอพักให�มีผลต�อการพัฒนา
นักศึกษา 

� ส�งเสริมให�นักศึกษาเข�าร�วม มีบทบาท           

ด�านการอนุรักษ. เรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมไทย 

� จัดตั้งศูนย.การเรียนรู�ของศาสตร.ทุกสาขา

ที่มีความพร�อม 

� พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย.ที่ปรึกษา 
ระบบหอพักให�มีผลต�อการพัฒนานักศึกษา 

� ส�งเสริมให� นักศึกษาเข�าร�วม มีบทบาท             

ด�านการอนุรักษ. เรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมไทย 

� จัดตั้งศูนย.การเรียนรู�ของศาสตร.ทุกสาขาที่

มีความพร�อม 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู� ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให�บุคลากร

อย�างต�อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร.ของหน�วยงาน 

เสริมสร�างวัฒนธรรมความเป'นมืออาชีพทางการอุดมศึกษาให�แก�

หน�วยงาน คณาจารย. และบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบการจัดการความรู� และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

 

มอบอํานาจ เสริมพลัง สร�างความพร�อมในการปฏิบัติงานให�แก�

คณะ / สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองค.การสมรรถนะสูง 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข�อบังคับให�เอื้ออํานวย และพัฒนาเป'น

องค.การที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง 

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบ

อาคาร ภูมิทัศน. และระบบสินทรัพย. สิทธิประโยชน. 
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ตารางสรุปงบประมาณเพื่อการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร� ในช4วงป5 พ.ศ. 2554 
 

  

รวมค4าใช0จ4าย 

2554 

936,971,100 

1. ค�าใช�จ�ายบุคลากร 205,040,000 

2. ค�าใช�จ�ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร. 731,931,100 

    2.1 สร�างเครือข�ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 258,013,400 

    2.2 เพิ่มโอกาสในการเข�าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให�เป'นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 28,017,000 

    2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป'นแหล�งเรียนรู� และการมีบทบาทในการแก�ไขป*ญหาของชุมชน ท�องถิ่น 52,472,000 

    2.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป'นองค.การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป'นมหาวิทยาลัยสีเขียว 393,428,700 

         2.4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน�วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 13,622,000 

         2.4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร.ที่มุ�งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 79,456,700 

         2.4.3 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและสภาพแวดล�อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 300,350,000 

 
 
 
 
 



 

 

กรอบแนวทางดําเนินงานและงบประมาณในการดาํเนนิงานของโครงการ 
        

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 สร0างเครือข4ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 
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130,900,000 
 

 

 
 

 
109,800 

 

 

 

 

12,759,800 

1.1.1 โครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษและพัฒนาความ

ร�วมมือในการจัดการศึกษา 

ส�งเสริม ประสานงานให�หลักสูตร/คณะ แสวงหา 
พัฒนา ความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชน            

ในการผลิตบัณฑิตทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ 

รายได�การจัดการศึกษา 

1.1.2  โครงการเครือข�ายการ
วิจัยและพัฒนา      

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่น 

ส�งเสริม ประสานงานให�มีการจัดตั้งองค.กร
เครือข�ายเพื่อประสานงานในการจัดหาทุนวิจัยจาก

องค.การที่ให�ทุนทั้งจากองค.กรภาครัฐ องค.กร
เอกชน และองค.กรสาธารณกุศล 

รายได�ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 

1.1.3  โครงการสร�าง
เครือข�ายและความร�วมมือ

การให�บริการวิชาการ 

มอบให�หลักสูตร/คณะ แสวงหา พัฒนา ความ
ร�วมมือของการให�บริการวิชาการผ�านเครือข�ายที่

ได�จัดขึ้น 

รายได�เงินอุดหนุนการให�บริการวิชาการ 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

109,800 

 
 

 
 
 

33,099,000 
 

 

 

 

 

 

1,539,800 

1.2.1  โครงการจัดทําแผน
แม�บทและจัดหาทุน        

สนับสนุนและพัฒนากองทุน
การวิจัย  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผนแม�บท 
พร�อมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนในการสร�างผลงาน

การวิจัยและพัฒนากองทุนการวิจัย 

กองทุนวิจัย 

1.2.2  โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบการ        
เรียนการสอนและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร.การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย และหน�วยงานในมหาวิทยาลัย

ร�วมกันดําเนินการโดยจัดกิจกรรมต�างๆ เพื่อระดม
ทุนสําหรับการเรียนการสอนและการให�บริการ

วิชาการ 

รายได�งบแผ�นดินรายได�จัดการศึกษา 

1.3.1 โครงการพัฒนาชุมชน 
องค.กรต�นแบบ  

ขอความร�วมมือจากชุมชนร�วมกับมหาวิทยาลัย  
เพื่อพัฒนาชุมชนในด�านการบริหารจัดการ OTOP 
การจัดการสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

•      การบริหารจัดการ OTOP 

•      การจัดการสิ่งแวดล�อม 

•      เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

467,300 
 
 

 
 
 

109,800 
 

 

 

 

 

 

109,800 

 

 

 

 

 
1.3.2 โครงการศูนย.จัดการ

ความรู�เกี่ยวกับ         
โครงการตามแนว
พระราชดําริ 

ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีศูนย.จัดการความรู�

เกี่ยวกับแนวพระราชดําริ พร�อม การบริหาร
จัดการศูนย.ให�มีความพร�อมในการบริการให�
ความรู�ตามแนวพระราชดําริ  

 รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

1.4.1 โครงการศิษย.เก�า
สัมพันธ.เพื่อการพัฒนา        

ชุมชนและท�องถิ่น 

จัดทําฐานข�อมูลศิษย.เก�าของมหาวิทยาลัย และจัด
กิจกรรมส�งเสริมการมีส�วนร�วมของศิษย.เก�าในร�วม

ทํากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยโดยเน�นให�มีกิจกรรม
ทางด�านการพัฒนาชุมชน และท�องถิ่น 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 

1.4.2 โครงการรางวัลเจ�าฟNา

สําหรับศิษย.เก�าที่        
ประสบผลสําเร็จ 

ประสานความร�วมมือกับสมาคมศิษย.เก�าในการ

สรรหาและยกย�อง ชมเชยศิษย.เก�าที่ประสบ
ผลสําเร็จและประกอบคุณงามความดี 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

21,999,800 
 
 

 
 
 

 
54,999,800 

 

 

 

 

329,800 

 

 

 

 

 

 
1.5.1 โครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยการจัดการและ        
สารสนเทศศาสตร. 

ทําการศึกษาเทียบเคียงแนวทางพัฒนา

มหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได�รับการ
ยอมรับ  ด�านมาตรฐานสากล พร�อมทั้งกําหนด
แนวทาง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู�สากล 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

   
1.5.2 โครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยอุษาคเนย. 

ทําการประเมินความตัองการของนักศึกษาชาว

ต�างประเทศเพื่อกําหนดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ให�ได�ตามความต�องการของ

นักศึกษาและกําหนดหลักสูตรการทดลองนํา
หลักสูตรทดลองนําไปใช� 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

 1.5.3 โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู�สากล 

จัดตั้งหน�วยงานวิจัยและประสานงานเพื่อ

ดําเนินงานด�านการศึกษาแสวงหาความร�วมมือ
เพื่อจัดการศึกษา การพัฒนานโยบาย การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านการพัฒนา
การศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

109,800 
 
 

 
 
 

1,099,800 
 

 

 

 

269,300 

 

 

 

 

 

 

 
1.5.4 โครงการพัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนสําหรับชาวต�างชาติ
ในภูมิภาคอุษาคเนย. 

ศึกษาความต�องการในด�านการศึกษาระดับ

ปริญญาของประเทศเพื่อนบ�านและพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนอง พร�อมจัดหาทุนและ
ประชาสัมพันธ.การรับนักศึกษาผ�านเครือข�ายทั้ง

ภายในและต�างประเทศ 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

 1.6.1 โครงการส�งเสริมการ

เข�าร�วมประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ และเผยแพร�ผลงาน
วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

ส�งเสริมให�บุคลากรของมหาวิทยาลัยได�มีโอกาส         

เข�าร�วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
เผยแพร�ผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
และสนับสนุนงบประมาณในดําเนินการ 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

1.6.2  โครงการเผยแพร�และ
แลกเปลี่ยน 

สนับสนุนการประชาสัมพันธ.เผยแพร�ให�ร�วม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต�างประเทศ 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

ศิลปวัฒนธรรม ใน

ต�างประเทศ 

        



 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข0าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให0เป)นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

1,100,000 
 

 

 

 

 

110,000 

2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ. TQF 

ทําการประเมินเพื่อกําหนดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
ให�ได�ตามความต�องการของนักศึกษาและ กําหนด
หลักสูตรการทดลองนําหลักสูตรนําไปใช� 

รายได�จัดการศึกษา 

2.2.1 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบ

การรับนักศึกษา 

พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา เพือ่ให�โอกาสกับนักเรียน

ระดับมัธยมปลายมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป'นนักศึกษาทดลอง
เรียนในระดับอุดมศึกษา  

รายได�จัดการศึกษา 

•      Pre บัณฑิต 

•      การเทียบโอนประสบการณ. 

•      การจัดการศึกษาสําหรับกลุ�มพิเศษ 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

2,640,000 
2.3.1 โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก จัดให�มีการจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ.การรับ

นักศึกษาพร�อมทั้งจัดกิจกรรม Road Show ความรู�จักและ
ประทับใจในภาพลักษณ.ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมสร�างแรงจูงใจในการเข�าเรียนของนักศึกษา 

รายได�จัดการศึกษา 

•     พี่ชวนน�อง 

•     สัมมนาครูแนะแนวและผู�บริหารโรงเรียนมัธยม 

•     สร�างเครือข�ายการประชาสัมพันธ.และเพิ่ม จุดรับ
สมัครนักศึกษาเข�าเรียน 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

1,100,000 

 
 
 

 
 

550,000 

 

 

 

 

 

220,000 

2.4.1 โครงการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระหว�างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค
อุษาคเนย. 

ประสานความร�วมมือ ส�งเสริมให�มีการรับนักศึกษาเข�า

เรียนและร�วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�าง
มหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย. 

รายได�จัดการศึกษา 

2.4.2 โครงการจัดหาและให�ทุนการศึกษาสําหรับ        
นักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย. 

ประสานความร�วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจาก
หน�วยงานภายนอกทั้งในและต�างประเทศ    เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษา ให�แก�นักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย. 

รายได�จัดการศึกษา 

2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ.มาตรฐานและ
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิต
รายบุคคล 

กําหนด และสร�างเกณฑ.มาตรฐานคุณลักษณะ และ
สมรรถนะที่พึงประสงค.ของบัณฑิต 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

5,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,100,000 

2.5.2 โครงการส�งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและ

ประสบการณ.ที่พึงประสงค.ของนักศึกษา
(Competencies Transcript) 

กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งสมประสบการณ.สําหรับ

นักศึกษาและส�งเสริม จัดให�นักศึกษา ได�มีโอกาสเข�าร�วม
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ.ที่พึง
ประสงค. 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 

           

2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการ             
ฝeกประสบการณ.วิชาชีพ 

หลักสูตร/ศูนย.สหกิจ จัดหาแหล�งฝeกประสบการณ.วิชาชีพ
เข�าร�วมโครงการและจัดหานักศึกษาและอบรมนักศึกษา

เข�าร�วมโครงการจัดกระบวนการนิเทศและประเมินผลการ
ฝeกประสบการณ. 

รายได�จัดการศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

4,867,500 

 
 
 

 
 
 

9,900,000 
 

 

 

 

 

 

220,000 

2.6.2 โครงการสร�างสุขภาพและกิจกรรมการ

กีฬา 

ปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐานด�านกีฬาสุขอนามัย  และจัด

กิจกรรมการแข�งขันกีฬา การสร�างเสริมสุขภาพการ
อนามัยให�แก�นักศึกษา บุคลากร 
 

 
 

 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 

2.6.3 โครงการจัดการแข�งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร. 

ภาคกลาง 

จัดการแข�งขันและส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันในกิจกรรม

การเข�งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร.ภาคกลาง 
 
 

 
 

รายได�จัดการศึกษา(เงินคง

คลัง) 

 

2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย.ที่
ปรึกษา 

จัดกิจกรรมให�นักศึกษาและอาจารย.ที่ปรึกษา  เชื่อม
ความสัมพันธ.อันดีต�อกันระหว�างลูกศิษย.กับอาจารย. 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

•   จัดทําคู�มืออาจารย.ที่ปรึกษา 

•   ประชุมสัมมนาอาจารย.ที่ปรึกษา 

 

 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

165,000 

 

 

 

 

544,500 

2.8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ.

ทาง            ด�านศิลปะและวัฒนธรรม 

กําหนดและจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในวันสําคัญ

ของชาติและส�งเสริมให�มีกิจกรรมการ   สืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

2.8.2 โครงการเสริมสร�างอัตลักษณ.เยาวชนไทย
ให�แก�นักศึกษา 

รณรงค.ส�งเสริมแต�งกายให�ถูกระเบียบฝeกอบรมนักศึกษาให�
มีความอดทนส�งเสริมให�นักศึกษาได�รับประสบการณ.ชีวิต
ผ�านกิจกรรมในรูปแบบต�าง ๆ  

กองทุนพัฒนานักศึกษา 

        

        

        

        

        

        

        



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป)นแหล4งเรียนรู0 และการมีบทบาทในการแก0ไขปHญหาของท0องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

54,500 
 
 

 
 

 
219,500 

 

 

 

 

 

5,829,500 

(กองทุน) 

3.1.1 โครงการสํารวจและวิจัยตลาดด�านการ
ให�บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสํารวจวิจัยตลาดด�านการให�บริการ
วิชาการมหาวิทยาลัย สรุปผลพร�อมนําเสนอผลการวิจัยให�

ผู�บริหารรับทราบ 

รายได�เงินอุดหนุนการ
ให�บริการวิชาการ 

3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและ
คุณภาพการให�บริการทางวิชาการเพื่อเพิ่ม

รายได� 

พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและคุณภาพการให�บริการ
วิชาการ โดยคํานึงถึงความต�องการ ความสอดคล�องกับ

แนวโน�มของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ หน�วยงาน
ราชการ ชุมชน  

รายได�เงินอุดหนุนการ
ให�บริการวิชาการ 

3.2.1 โครงการส�งเสริมและจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อตอบประเด็นป*ญหาที่อยู�ในความ

สนใจของประชาชน สังคม 

วิเคราะห. ป*ญหาที่อยู�ในความสนใจของประชาชน สังคม 
ระดมทุน จัดสรรทุนเพื่อทําการวิจัย  

กองทุนวิจัย 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

1,032,400 

 
 
 

219,500 
 

 

 

 

219,500 

(กองทุน) 

3.2.2 โครงการส�งเสริมงานการวิจัยสถาบัน สนับสนุนให�มีการวิจัยสถาบัน 

 
 
 

กองทุนวิจัย 

3.2.3 โครงการเผยแพร�ความรู�สู�สังคม สนับสนุนให�มีการประชาสัมพันธ.ความรู�ใหม�ที่ได�จากการ

พัฒนาองค.ความรู�จากการวิจัยการสร�างผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยผ�านสื่อต�างๆ 

รายได�เงินอุดหนุนการ

ให�บริการวิชาการ 

3.3.1 โครงการพัฒนาคู�มือจัดระบบการเรียน

การสอนที่ยึดผู�เรียนเป'นศูนย.กลางการเรียนรู�
จากการปฏิบัติและการใช�ป*ญหาในชุมชนเป'นฐาน 

สํานักส�งเสริมวิชาการและการเรียนรู�ได�ประสานการจัดทํา

คู�มือจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู�เรียนเป'นศูนย.กลาง
และจัดทําคู�มือระบบการเรียนรู� 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

384,500 

 
 
 

 
 
 

 
274,500 

 

 

 

 

 

12,099,500 

 

 

 

 

(กองทุน) 

3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด�าน

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให�แก�
คณาจารย. 

สร�างเสริมความเข�าใจให�แก�คณาจารย.ในการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการสอนที่
เปgดให�นักศึกษาเรียนรู�จากการฝeกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ และร�วมกับชุมชน ท�องถิ่น รวมทั้งพัฒนา

จัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ. ที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.3.3 โครงการส�งเสริมและพัฒนางานวิจัยในชั้น

เรียน 

ส�งเสริมให�อาจารย.ผู�สอนกําหนดให�นักศึกษาทํางานวิจัยใน

ชั้นเรียน 
 
 

 
 

กองทุนวิจัย 

3.4.1 โครงการส�งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วมในระดับชุมชน 

ส�งเสริมให�นักวิจัยทํางานวิจัยร�วมกับชุมชน 
 

 
 
 

 

กองทุนวิจัย 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

109,500 

 

 

 

 

 

 

 

3,026,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กองทุน) 

3.4.2 โครงการเรียนรู� ปฏิบัติการสรรค.สร�าง

ชุมชน 

จัดกิจกรรมให�นักศกึษาและบุคลากรมโีอกาสเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติจริงผ�านการศึกษาป*ญหาและร�วมทํากิจกรรมในองค.กร 

สถานประกอบการ และในชุมชน และมีบทบาทในการเข�าไปมี
ส�วนร�วมในการพัฒนา และแก�ไขป*ญหาเพื่อสรรค.สร�างชุมชน 
สังคมต�นแบบ 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 

3.5.1 โครงการพัฒนาห�องปฏิบัติการหรือศูนย.

การเรียนรู�ของศาสตร.เฉพาะด�าน 

ปรับปรุง ก�อสร�าง ห�องปฏบิัติการหรือศูนย.การเรียนรู�ของ
ศาสตร.เฉพาะด�าน 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

•     ห�องปฏบิัติการทางการบริหาร รายได�จัดการศึกษา 

•     ห�องปฏบิัติการการบิน   

•     ศาลจําลอง   

•     ศูนย.สาธิตวิถีชีวิตแบบพอเพียง   

•     ศูนย.วิจัยและพัฒนาพืชพลังงานและพันธุ.ไม�หอม   

 

 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

3,519,500 

(กองทุน) 

3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะให�แก�ครูและ

ผู�บริหารโรงเรียนในเครือข�าย 

จัดให�การสัมมนา ฝeกอบรมให�ความรู�ด�านการพัฒนา

สมรรถนะแก�ครู และผู�บริหารโรงเรียนในเครือข�าย พร�อม
ทั้งให�ประเมินผลการฝeกอบรมให�ความรู�  

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

3.6.2 โครงการพัฒนาครูรุ�นใหม� สนับสนุน และเปgดโอกาสให�ครูที่ได�รับการบรรจุ หรือเป'นผู�
ที่ทํางานที่เกี่ยวข�องกับสายวิชาชีพครู ได�รับการพัฒนา
ทักษะ ประสบการณ. 

 
              

 

 

 

 

21,141,900 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต การปรับปรุงภูมิสถาป*ตย. สื่อการเรียนการสอน   อาจารย. 
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

219,500 

 
 
 

 
219,500 

 

 

 

219,500 

 

 

 

 

 

 

 

(กองทุน) 

3.7.1  โครงการศึกษารวบรวมองค.ความรู�ดั้งเดิม

ที่เป'นภูมิป*ญญาชาวบ�านและวัฒนธรรมท�องถิ่น 

มหาวิทยาลัยจัดเก็บข�อมูล สบืค�น แสวงหา และนํามาจัดเก็บให�
เป'นองค.ความรู�ดั้งเดิมที่เป'นภูมิป*ญญาชาวบ�าน และวัฒนธรรม

ท�องถิ่น สามารถเผยแพร�และการนําองค.ความรู�ไปใช�ประโยชน. 
สืบสานภูมิป*ญญาชาวบ�าน วัฒนธรรม 

กองทุนวิจัย 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

3.7.2 โครงการเผยแพร� ภูมิป*ญญาไทย และ

วัฒนธรรมท�องถิ่นให�แก�นักศึกษา 

จัดงาน  Event  งานแสดงผลงานภูมิป*ญญาชาวบ�านและ

วัฒนธรรมท�องถิ่น 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

3.7.3 โครงการประชุมสัมมนาสร�างความเข�าใจที่
ถูกต�องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสําคัญของ

การนํามิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสู�การปฏิบัติ 

จัดประชุมสัมมนาสร�างความเข�าใจที่ถูกต�องเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและความสําคัญของการทํามิติทางวัฒนธรรม

เพื่อลงสู�การปฏิบัติ 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

329,500 

 

 

 

 

 

 

 

1,099,500 

(กองทุน) 

3.8.1 โครงการพัฒนาความร�วมมือกับองค.การ

ภายนอกในการพัฒนาชุมชน องค.การหรือ
ผู�ประกอบการในประเทศ              เพื่อนบ�าน 

ส�งเสริมสนับสนุนให�นักศึกษา และบุคลากร                          

การแลกเปลี่ยนความรู�ในการพัฒนาชุมชนองค.การหรือ
ผู�ประกอบการในประเทศเพื่อนบ�าน 

รายได�จัดการศึกษา 

3.9.1 โครงการส�งเสริมการผลิตวารสารทาง

วิชาการ 

ประสานงานบุคลากรนักศึกษาส�งผลงานทางวิชาการ ให�

มหาวิทยาลัย ฝkายประชาสัมพันธ.ร�วมกับสถาบันวิจัยจัด
ผลิตวารสารทางวิชาการเป'นประจํา 

รายได�จัดการศึกษา 

กองทุนวิจัยกองทุนพัฒนา
บุคลากร 

 

   



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 

2554 
 

1,099,500 

 
 
 

 
 

1,099,500 

 

 

 

54,500 

(กองทุน) 

3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพร�ผลงานทาง

วิชาการและการปฏิบัติงานผ�านสื่อสาร มวลชน 

จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย. 

พร�อมทั้งแสดงผลการปฏิบัติงานและเชิญสื่อสาร มวลชน
เข�าร�วมงานแสดงผลงาน 

รายได�จัดการศึกษา 

3.10.1 โครงการจัดทําเอกสาร ตํารา หนังสือทาง

วิชาการ และงานวิจัย 

สนับสนุน ให�มีการพัฒนาเอกสาร ตํารา หนังสือทาง

วิชาการ และงานวิจัย 

รายได�สิทธิประโยชน. 

 
 
 

 

3.10.2 โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตรผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

กองทุนวิจัย 
รายได�จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 
 
 
 

3,943,600 
 

 

 

 

2,199,900 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน4วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ   

4.1.1.1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย.และ

บุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย. 

จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย.ของมหาวิทยาลัยจัด

กิจกรรมระดมทุนสําหรับใช�ในการพัฒนาบุคลากร ดําเนิน
โครงการ กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรตามแผนที่กําหนด
อย�างต�อเนื่อง  

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

4.1.1.2 โครงการส�งเสริมการเข�าสู�ตําแหน�งทาง
วิชาการและตําแหน�งตามเส�นทางอาชีพของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

สนับสนุนให�บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการสร�างผลงาน
ทางวิชาการเพื่อปรับตําแหน�ง และเพิ่มโอกาสในการได�รับ

ตําแหน�งที่สูงขึ้น 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

 
 

 
 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

1,099,900 

 

 

 

 

3,299,900 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3 โครงการความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ต�าง ประเทศในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
สําหรับบุคคลากร 

ติดต�อ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ เพื่อ

ส�งบุคลากร เข�ารับการอบรม   ในหลักสูตร ด�านการจัด
การศึกษาการบริหารและวิจัย และสนับสนุนเงิน
งบประมาณ                    ให�บุคลากรได�นําเสนอผลงาน 

หรือนําผลที่ได�รับจากการอบรมมาใช�ประโยชน.ต�อ
มหาวิทยาลัย  

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

4.1.1.4 โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและต�างประเทศ 

ติดต�อประสานงาน กับสถาบันอุดมศึกษา   ในต�างประเทศ  
เพื่อเข�าศึกษาดูงาน และส�งบุคลากรเข�าศึกษาดูงาน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

164,900 

 

 

 

 

 

 

 

109,900 

4.1.2.1 โครงการพัฒนาอาจารย.และบุคลากร

ต�นแบบด�านการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

จัดกิจกรรมนําร�องให�สร�างบุคลากรพัฒนาตนเอง พร�อม

จัดให�มีการคัดเลือกบุคลากรที่  มีความสามารถ และ
เหมาะสม เพื่อเป'นต�นแบบ ที่ปรึกษาภายใน ในการพัฒนา
ระบบการสอน การวิจัย และการให�บริการวิชาการ 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

4.1.2.2 โครงการส�งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จัดกิจกรรมรณรงค. สร�างแรงจูงใจและกระตุ�นให�บุคลากร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

กองทุนพัฒนาบุคลากร 
รายได�จัดการศึกษา 

   



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

 
แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

109,900 

 
 
 

 
 
 

164,900 
 

 

 

 

109,900 

 

 

 

 

 

 
4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ�าฟNาสําหรับอาจารย.

และบุคลากร 

คัดเลือกอาจารย. และบุคลากรที่มีบทบาท   ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสร�างชื่อเสียง
ให�กับมหาวิทยาลัยได�รับรางวัล 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

4.1.2.4 โครงการส�งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข�า
ค�ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ส�งเสริม สนับสนุน ให�มีการจัดทําค�ายอาสาพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนให�บุคลากรร�วม

เข�าร�วมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินและพัฒนา
สมรรถนะ บุคลากรรายบุคคล 

จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถ
นําไปใช�ประโยชน. ได�วิเคราะห.สมรรถนะที่บุคลากรพึงม ีและ

จัดให�บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงานของบคุลากร 
อาทิเช�น การฝeกอบรมทักษะ การศึกษาต�อให�ตรงกับสมรรถนะ
ที่ใช�ในการปฏิบัติงาน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

109,900 

 
 
 

 
 

329,900 

 

 

 

 

219,900 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

วางระบบประเมินผลการปฏิบัติให�เกิดความเป'นธรรม และ

มุ�งเน�นการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประโยชน.ใน
การพิจารณาความดีความชอบ 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

4.1.4.1  โครงการพัฒนาองค.การเรียนรู�และ
ระบบการจัดการความรู� 

รวบรวมองค.ความรู� สร�างองค.กรแห�งการเรียนรู� และ
จัดระบบการจัดการความรู�ของมหาวิทยาลัย และส�งเสริม

ให�มีการนําความรู� ของบุคลากรและชุมชนท�องถิ่น จัดเก็บ
ให�เป'นองค.ความรู� พร�อมให�มีการเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

4.1.4.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการอุดมศึกษา 

ส�งเสริมให�บุคลากรมีการรวมตัวเป'นเครือข�าย กลุ�มทํางาน
เพื่อจัดกิจกรรมแก�ไขป*ญหา             ในการปฏิบัติงาน 
หรือการพัฒนางานให�มี            ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

1,099,900 

 
 
 

 
 

54,900 

 

 

 

 

329,900 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู�นําการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมส�งเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู�ของผู�บริหาร

ในทุกระดับ ในด�านการเป'นผู�นําการปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุนให�มีการนําความรู�ที่ได�มาพัฒนาเป'นผู�นําการ
เปลี่ยนแปลง 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

4.1.5.2 โครงการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน กองการเจ�าหน�าที่ประสานงาน และรวบรวมข�อมูลในการ
จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่เพื่อเป'นแนวทาง

สําหรับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

4.1.5.3 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ      
คํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย./สํานัก 

จัดให�มีการวางแผนงบประมาณ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปlของมหาวิทยาลัย คณะ /สํานัก รวมทั้งจัดให�มีการ
จัดทําและตดิตามประเมินผลการปฏบิัติราชการตาม           
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปl 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

219,900 

 

 

 

 

54,900 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค.การ
สมรรถนะสูง 

จัดให�มีการศึกษาป*ญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสาน

ขอความร�วมมือกับหน�วยงานที่เป'นองค.กรสมรรถนะสูง 
เพื่อขอเข�าไปศึกษาดูงาน และนําความรู�จากการเข�าศึกษา
มาพัฒนามหาวิทยาลัยให�เป'นองค.กรสมรรถนะสูง 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�การจัดการศึกษา 

4.1.6.2 โครงการประกวดและมอบรางวัลการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

ส�งเสริมให�บุคลากรมีการพัฒนากระบวนการทํางาน พร�อม
ทั้งคัดเลือก จัดการประกวด และคัดเลือกนวัตกรรมด�าน

การจัดการ เพื่อมอบรางวัลการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการ 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�การจัดการศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 

4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร�ที่มุ4งผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล 

4.2.1.1 โครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผนพัฒนา
ระเบียบข�อบังคับ 

รวบรวมข�อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด นําข�อมูลดงักล�าวมาวิเคราะห.และ
ปรับปรุงพัฒนาระเบียบข�อบงัคับให�สอดคล�องกับสถานการณ.
ป*จจุบันให�มีความทันสมัยและสามารถนํามาปฏบิัตไิด�จริงตาม

กฎหมาย 
 
 
 

274,500 
 

 

 

 

 

 

109,900 

รายได�งบประมาณ 

แผ�นดิน 

4.2.1.2 โครงการจัดทําคู�มือการบริหาร
ยุทธศาสตร.สําหรับบุคลากรทุกสายงาน 

สํารวจความต�องการของบุคลากร สมรรถนะที่จําเป'นของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน หรือมีข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบ�อย ขาดความ
ชัดเจน กฎเกณฑ.วิธีการปฏิบัติที่ไม�เป'นไป  ในแนวทางเดียวกัน ทําให�
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นําผลการสํารวจมาจัดทําคู�มือการ
ปฏิบัติงานและจัดทําแผน/โครงการฝeกอบรมเสริมสร�างความรู�ในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

รายได�จัดการศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

329,900 

 

 

 

 

 

 

164,900 

4.2.2.1 โครงการจัดทําและทบทวนแผน

ยุทธศาสตร.และแผนปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง  เพื่อทบทวน

ยุทธศาสตร.และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งจัดระบบการสื่อสารเพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานให�แก�บุคลากรที่เกี่ยวข�อง 

 
 

 
 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

4.2.2.2 โครงการระบบบริหารความเสี่ยง วิเคราะห. รวบรวม ระบุความเสี่ยงที่สําคัญส�งผลกระทบ
ต�อมหาวิทยาลัย และมีโอกาส        ที่จะเกิดขึ้น พร�อมทั้ง
จัดทําแผนลดโอกาสที่จะเกิด หรือปรับปรุงให�อยู�ในระดับที่

ยอมรับได� ดําเนินการพร�อมทั้งติดตามประเมินผลตาม
แผนงาน/โครงการที่ได�กําหนด 

 
 
 

 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

439,900 

 

 

 

 

1,099,900 

4.2.2.3 โครงการเสริมสร�างความเข�าใจในระบบ

บริหารยุทธศาสตร.และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 

จัดประชุมชี้แจง ซักซ�อมความเข�าใจให�กับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในระบบบริหารยุทธศาสตร.และการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม กระบวนการทํางาน
ให�สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร.ตามแนวทางการ

เรียนรู�จากการปฏิบัติ 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ ผ�านการฝeกอบรม การ
เรียนรู�จากการปฏิบัติการจัดการความรู�ในเรื่องการพัฒนา

ระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
ให�แก�บุคลากร เจ�าหน�าที่ และส�งเสริมให�มีการดําเนินการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพตาม

เกณฑ. 
 

 
 
 

 
 
 

 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

2,116,400 

 
 
 

 
 

549,900 

 

 

 

 

1,649,900 

4.2.2.5  โครงการพัฒนาคุณภาพการให�บริการ

หน�วยงานกลาง 

ส�งเสริมให�หน�วยงานภายในได�พัฒนาคุณภาพการ

ให�บริการ 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

4.2.3.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป'น
องค.การสมรรถนะสูงตามเกณฑ. PMQA 

จัดฝeกอบรม ประชุมชี้แจง ประสานความร�วมมือในการ
ดําเนินการตามเกณฑ. PMQA และจัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริม 

พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป'นองค.กรที่มีสมรรถนะสูง 
 
 

 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

4.2.3.2 โครงการสร�างเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบริหาร 

ส�งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมให�เกิด  ธรรมาภิบาลใน
การบริหาร 
 

 
 
 

 
 

รายได�จัดการศึกษา 

  



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

5,499,900 

 

 

 

 

 

 

 

28,599,900 

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงานและ

ฐานข�อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหาร 

จัดหา พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
ให�บริการ รวมทั้งดําเนินการจัดเก็บข�อมูลสถิติที่สามารถใช�

ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําระบบ
ฐานข�อมูล และสนับสนุนการปฏิบัตงิานและการบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

4.2.4.2 โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�าน

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร. 

ศึกษาวิเคราะห.ความเคลื่อนไหว ความต�องการในการใช�งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมทั้งจัดทําแผนแม�บทการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานระบบ
เครือข�ายระบบฐานข�อมูล ตลอดจนตรวจสอบ บํารุงรักษา
เครื่องมือทางด�านเทคโนโลยีให�มีความทันสมัยพร�อมใช�งาน 
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ.ทางด�าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 
 
 
 
 

 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

329,900 

 

 

 

 

37,399,900 

4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย.

ประจําปl 

จัดให�มีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย.ประจําปlของมหาวิทยาลัย
อย�างสม่ําเสมอ  โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� และสามารถแสดงต�อ
สาธารณชนรับทราบ 

รายได�จัดการศึกษารายได�การ

จัดการสิทธิประโยชน. 

4.2.5.2 โครงการพัฒนางานการจัดหารายได�

จากสินทรัพย.และสิทธิประโยชน. 

การจัดหารายได�จากทรัพยากรที่มีอยู�ของมหาวิทยาลัย 
ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ โดยพิจารณาความ
คุ�มทุน ผลกระทบที่มีต�อมหาวิทยาลัย อาทิเช�น การจัดการ
สิ่งแวดล�อม และพิจารณาจากความจําเป'นและป*จจัยด�านสังคม และ
ประโยชน.ที่นักศึกษาจะได�รับ 

รายได�การจัดการสิทธิ

ประโยชน. 

•  การพัฒนารูปแบบการลงทุนจาก สินทรัพย.ที่มีอยู� 

•  การพัฒนาศูนย.ฝeกประสบการณ.วิชาชีพ 

•  การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน  ท�องถิ่น 

•  การพัฒนาศูนย.หนังสือและการผลิตเอกสารตํารา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

714,900 

 

 

 

 

 

177,000 

4.2.6.1 โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ.เชิงรุก

และสื่อสารภาพลักษณ.องค.การ 

สร�างภาพลักษณ.ขององค.การ สนับสนุนและเผยแพร�

ประชาสัมพันธ.ผ�านสื่อต�างๆ ให�สาธารณชนรับทราบ 
ปลูกฝ*งให�บุคลากร นิสิต นักศึกษา ยอมรับในภาพลักษณ.
องค.การ  

รายได�งบประมาณแผ�นดิน  

รายได�จัดการศึกษา 

 4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0 ของ

มหาวิทยาลัย คณะ / สํานัก 

สนับสนุนให�มหาวิทยาลัย คณะ / สํานัก พัฒนา Web 2.0 

โดยการพัฒนาบุคลากรที่อยู�ในหน�วยงานให�สามารถดูแล
และพัฒนา Web 2.0 ได�   

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 

4.3 พัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน และสภาพแวดล0อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย  

4.3.1.1  โครงการจัดทําผังแม�บทการพัฒนาภูมิส
ถาป*ตย.ภายในมหาวิทยาลัย 

จัดให�มีการศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการใช�อาคาร การออกแบบพื้นที่
ใช�งาน การจัดสวนหย�อมภายในบริเวณมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหา 
ดําเนินการออกแบบ จัดทําพิมพ.เขียวของการก�อสร�างอาคาร 

1,000,000 
 

 

 

 

 

2,000,000 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 
รายได�จัดการศึกษา 

 4.3.1.2  โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิสถาป*ตย.

ภายในมหาวิทยาลัย 

- จัดสรรเงินงบประมาณ กําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข�องในการ
พัฒนา                 ภูมิสถาป*ตย.ภายในมหาวิทยาลัย และติดตามผล
การปฏิบัติงานอย�างสม่ําเสมอ 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

- สนับสนุนให�หน�วยงานภายในที่เกี่ยวข�องและบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีหน�าที่เกี่ยวข�องดําเนินการปรับปรงุภูมิสถาป*ตย.     
ให�ถูกต�องและเหมาะสมตามหลักของ   สถาป*ตย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

150,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.1.3 โครงการปรับปรุงสิ่งก�อสร�างและ

ก�อสร�างอาคารเรียน 

- ศึกษา วิเคราะห. วางแผนการใช�ประโยชน.  จากพื้นที่อาคาร
ให�เหมาะสมกับสภาพอาคาร และความต�องการในการใช�

ประโยชน. 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

- จัดให�มีการศึกษาเพื่อพิจารณาความคุ�มทุน  ความคุ�มค�าการ
นําใช�ประโยชน.จากการปรับปรุงสิ่งก�อสร�าง 

รายได�จัดการศึกษา 

- จัดสรรงบประมาณให�กับหน�วยงานในการปรับปรุง
สิ่งก�อสร�างและอาคารให�พร�อม     มคีวามพร�อมในการจัดการ
เรียนการสอน     

  

4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ.สนับสนุนการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ 

จัดหา สนับสนุนเงินงบประมาณ และขอสนับสนุนจากพันธมิตร
ของมหาวิทยาลัย      ในการจัดหาครุภัณฑ. และการบริหาร
จัดการ รวมทั้งจัดระบบการบริหารการ ใช�ประโยชน.จาก
ครุภัณฑ.ที่มหาวทิยาลัยมีอยู�ให�เกิดประโยชน.สูงสุด 
 

 
 
 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

200,000 

 
 
 

 
 

150,000 

 

 

 

 

17,000,000 

 
4.3.1.5  โครงการ Zero waste รณรงค. ดําเนินการให�การคัดแยกขยะและของเหลือใช�

ภายในมหาวิทยาลัย ให�เกิดประโยชน.ในเชิงมูลค�าทาง
เศรษฐกิจ และสร�างพฤตินิสัยที่เหมาะสมให�แก�นักศึกษา 
บุคลากร และเป'นตัวอย�างของชุมชน 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

4.3.2.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และ
หน�วยงานให�เป'นตัวอย�างขององค.การแห�งความ

พอเพียง 

เพิ่มพูนแนวคิดเรื่ององค.การแห�งความพอเพียง หน�วยงาน 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร�วมมือสร�างมหาวิทยาลัย เป'น

องค.กรแห�งการพอเพียง 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษ.สิ่งแวดล�อมและรณรงค.

เพื่อการประหยัดพลังงาน 

รณรงค.ให�บุคลากรทัง้หมดของมหาวทิยาลัยร�วมประหยัด
พลังงาน และอนุรักษ.สิ่งแวดล�อม  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม 

หรือจัดงานโดยมีวัตถุ ประสงค.ในการอนุรักษ.สิ่งแวดล�อม และ
ประหยัดพลังงาน 
 
 
 

 
 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

แหล4งรายได0 (กองทุน) 

2554 
 

50,000,000 

 
 
 

 
 

60,000,000 

 

 

 

731,931,100 

 
4.3.3.1  โครงการปรับปรุง จัดหา และก�อสร�างที่

พักอาศัยสําหรับบุคลากร 

ก�อสร�างที่พักอาศัย และจัดสรรให�บุคลากร   จัดหา

เครือข�าย ขอความร�วมมือจากหน�วยงาน ภายนอกที่
ให�บริการทางด�านที่อยู�อาศัย           เพื่อให�บริการที่
คุ�มค�าและตอบสนองความต�องการของบุคลากร 

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

4.3.3.2 โครงการปรับปรุง พัฒนาหอพักและสิ่ง
อํานวยบริการภายในมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนงบประมาณ และจัดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน.
และสิ่งอํานวยความสะดวกหอพักทั้งหญิงและชายให�เป'นที่

น�าอยู�อาศัย  

รายได�งบประมาณแผ�นดิน 

รายได�จัดการศึกษา 

  รวมงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 



 งบประมาณ

แผ�นดิน  งบประมาณเงินรายได�

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

1.1 เงินเดือนและค�าจ�างประจํา 145,770,400             - 145,770,400                 

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

1.3 ค�าจ�างชัวคราว 3,063,600                12,510,000               15,573,600                   

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

2.1 ค�าตอบแทนใช�สอยวัสดุ 30,277,600              180,436,260             210,713,860                  

2.2 ค�าสาธารณูปโภค 11,089,400               10,000,000               21,089,400                   

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

3.1 ค�าครุภัณฑ6 8,638,900                5,500,000                14,138,900                   

3.2 ค�าส่ิงก�อสร�าง 87,349,100               37,000,000               124,349,100                  

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

5. งบรายจ�ายอ่ืน 13,453,440             76,875,000             90,328,440                 

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

งบประมาณตามยุทธศาสตร2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรมราชูปถัมภ2

หมวดรายจ�าย

ป:งบประมาณ 2554

รวมงบประมาณทั้งส้ิน



งบประมาณแผ�นดิน

งบประมาณ

เงินรายได�

1.ค�าใช�จ�ายบุคลากร 153,780,000 51,260,000 205,040,000

2.ค�าใช�จ�ายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร� 196,629,040 535,302,060 731,931,100

ประเด็นที่ 1 สร�างเครือข�ายและ

แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน

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

ประเด็นที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข�า

ศึกษาและพัฒนานักศึกษาให�เป<น

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

ประเด็นที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัย

เป<นแหล�งเรียนรู�และการมีบทบาท

ในการแก�ไขป?ญหาของชุมชนท�องถิ่น 10,325,940 42,146,060 52,472,000

ประเด็นที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัย

เป<นอาคารสมรรถนะสูงที่มีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลและเป<นมหาวิทยาลัยสีเขียว 139,778,340 253,650,360 393,428,700

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

งบประมาณตามยุทธศาสตร%

ป&งบประมาณ 2554

รวมงบประมาณทั้งส้ิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ%

งบประมาณตามยุทธศาสตร%
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(ล�านบาท)

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

รายจ�าย 32.7940 37.4788 46.8485 37.4788 37.4788 42.1638 37.4788 39.8213 39.8213 37.4788 37.4788 42.1638 468.4855

งบม.แผ�นดิน 25.5286 28.0327 34.0409 28.0327 28.0327 31.5369 28.0327 29.7848 29.7847 28.0327 28.0327 31.5369 350.4090

เงินจ�ายอื่น 8.2654 9.4460 11.8077 9.4460 9.4460 10.6272 9.4460 10.0365 10.0366 9.4460 9.4460 10.6272 118.0766

รวม 66.5880 74.9575 92.6971 74.9575 74.9575 84.3279 74.9575 79.6426 79.6426 74.9575 74.9575 84.3279 936.9711

แผนจัดทํา Cash Flow
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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

รายจ�าย 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.แผ�นดิน 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  

เงินจ�ายอื่น 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   

แผนจัดทํา Cash Flow
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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.แผ�นดิน 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      

เงินรายได�อื่นๆ 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
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(ล�านบาท)

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 45.5450 56.9313 39.8520 42.6985 62.6244 37.0053 34.1588 39.8519 68.3176 39.8519 34.1588 68.3176 569.3131

งบม.แผ�นดิน 28.0327 35.0409 24.5286 26.2807 38.5450 22.7765 21.0245 24.5286 42.0492 24.5286 21.0245 42.0492 350.4090

เงินรายได�อื่นๆ 10.7649 13.4561 9.4193 10.0921 14.8017 8.7465 8.0737 9.4193 16.1474 9.4193 8.0737 16.1474 134.5614

รวม 84.3426 105.4283 73.7999 79.0713 115.9711 68.5283 63.2570 73.7998 126.5142 73.7998 63.2570 126.5142 1054.2835

แผนจัดทํา Cash Flow
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