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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 
ปรัชญา  
           วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
         
พันธกิจ (Mission) 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มาตรา 7 และ 8  ดังนี้ 

          มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

         มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล  

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย  ีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ  



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2555 

 

 

                                         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555                                 

 

4 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ างสมดุลและ
ยั่งยืน  

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ 
3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. เพื่อเผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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         การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียง
พอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดิน และเงนิรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ มีการ
น าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวด
ต่าง ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผู้ตรวจ
สอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้ง
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การน านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการน านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหา
แหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถ
บ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี และจากหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน เพื่อสนองต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
หลักการ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการด าเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ .ศ. 2542      
มี 6 องค์ประกอบ คือ 

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

 

วัตถุประสงค ์
          1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

2.เพ่ือสร้างระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

          3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4.เพ่ือให้มีการติดตามประเมิลผลด้านงบประมาณและการเงิน และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2555 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  
 
การจัดหา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน โดยมีกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับคณะ/ส านัก ด าเนินการจัดหา
ทรัพยากรซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ (เงินบ ารุง
การศึกษา)และงบประมาณจากการจัดหารายได้ (บริการวิชาการ  การวิจัย สิทธิประโยชน์) ดังนี้  

 
1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณ

ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยน ามาเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย และจัดท าปฏิทินการจัดท างบประมาณประจ าปีพร้อมแนวทางในการจัดท าค าขอ
งบประมาณส่งให้หน่วยงาน เพ่ือหน่วยงานจะได้จัดท าค าของบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
หลังจากนั้นกองนโยบายและแผน วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเอกสาร ค าของบประมาณไปให้ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว กองแผนงานได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยมีการจัดท าแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ
ก าหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจ าเป็นและตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
2. งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดย 

กองนโยบายและแผนจัดท าแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
และแจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยส่งให้กองแผนงานรวมวิเคราะห์พร้อมน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้อีกครั้งหนึ่ง 

 
3. งบประมาณจากการจัดหารายได้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดหารายได้จาก งานบริการด้าน

วิจัย  งานบริการวิชาการ การจัดการสิทธิประโยชน์ของส านักสิทธิประโยชน์ (โครงการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการศูนย์หนังสือ โครงการศูนย์อาหาร โครงการการจัดการธุรกิจคณะ
วิทยาการจัดการ โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการบริการคณะ
ครุศาสตร์ โครงการบริการส านักวิทยบริการ โครงการศูนย์กรุงเทพมหานคร โครงการบริการสิทธิ
ประโยชน์  โครงการบริการวิชาการ-ฟ้ืนฟู โครงการบริการชุมชน  โครงการน้ าดื่ม  และโครงการ
หอพักนักศึกษา) 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2555 
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ซึ่งงบประมาณทั้ง 3 แหล่งเงินดังกล่าว จะถูกน ามาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อม
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจ่าย ตามตารางใน Cash 
Flow 

 
 

      ตารางแสดงแหล่งงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ 
2555 

 
      งบประมาณแผ่นดิน 

 
261,468,500.- บาท 

 
      งบประมาณ เงินรายได ้

 
275,000,000.- บาท 

 
      การจัดหารายได้จากแหล่งอื่น 

 

 
   86,000,000.- บาท 

รวมท้ังสิ้น 622,468,500.- บาท 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2555 

 

 

                                         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555                                 

 

9 

  
ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 
 

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

การเงิน 
6. หน่วยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ 

 

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

เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 
3. การรายงานข้อมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษา ขาดความแม่นย า 
4. ระบบการให้บริการนักศึกษาไม่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
5. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกันให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. การสร้างเครือข่ายยังไม่กว้างขวาง 

 

โอกาส (Opportunitis) 
1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านหรือ

มหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น 
2. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2555 
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4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร้าง
การยอมรับและเป็นที่รู้จักมากข้ึน 

5. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e – Budgeting 
ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี 

6. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะส าหรับในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดหารายได้ 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจ านวนและระยะเวลาที่

ก าหนด 
2. นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่

ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
3. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามีจ านวนลดลง 
4. สถานศึกษามีจ านวนเพ่ิมข้ึน ท าให้การแข่งขันสูง 
5. ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ พ.ศ. 2555                                 
 

SWOT  MATRIX 

 

  
จุดแข็ง (S-Strenghtes) จุดอ่อน (W-Weakness) 

S1 ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการริหารเงิน W1 การจดัเก็บรายไดม้ีความยืดหยุ่นท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
S2 มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถกูต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ W2 การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใชใ้นการตัดสินใจ ยังขาดการวเิคราะห์

และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
S3 การบริหารงบประมาณมคีวามยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ W3 การรายงานข้อมูลทางการเงนิจากระบบบริหารการศกึษาขาดความแม่นย า 

S4 มีระบบควบคมุภายในทางดา้นการเงินท่ีดี W4 ระบบการให้บริการนกัศึกษาไม่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
S5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัตงิานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

ด้านการเงิน 
W5 ขาดการสร้างความเขา้ใจเกีย่วกับกฏระเบียบดา้นการเงินท่ีถกูต้อง และเป็น

ทิศทางเดียวกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
S6 หน่วยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศกัยภาพในการหารายไดจ้ากแหล่งอื่นๆ W6 การสรางเครือข่ายยงัไม่กวา้งขวาง 

โอกาส (O-Opportunities) ภัยคุกคาม (T-Threats) 
O1 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจัจุบันส่งผลให้นักศึกษาตดัสินใจเรียนในมหาวิทยาลัย

ใกล้บ้านหรือมหาวิทยาลัยทีเ่ปิดในท้องถิ่น 
T1 จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจ านวน

และระยะเวลาที่ก าหนด 
O2 การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายไดจ้ากนกัศึกษาตา่งชาติมากขึ้น T2  นโยบายการใหกู้้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน

เงินใหกู้้ยืมที่ผูกพันกับรายไดใ้นอนาคต(กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เปน็ไปตาม
ก าหนดเวลา 
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โอกาส (O-Opportunities) ภัยคุกคาม (T-Threats) 
O3 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

T3 อัตราการเกิดของประชากรทีล่ดลงท าใหจ้ านวนนักเรยีนที่เขา้สู่ระดับอุดมศึกษามี
จ านวนลดลง 

O4 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการส่ือสาร
เพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

T4 สถานศึกษามีจ านวนเพิม่ขึ้น ท าให้การแข่งขันสูง 

O5 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบญัชกีลาง เช่น ระบบe-

Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตดัสินใจทีดี 
T5 ความไมม่ั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

O6 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะส าหรับในการจัดกจิกรรมต่างๆโดยเฉพาะการจัดหา
รายได ้
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร (Interal Strategic Factors Summary:IFAS) 

Internal Factors 
Weight 

(0.0-1.0) 
Rating 

(1-5) 
Weighted 

Score 
Comments 

จุดแข็ง (S-Strenghtes)     

S1 ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการริหารเงิน 0.2 5 1.0  

S2 มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถกูต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ 0.2 5 1.0  

S3 การบริหารงบประมาณมคีวามยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 0.1 5 0.5  

S4 มีระบบควบคมุภายในทางดา้นการเงินท่ีดี 0.1 5 0.5  

S5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัตงิานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดา้นการเงิน 0.1 5 0.5  

S6 หน่วยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศกัยภาพในการหารายไดจ้ากแหล่งอื่นๆ 0.1 5 0.5  

รวม 0.8  4.0  

จุดอ่อน (W-Weakness)     

W1 การจดัเก็บรายไดม้ีความยืดหยุ่นท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 0.05 3 0.15  

W2 การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใชใ้นการตัดสินใจ ยังขาดการวเิคราะห์และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 0.05 3 0.15  

W3 การรายงานข้อมูลทางการเงนิจากระบบบริหารการศกึษาขาดความแม่นย า 0.05 2 0.1  

W4 ระบบการให้บริการนกัศึกษาไม่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว 0.025 2 0.05  

W5 ขาดการสร้างความเขา้ใจเกีย่วกับกฏระเบียบดา้นการเงินท่ีถกูต้อง และเป็นทศิทางเดยีวกันใหก้ับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 0.05 2 0.1  

W6 การสร้างเครือข่ายยงัไม่กวา้งขวาง 0.025 2 0.05  

รวม 0.2  0.6  
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หมายเหต ุ   Rating 

 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด เท่ากับ 5 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก เท่ากับ 4 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง เท่ากับ 3 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย เท่ากับ 2 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด เท่ากับ 1  
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Enternal Factors Weight 

(0.0-1.0) 
Rating 

(1-5) 
Weighted 

Score 
Comments 

โอกาส (O-Opportunities)     

O1 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจัจุบันส่งผลให้นักศึกษาตดัสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านหรอืมหาวิทยาลัยทีเ่ปิดใน
ท้องถิ่น 

0.2 4 0.8  

O2 การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายไดจ้ากนกัศึกษาตา่งชาติมากขึ้น 0.2 4 0.8  

O3 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

0.1 4 0.4  

O4 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันท าใหม้หาวิทยาลัยมีโอกาสในการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่
รู้จักมากขึ้น 

0.1 4 0.4  

O5 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบญัชกีลาง เช่น ระบบe-Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้
มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตดัสนิใจทีดี 

0.1 4 0.4  

O6 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะส าหรับในการจัดกจิกรรมต่างๆโดยเฉพาะการจัดหารายได้ 0.1 4 0.4  

รวม 0.8  2.8  

ภัยคุกคาม (T-Threats)     

T1 จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด 0.05 3 0.15  

T2  นโยบายการใหกู้้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยมืที่ผูกพันกับรายไดใ้น
อนาคต(กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

0.05 2 0.1  

T3 อัตราการเกิดของประชากรทีล่ดลงท าใหจ้ านวนนักเรยีนที่เขา้สู่ระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง 0.05 2 0.1  

T4 สถานศึกษามีจ านวนเพิม่ขึ้น ท าให้การแข่งขันสูง 0.025 3 0.075  

T5 ความไมม่ั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 0.025 3 0.075  

รวม 0.2  0.5  
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หมายเหต ุ   Rating 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด เท่ากับ 5 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก  เท่ากับ 4 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง เท่ากับ 3 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย  เท่ากับ 2 

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด เท่ากับ 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

ชุดข้อมูล 1

ชุดข้อมูล 1



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

1. บริหารงบประมาณ งบบุคลากร ไม่ควรเกิน 50% ของงบประมาณท้ังหมด 
2. บริหารงบประมาณ งบด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 25% ของงบประมาณท้ังหมด 
3. บริหารงบประมาณ งบลงทุน ไม่ควรเกิน 10% ของงบประมาณท้ังหมด 
4. บริหารงบประมาณ งบอุดหนุน ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณท้ังหมด 
5. บริหารงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณท้ังหมด 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

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

 

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

 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ

ความโปร่งใสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. เพ่ือความถูกต้องของงบประมาณ และน าผลงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข 
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดหาแหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร

จัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ ์
1. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
3. จัดหารายได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 
 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2555 

 

 

                                         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555                                 

 

19 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้าง
เครือข่ายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : เพิ่ม
โอกาสการศึกษาเข้าและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพสุงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เพิ่ม
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และร่วมแก้ไข
ปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การ
สมรรณะสูง ที่มีการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธท์างการเงิน                                                             
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : กระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การจัดหา
ทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 

เป้าประสงค์ 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธภิาพและความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์ 2 : เพื่อความถูกต้องของ
งบประมาณ และน าผลงบประมาณมา
ปรับปรุงแก้ไข 

 

เป้าประสงค์ 3 : มหาวิทยาลัยมีการจัดหา
แหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจาก
ภายนอกเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ ์1 : การใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ ์3 : ก าหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้กับหนว่ยงาน กลยุทธ ์4 : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจาก

ภายนอก 

กลยุทธ ์2 : ปรับปรุงระบบบริหาร
ทางการเงิน 
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ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
  
  การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะ
มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความรู้  ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิ นให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางท่ีสอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

2. หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  
 

การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จะด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแนวทางด าเนินงาน 

 
 กรอบแนวทางด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2555  มีความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
 สานต่อและเพิ่มโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน สถานประกอบการภายนอก และ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ 
 แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนา

ระบบการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น  
 แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้

ตัวอย่างในด้านต่างๆ ส าหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ 
 ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต  และ

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 พัฒนามหาวิทยาลัย  ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่ สากลด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

ศาสตร์และการปฏิบัติการ  เพื่อชุมชนที่มีความพร้อมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในภูมิภาค
อุษาคเนย์ 

 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่
ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

2. เพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 
 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สนใจเข้าศึกษาก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ก าหนดแผนการตลาด สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการรับและ

จัดท าแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 
 สร้างความร่วมมือข้อตกลงร่วมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควต้าในการเข้าเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ผ่านองค์กร หน่วยงานพันธมิตร 
 ก าหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะส าหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์และด าเนินมาตรการให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเ รียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความส าคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธ ารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย และ

มีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

 ส ารวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการ ที่สนอง
ต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น 
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 สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพร่
สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็นระยะๆ 

 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
การใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐานให้นักศึกษาได้ร่วมท างานกับชุมชน 

 สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ 

 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับชุมชน นักศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน 
 เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ 
 พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชุมชน และท้องถิ่น 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ต าแหน่งตาม
เส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

 สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสร้างคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ 

 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีและก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานและการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร 

 มอบอ านาจเสริมพลังและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ / ส านัก ในรูปแบบของการ
กระจายอ านาจ การสนับสนุนงบประมาณก าลังคน ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

 ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการท างานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรม
การบริหารจัดการ 

4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

 ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพการท างานและการสร้าง
เสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ., สมศ.  และ ก.พ.ร. 

 ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2555 

 

 

                                         แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555                                 
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 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 
 ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์ผ่านสื่อ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Website และสื่ออ่ืนๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม และสมาคมศิษย์เก่า 

4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างขององค์การแห่งความพอเพียง 
 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอ านวยบริการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่

บุคลากรและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชัน้น าเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นในอษุาคเนย ์

 
สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมติรในการปฏิบัติงาน 

 

เพ่ิมโอกาสการเข้าศึกษาและพัฒนานักศกึษาให้เกง่และดี 

 

เป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ่น 

 

พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงที่มธีรรมาภิบาล 

 

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบรูณาการวชิาการท้ังศาสตร์  

และศิลป์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยนื 

เป็นองค์การตัวอย่างท่ีมีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง 

และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

• แหล่งเงินทุนทราบถึงปัญหา ศักยภาพ ความ

พร้อมของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเงิน

สนับสนุน 

• คณาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

สร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ  

 

• บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการ

เข้าศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน 

 

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ชุมชนมีความรู้ ทักษะในการเข้าใจ แก้ไข

ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

• นักศึกษา คณาจารย์มีประสบการณ์ตรง            

และบทบาทการมส่ีวนร่วมในการศึกษาและ

แกไ้ขปัญหาของชุมชน  ทอ้งถิ่น  

 

• มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงที่มธีรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง แข็งแกร่งในด้าน

การเงนิและสินทรัพย ์

• บุคลากรทุกกลุ่มมคีวามสุขและพงึพอใจที่ได้

ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานต่อ เพ่ิมโครงการความร่วมมือกับในการ

ท าภารกจิหลักกับหน่วยงานภายนอก 

• แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน

การท างานตามภารกจิหลัก 

• สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับศิษย์เกา่ / ชุมชน 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณ์มหาวทิยาลัยสู่สากล 

 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับ

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และผูเ้รียน 

• พัฒนา ต่อยอด เพิ่มคุณค่าของผลงาน  การวิจัย

และนวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้าง

การรับรู้ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่

ปรึกษา ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนา

นักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม มีบทบาท           

ด้านการอนุรักษ ์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขา

ที่มคีวามพร้อม 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 

ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา 

• ส่งเสริมให้ นักศึกษาเข้าร่วม มีบทบาท             

ด้านการอนุรักษ ์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขาที่

มคีวามพร้อม 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้บุคลากร

อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 

เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นมอือาชีพทางการอุดมศึกษาให้แก่

หน่วยงาน คณาจารย ์และบุคลากร 

 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

 

มอบอ านาจ เสริมพลัง สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานใหแ้ก่

คณะ / ส านัก ตามแนวทางการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง 

 

พัฒนาปรับปรุงระเบยีบ ข้อบังคับให้เอื้ออ านวย และพัฒนาเป็น

องค์การที่มธีรรมาภิบาลที่มสีมรรถนะสูงและความพอเพยีง 

 

พัฒนาระบบการเงนิ การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบ

อาคาร ภูมทิัศน ์และระบบสินทรัพย ์สิทธิประโยชน์ 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการวิชาการ 

เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การแสวงหา และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับองค์กรเครือข่าย ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏบิัติงาน 
หรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย  
อาจารย์  หน่วยงาน มหาวิทยาลยัทั้ง

ภายในและต่างประเทศ  
 
 
 

สร้างเครือข่ายและแสวงหา
พันธมิตรในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจเชิงบูรณาการ 

แผนภาพกรอบแนวทางด าเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์การด าเนินงาน 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชงิบูรณาการ 

 
1.1.1. โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาพิเศษ 
1.1.2. โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.3. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการวิชาการ 
1.1.4. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
1.1.5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
1.2.1   โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
1.3.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสากล 
1.3.2   โครงการส่งเสริมการจัดและการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
1.3.3  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
1.3.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน 

 

 
 

 

 
 



 

 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2555 มีดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1.1.1 โครงการความร่วมมือในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการความร่วมมือในการจัด

การศึกษาพิเศษ 

80 ลงนามความร่วมมือกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาน

ประกอบการสถานศึกษา  (สพฐ. 
อาชีวศึกษา  สถาบันการศึกษา  และ

หน่วยงานภาครัฐ) 

สสว.,คณะ,
นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

1.1.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการเครือข่ายการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

80 ลงนามความร่วมมือกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานสนับสนุน
กองทุนวิจัย (สกว.) และ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  

คณะ,สวพ.,
นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554 -
กันยายน 2555 

1.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือการให้บริการวิชาการ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการและความร่วมมือการ

ให้บริการวิชาการ 

80 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
บริการวิชาการ  และหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

คณะ, สสว., 
สสร., สวพ., 

นวัตกรรม,ศูนย์
ให้การศึกษา 

ตุลาคม 2554 -
กันยายน 2555 

1.1.4  โครงการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือทางดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

80 ลงนามความร่วมมือหน่วยงานศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ และหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

คณะ,ศิลปะ, 
นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1.1.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
โรงเรียนสาธิต 

80 พัฒนาโรงเรียนสาธิตตามแผนงาน
โครงการที่ก าหนด เพื่อพัฒนาทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
และเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์นอก

ห้องเรียนของนักศึกษา 

โรงเรียนสาธิต ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.2.1 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ ์ ร้อยละความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมของศิษย์เก่าสัมพันธ ์

80  ประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ ร่วม
จัดท ากิจกรรมกับศิษย์เก่าอย่าง
ต่อเนื่อง 
 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าที่ศิษย์เก่า
ประสบผลส าเร็จ 

คณะ, ศูนย์ให้
การศึกษา, 
นวัตกรรม , 

สนอ. :
ประชาสัมพนัธ์, 
สนอ.: กองพัฒ 

ตุลาคม 2554 -
กันยายน 2555 

1.3.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลยัสากล 

 ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลยัสากล 
 ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานท า
ในต่างประเทศในภูมิภาค
อุษาคเนย์จากนักศึกษาทั้งหมด 

80 
 
 

10 
 
 

 มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายนอกกับโครงการ
วิทยาลัยอุษาคเนย ์
 ยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่
แรงงานในอุษาคเนย ์

สสว.,คณะ,วิเทศ, 
นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.3.2 โครงการส่งเสริมการจัดและการ
เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวชิาการ 

 จ านวนผลงานที่เผยแพร่และ
น าไปใชป้ระโยชน์  
 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการจากเป้าหมายที่

100  เผยแพร่ผลงานวิจัย วชิาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
 จัดประชุมวชิาการระดับชาต ิ

สสว.,  
ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554 -
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

โครงการได้ก าหนดไว้ 
 

1.3.3  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 จ านวนผลงานที่เผยแพร ่
 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

80  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ
และวัฒนธรรม ระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

 

คณะ,นวัตกรรม,  
ศูนย์ให้การศึกษา, 
ศิลปวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

1.3.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษา             
ดูงาน 

 ร้อยของจ านวนอาจารย์และ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจาก
อาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลยั 
 ร้อยของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการจากนักศึกษาทัง้หมด 

100 
 
 

80 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดู
งานทัง้ในและต่างประเทศ ของ
อาจารย์และบุคลากร 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดู
งานทัง้ในและต่างประเทศ ของ
นักศึกษา 

 

สนอ.,สสว. คณะ, 
นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554-
กันยายน 2555 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภาพกรอบแนวทางด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน  2  
 

 

 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
ประเทศ และประชาคมอาเซยีน 

เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน 

ประชาสมัพันธ์เชิงรุก การสร้าง
เครือข่ายการรับนักศึกษา 

ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย ์

ก าหนดสมรรถนะที่พึง
ประสงคส์ าหรับบัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษาให้ได้ตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามี
การศึกษามีการเรยีนรู้จากการปฏบิัติ
แก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการ 

และชุมชน 

การจัดกิจกรรมอนรุักษ์   
ธ ารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ให้เพียงพอ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทที่ได้รับ

มอบหมาย 
พัฒนาภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับนักศึกษา 

 
เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพฒันานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่มศีักยภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น ประเทศประชาคมอาเซียน 



 

 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง  

และสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่น  ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
 

2.1.1   โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2.2.1   โครงการจัดการศึกษาทางไกล  
2.3.1   โครงการเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้ 
2.4.1  โครงการความร่วมมือทางวิชาการในเขตอุษาคเนย์ 
2.5.1   โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะส าหรับบัณฑิต 
2.5.2  โครงการส่งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
2.6.1   โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.7.1   โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.8.1   โครงการส่งเสริมและสืบทอดความเป็นไทย 
2.9.1   โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละหลักสูตร 
2.10.1  โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

 

 



 

 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2555 มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

25  
หลักสูตร 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานTQFโดยเน้นการพัฒนา

ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

คณะ, สสว., 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

นวัตกรรม 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.2.1  โครงการจัดการศึกษาทางไกล   จ านวนหลักสูตรการศึกษาทางไกล
ที่ได้รับการพัฒนา 
  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกล 

2  
หลักสูตร 

80 

จัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วย
ตนเองภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2. 3.1 โครงการเสริมสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ 

จ านวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
และศูนย์บริการทางวิชาการแก่

ภายนอก 

1 แหล่ง จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning 
Center) และศูนย์บริการทางวิชาการแก่
ภายนอก (Community Access Point) 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 
นวัตกรรม, สสร. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.4.1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ในเขตอุษาคเนย์ 

 จ านวนโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการตามเป้าหมายของ
โครงการ 

10 
โครงการ 

80 

จัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ 

คณะ, สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 
นวัตกรรม,วิเทศ 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
และกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ

ส าหรับบัณฑิต 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบตามสมรรถนะ 

80 
 

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 
นวัตกรรม,สนอ.:

กองพัฒน 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

2.5.2 โครงการส่งเสริมการสั่งสม
สมรรถนะและประสบการณ์ที่พึง

ประสงค์ของนักศึกษา 

ร้อยละจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบตามสมรรถนะ 

80 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 

คณะ,สสว.,ศูนย์ให้
การศึกษา, 

นวัตกรรม, สนอ.:
กองพัฒ 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษา
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

จ านวนร้อยละของสถานประกอบการ
ที่ตอบรับ          การฝึก

ประสบการณ์ของนักศึกษา 

70 
 

จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน
และตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

คณะ,สสว., 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์
ที่ปรึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การ

ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

80   จัดอบรมระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะ,สสว., 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

2.8.1 โครงการส่งเสริมและสืบทอดความ
เป็นไทย 

จ านวนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

10  
กิจกรรม 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

คณะ,สสว. 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

2.9.1 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละหลักสูตร 

จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

10% อบรมหลักการผลิตสื่อและการใช้สื่อส่งเสริม
ให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

คณะ,สสว., 
ศูนย์ให้การศึกษา, 

นวัตกรรม 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

2.10.1 โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 จ านวนโครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 โครงการ 
 
 

 พัฒนานักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ 
 จัดหาระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

งานวิชาการศึกษา
ทั่วไป,คณะ,ศูนย์ให้

การศึกษา, 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 จ านวนการพัฒนาระบบภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1 ระบบ สารสนเทศ นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภาพกรอบแนวทางด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน  3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้ของ
ศาสตร์ต่าง ๆ 

ประชาสมัพันธ์ เผยแพรผ่ลงานและ
สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงาน

ทางวิชาการของทุกหน่วยงาน 
 

พัฒนาต่อยอดสร้างมูลคา่เพิ่ม
ผลงานทางวิชาการและ
นวัตกรรมเชิงพัฒนา 

ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหาร
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาและปฏิรปูการเรียนรู ้

สนับสนุนงานบริการ
วิชาการและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นโดย

บูรณาการเรียนการสอน 

ส่งเสริมภมูิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรม

ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

จัดการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน 

ส่งเสริมการวิจยัแบบมสี่วนร่วมตามประเด็น
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและ

ท้องถิ่น รวมทั้งการน าผลการวิจัยมาบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
ที่เน้นการเรยีนรู้จากการปฏิบตัิ และการใช้

ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐาน 
 

 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และการมีบทบาทในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 



 

 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
3.1.1   โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
3.2.1.  โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 
3.3.1   โครงการส ารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.3.2   โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.3   โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 
3.4.1   โครงการศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.5.1   โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
3.5.2   โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการและงานวิจัยและงานวิจัย 
3.5.3   โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อมวลชน 
3.5.4   โครงการส่งเสริมการจัดท าเอกสาร ต ารา หนังสือทางวิชาการและงานวิจัย 
3.6.1   โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ 
3.6.2   โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.6.3   โครงการส่งเสริมงานวิจัย และงานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2555 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

3.1.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการหรือ
ศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน ทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวนศูนย/์ห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง  จัดท าแผนพัฒนาห้องปฏบิัติการ
หรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ 
 ด าเนินงานพัฒนาห้องปฏิบตัิการ
หรือศูนย์ฯ ทั้งภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยั 

คณะ,นวัตกรรม, 
ศูนย์ให้การศึกษา 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.2.1.โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครู
และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 

ร้อยละของจ านวนครูและ
ผู้บริหารที่เข้าอบรมตาม
เป้าหมายของโครงการ 

80 จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการศึกษา 
สมรรถนะแก่ครูและผู้บริหาร

โรงเรียนในเครือข่าย 

สสว.,คณะ, 
ศูนย์ครู 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.3.1 โครงการส ารวจความต้องการด้านการ
บริการวิชาการของชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวนชุมชนทีต่้องการรับการ
บริการทางวิชาการ 

5 ส ารวจความต้องการด้านการบรกิาร
วิชาการของชุมชน 

สสร.,วิจัย,คณะ,
นวัตกรรม ,ศูนย์

ให้การศึกษา 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.3.2 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏบิัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิน่ 

 จ านวนโครงการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 จ านวนทุนวิจัยทีไ่ด้จากการ
สนับสนนุการวิจัย 

 

10 
 

10 ล้าน 

จัดสรรทุนวิจัยแบบมีส่วนร่วมและ
พัฒนาท้องถิ่น 

วิจัย,คณะ,
นวัตกรรม, 

ศูนย์ให้การศึกษา 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.3.3 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิาร
ร่วมกับชุมชน 

จ านวนกิจกรรมเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 

10  จัดกิจกรรมและโครงการให้อาจารย์
และนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติ

ร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน 

วิจัย,คณะ,สสร.,
นวัตกรรม,ศูนย์ให้

การศึกษา 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 

3.4.1โครงการศึกษา วิจัย รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวนองค์ความรูท้ี่เรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการกับชุมชน 

3 จัดเก็บข้อมูล ศึกษา วิจัย ส ารวจองค์
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สสร.,วิจัย,คณะ, 
นวัตกรรม, 

ศูนย์ให้การศึกษา 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

3.5.1 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม จ านวนผลงานเผยแพร่ความรู้สู่
สังคม 

30 เรื่อง  จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและสร้าง
การรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทาง

วิชาการ 

วิจัย,คณะ,สสร.,
นวัตกรรม, 

ศูนย์ให้การศึกษา 
 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.5.2 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทาง
วิชาการและงานวิจัย 

จ านวนวารสารทางวิชาการและ
งานวิจัย 

12  เล่ม - จัดท าวารสารทางวิชาการและ
งานวิจัย 

วิจัย, สนอ.
ประชาสัมพันธ์, 
คณะ,นวัตกรรม,
ศูนย์ให้การศึกษา 

 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.5.3  โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อมวลชน 

จ านวนผลงานที่เผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชน 

5  เรื่อง จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาและอาจารย์ โดยเผยแพร่ผ่าน

สื่อมวลชน 

สนอ.
ประชาสัมพันธ์ , 
ทุกหน่วยงาน 

 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.5.4  โครงการส่งเสริมการจัดท าเอกสาร 
ต ารา หนังสือทางวิชาการและงานวิจัย 

จ านวนผลงานเอกสาร ต ารา 
หนังสือทางวิชาการและงานวิจัย 

20 เล่ม จัดท าเอกสาร ต ารา หนังสือทาง
วิชาการ และงานวิจัย 

สสร.,วิจัย., คณะ, 
บัณฑิต, 

นวัตกรรม,     
ศูนย์ให้การศึกษา 

          

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

3.6.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่

คณาจารย์ 

จ านวนโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ 

30 
โครงการ 

ให้ความรู้และส่งเสริมในการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ 

คณะ,บัณฑิต,
นวัตกรรม,ศูนย์ให้

การศึกษา 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.6.2  โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์                   
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

จ านวนงานที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร 

5 เรื่อง ให้ความรู้และบริการในการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรแก่

ผู้ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

วิจัย, คณะ, 
นวัตกรรม,  

ศูนย์ให้การศึกษา 
 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

3.6.3  โครงการส่งเสริมงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 

จ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เข้าสู่ระบบเชิง

พาณิชย์ 

5 เรื่อง ให้ความรู้ ส่งเสริม ให้งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 

วิจัย,คณะ,
นวัตกรรม,  

ศูนย์ให้การศึกษา 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนภาพกรอบแนวทางด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และ  กลยุทธ์การด าเนินงาน 4 
 

 
 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่
มุ่งผลสัมฤทธ์ิและมีธรรมาภิบาล 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

มหาวิทยาลยั พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจดัการ

ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 



 

 

 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 44  

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

4.1.1.1   โครงการจัดท าแผนพฒันาอาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนนุการพฒันาอาจารย์ 
4.1.1.2   โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งตามเสน้ทางอาชพีของบคุลากร 
4.1.1.3   โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศเพื่อการอบรมศึกษาดูงาน 
4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.2.3 โครงการยกย่อง เชิดชู ผูส้ร้างชือ่เสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ 
4.1.5.1 โครงการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 
4.1.5.2 โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน 
4.1.5.3 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศนูย์ส านัก 
4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบตังิานจากองค์การสมรรถนะสูง 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 
 

4.2.2.1   โครงการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
4.2.2.2   โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
4.2.2.3   โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
4.2.3.2   โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร 
4.2.4.1 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัตงิานและการบริหาร 
4.2.5.1 โครงการบริหารงบประมาณผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
4.2.5.2   โครงการตรวจสอบบญัชีและสินทรัพยป์ระจ าปี 
4.2.5.3   โครงการพัฒนางานจดัหารายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน ์
4.2.6.1   โครงการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชงิรุกและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
4.2.6.2   โครงการพัฒนา Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 
4.3.1.1   โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวทิยาลัย 
4.3.1.2   โครงการปรับปรุงสิ่งกอ่สร้างและก่อสร้างอาคารเรียน 
4.3.1.3   โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนบัสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ 
4.3.1.4   โครงการ Zero waste 
4.3.2.1   โครงการพัฒนาตัวอยา่งขององค์กรแห่งความพอเพียง 
4.3.2.2   โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน 
4.3.3.1   โครงการปรับปรุง พฒันา หอพักและสิ่งอ านวยความสะดวกบริการภายในมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2555 มีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 44  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
4.1.1.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร จัดหาและ
จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา

อาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้นจาก

อาจารย์ที่จบปริญญาโท 
 

30% 
 

 จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดมทุนส าหรับ ใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  
 ด าเนิน กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรตามแผนที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  

คณะ,สสว.,
สนอ.:

กองกลาง 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

4.1.1.2  โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่ง
ตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร 

 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 
 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ 

10 คน  สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการ
สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อปรับต าแหน่ง และเพิ่ม
โอกาสในการได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

คณะ,สสว., 
สนอ.:

กองกลาง 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.1.3 โครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อ

การอบรมศึกษาดูงาน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการ
อบรมส าหรับบุคลากร 

5   ติดต่อ ประสานงาน กับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  เพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาการบริหารและวิจัย  
 สนับสนุนเงินงบประมาณ ให้บุคลากรได้น าเสนอ
ผลงาน หรือน าผลที่ได้รับจากการอบรมมาใช้
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

คณะ,สสว., 
สนอ.:

กองกลาง, 
วิเทศ 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

และคุณธรรม 

75 จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ

คุณธรรม 

คณะ, สนอ.:
กองกลาง,

สสว. 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

4.1.2.3 โครงการยกย่อง เชิดชู 
ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่ได้รับการยก

ย่องประกาศเกียรติคุณ 

4 ท่าน คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากร ที่มีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและ

สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

คณะ,สสว., 
สนอ:

กองกลาง, 
วิจัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบ
ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรรายบุคคล 
 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบประเมินและพัฒนา

สมรรถนะ 

4  จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน สมรรถนะที่บุคลากรพึงมี  
 จัดให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  

คณะ,สสว.,  
สนอ.:

กองกลาง 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การ
เรียนรู้ 

 

จ านวนระบบการจัดการความรู้ใน
องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 
3 ระบบ 

 รวบรวมองค์ความรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 จัดระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
และส่งเสริมให้มีการน าความรู้ของบุคลากรและ
ชุมชนท้องถิ่น  
 จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ พร้อมให้มีการเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

คณะ,สสร.,
สนอ. 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

70 %   
ของ

ผู้บริหาร
ทั้งหมด 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ของผู้บริหาร  ในทุกระดับ ในด้านการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง   
 สนับสนุนการน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

สนอ.:
กองกลาง, 
สนอ.:กนผ. 

 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.5.2  โครงการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 

จ านวนคู่มือการปฏิบัติการที่จัดท า
แล้วเสร็จ 

3  เรื่อง  ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลในการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 จัดอบรม ชี้แจงการใช้คู่มือปฏิบัติงาน 

สนอ.:
กองกลาง 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 

4.1.5.3 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์/ส านัก 

ร้อยละของความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

80  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  

สนอ.:
กองกลาง, 
สนอ.:กนผ.,  

ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะ

สูง 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจาก

องค์การสมรรถนะสูง 

80  ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน จากหน่วยงาน
ตัวอย่าง 
 ศึกษาดูงานและน าความรู้จากการเข้าศึกษามา
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

คณะ, สนอ.:  
กองกลาง,       

ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2   พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ  
4.2.2.1 โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

 

5  จัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย  
 จัดระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

สนอ.:กนผ. ,  
ทุกหน่วยงาน 

 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.2.2 โครงการจัดท าระบบการ
บริหารความเสี่ยง 

 
 

ร้อยละของการด าเนินโครงการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว

เสร็จ 

80  วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญส่งผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น   
 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 ติดตามประเมินผลตามแผนงาน/โครงการที่ได้
ก าหนด 

สนอ:
กองกลาง,  

ทุกหน่วยงาน 
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์
และการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ าปี 

4.00  จัดประชุมชี้แจ้ง ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 จัดกิจกรรม กระบวนการท างานให้สอดรับกับ
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ 

สนอ.:กนผ., 
ทุกหน่วยงาน 

 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.3.2 โครงการสร้างเสริมธรร
มาภิบาลทางการบริหาร 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
การประชุมสภาและคณะกรรมการ

ภายใน 

5  จัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการอื่นๆ 
 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้เกิด 

ธรรมาภิบาลในการบริหาร 

สภา
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน   
การบริหาร ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จ านวนระบบงาน ฐานข้อมูลที่
พัฒนาและน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

4 ระบบ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ความต้องการ
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายระบบ
ฐานข้อมูล  
 ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมือทางด้านระบบ
สารสนเทศ 
 จัดเก็บข้อมูลสถิติที่สามารถใช้ประกอบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

สนอ.:กนผ. 
(ศูนย์คอม), 

ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.5.1 โครงการบริหาร
งบประมาณผ่านระบบบัญชีสาม

มิติ 

ระดับความส าเร็จในการบริหาร
งบประมาณ 

5  จัดหาระบบบัญชีสามมิติ 
 สร้างความเข้าใจระดับผู้บริหารและระดับ
หน่วยงาน 
 อบรมบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

สนอ.:กนผ., 
สนอ.:กอง
กลาง., 

 สนอ.:พัสดุ, 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

สนอ.:กนผ. 
(ศูนย์คอม), 

ทุกหน่วยงาน 
4.2.5.2 โครงการตรวจสอบบัญชี

และสินทรัพย์ประจ าปี 
 

ระดับความส าเร็จในการตรวจสอบ
บัญช ี

5  จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 น าเสนอผลการตรวจต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ปรับปรุงระบบงานตามข้อค้นพบ 

สนอ:
กองกลาง, 
ตรวจสอบ 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.5.2 โครงการพัฒนางานจัดหา
รายได้จากสินทรัพย์และสิทธิ

ประโยชน์ 
 

 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

 ร้อยละของรายได้เพิ่มจากการ
จัดการสิทธิประโยชน์ 

20 
 

20 

 พัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 พัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนา
ชุมชน 
 พัฒนาศูนย์หนังสือและการผลิตเอกสารต ารา 
 พัฒนาร้านค้าและจัดหาตลาดนัด 
 พัฒนาสระว่ายน้ า 

สิทธิ์ประโยชน์
, สนอ.:

กองกลาง  
 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.6.1 โครงการจัดท าแผน   
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสาร

ภาพลักษณ์องค์กร 
 

ร้อยละความส าเร็จของแผนสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

80%  จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ  
 สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน
สื่อต่างๆ  ให้สาธารณชนรับทราบ  
 ปลูกฝังให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา ยอมรับใน
ภาพลักษณ์องค์การ 

 

สนอ.:
ประชาสัมพันธ์, 

คณะ,  
ทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0  
ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย  คณะ  

ส านัก  

5  สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
 พัฒนา Web 2.0  

 พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานให้สามารถดูแล
และพัฒนา Web 2.0  

คณะ, 
สนอ.:กนผ. 
(ศูนย์คอม),  

ทุกหน่วยงาน  

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

4.3.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

 

จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาให้
เป็นพื้นที่สีเขียวและแสดงถึง

สุนทรียภาพ 
 
 

2 
แห่ง 

 

 ก าหนดแผนงาน/โครงการการพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัย จากผู้เช่ียวชาญ 

 สนับสนุนให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และ
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

สนอ:กองกลาง, 
คณะ 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.3.1.2 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และก่อสร้างอาคารเรียน 

ร้อยละห้องเรียน สิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง 

80  ส ารวจความต้องการใช้พื้นที่และการซ่อมแซม 
ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 255 

4.3.1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการ

บริหารจัดการ 

ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์ได้ตาม
ความต้องการของแผนงบประมาณ 

80 
 
 
 

 จัดหา สนับสนุนเงินงบประมาณ  และขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ และการบริหาร
จัดการ  
 จัดระบบการบริหารการ ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2554 

4.3.1.4 โครงการ Zero waste ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการจัดการขยะ 

5  รณรงค์ ให้มีการคัดแยกขยะและของเหลือใช้ภายใน
มหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ใน  เชิงมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  
 สร้างพฤตินิสัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา บุคลากร
และเป็นตัวอย่างของชุมชน 

คณะ,สนอ.:
กองกลาง 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

4.3.2.1 โครงการพัฒนาตัวอย่างของ
องค์กรแห่งความพอเพียง 

ระดับความส าเร็จในด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความ

พอเพียง 

 
5 

จัดประชุม จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งความพอเพียง
ที่เป็นตัวอย่างในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

สสร., คณะ,        
ทุกหน่วยงาน 

 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงาน 

5  สร้างความเข้าใจให้บุคลากรร่วมประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม  
 จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

คณ, สนอ.:
กองกลาง 

ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ประหยัดพลังงาน 
4.3.3.1 โครงการปรับปรุง พัฒนา 
หอพักและสิ่งอ านวยบริการภายใน

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการ
ที่ด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน 

100 %  ปรับปรุงหอพักให้มีมาตรฐานทั้งส่วนของอาคารและ
สิ่งอ านวยบริการ 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกหอพัก 
 จัดสันทนาการให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

สนอ.:กองกลาง ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2555 

 
 

 



 

 

รายละเอียดผลการจัดสรรงบประมาณให้แกห่นว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ  2555 

หน่วยงาน  งบแผ่นดนิ   กศ.ปช.   บ.กศ.   รวม  

คณะครุศาสตร์ 3,738,895 2,310,005      25,000 6,073,900 

คณะมนุษยศษสตร์และ

สังคมศาสตร์ 2,548,295 3,573,605      25,000 6,146,900 

คณะวิทยาการจัดการ 3,471,085 3,828,615      25,000 7,324,700 

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลย ี 2,056,570 3,695,830      25,000 5,777,400 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 1,885,355 2,540,745     25,000 4,451,100 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร     910,735 1,256,965      25,000 2,192,700 

บัณฑิตวทิยาลัย     460,000     795,000      25,000 1,280,000 

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

52,400,000 

 

52,400,000 

ศูนย ์กทม. (วทิยาลัยการจัดการ)   1,083,140   1,698,760      25,000 2,806,900 

ศูนยส์ระแก้ว(วทิยาลัยอุษาคเนย์)     797,320  1,629,880      25,000 2,452,200 

โครงการ Executive 

 

   500,000 

 

    500,000 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน  1,010,000   47,005,000      7,025,000 55,040,000 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ

วิชาการ  2,165,000      35,000       25,000   2,225,000 

ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  2,110,000 4,135,000       25,000   6,270,000 

สถาบันวจิัยและพัฒนา  5,354,600     650,000       25,000 6,029,600 

ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ     505,000    265,000       25,000    795,000 

ส านักศกึษาท่ัวไป (GE)  1,000,000 1,015,000 

 

  2,015,000 

ส านักศลิปวัฒนธรรม     755,000     15,000       25,000     795,000 

กองกลาง  221,654,805  29,280,000 46,910,000   297,844,805 

กองนโยบายและแผน   1,778,400  27,195,595       25,000 28,998,995 

กองพัฒนานักศึกษา     390,000    95,000  6,025,000   6,510,000 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

  2,515,000       25,000   2,540,000 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 

  1,010,000 

 

  1,010,000 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์   2,752,000   35,000 

 

  2,787,000 

ศูนยภ์าษา       50,000 295,000 

 

     345,000 



 

 

หน่วยงาน  งบแผ่นดนิ   กศ.ปช.   บ.กศ.   รวม  

หนว่ยตรวจสอบภายใน       50,000        65,000 

 

115,000 

โรงเรียนสาธิต   4,942,300 

 

26,800,000 31,742,300 

รวม  261,468,500 187,840,000 87,160,000 536,468,500 

 

 

ค่าใช้จ่ายจากการจัดหารายได ้

 
   ส านักส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละบรกิารวิชาการ  (การบรกิารวิชาการ)        25,000,000   บาท  

      สถาบันวิจัยและพัฒนา       (การบริการวชิาการ)         15,000,000   บาท  

      ส านักสิทธิประโยชน ์          46,000,000   บาท  

   รวม        86,000,000   บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดผลการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ  2555  (จ านวนตามรายระเอียดคา่ใช้จา่ย) 

หน่วยงาน  งบแผ่นดนิ   บ.กศ.   กศ.ปช.   รวม  

เงินเดอืน/ค่าจา้งประจ า/พนักงานราชการ/ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
98,587,300 40,000,000  138,587,300 

ค่าวัสดุการศึกษา 13,914,600  15,505,000   29,419,600 

ค่าสาธารณูปโภค  8,871,700   5,000,000    13,871,700 

คชจ.ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      995,000         995,000 

คชจ.ในการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต  4,942,300 26,800,000   31,742,300 

คชจ.ในการด าเนินงานบริการวิชาการ  3,361,200      3,361,200 

คชจ.ในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์  1,752,000      1,752,000 

คชจ.ในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย 11,376,100    2,000,000  13,376,100 

คชจ.ในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  2,100,000    4,000,000   6,100,000 

คชจ.ในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา    750,000       750,000 

คชจ.ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชพีครู 2,200,000   2,200,000 

ค่า ท่ีดนิ สิ่งก่อสร้าง (อาคาร สสร.) 35,849,200       35,849,200 

ค่าสอน   5,000,000 30,000,000     35,000,000 

ค่าอบรมไปราชการ   642,500  2,360,000  3,002,500 

ค่าสนับสนุนกีฬา   2,000,000  2,000,000 

คชจ.ในการพัฒนากจิกรรมนักศึกษา   2,000,000  2,000,000 

คชจ.สมทบกองทุนพัฒนานักศกึษา   2,000,000  2,000,000 

คชจ.ในการพัฒนาหลกัสูตร   2,000,000  2,000,000 

ค่าเหมาจ่าย / รายวัน การจัดการศึกษาพิเศษ   10,000,000     10,000,000 

คชจ.ท าความสะอาด / บ ารุงรักษาลฟิท์     4,000,000 4,000,000 

ค่าเชา่ COM/LCD/Internet     23,000,000     23,000,000 

ค่าวัสดุเชื้อเพลงิ     4,000,000 4,000,000 

คชจ.ด าเนนิงานวิทยาลัยนวัตกรรม    39,000,000     39,000,000 

คชจ.ด าเนนิการโครงการจดัตัง้วทิยาลัย 

สหวทิยาลัย 

   13,400,000      13,400,000 

ยอดยกไป 185,341,900  87,160,000    144,905,00    417,406,900 

     



 

 

 

รายละเอียดผลการจัดสรรงบประมาณ    ประจ าปงีบประมาณ  2555  (จ านวนตามรายระเอยีดคา่ใช้จา่ย) 

หน่วยงาน  งบแผ่นดนิ   บ.กศ.   กศ.ปช.   รวม  

ยอดยกมา 185,341,900 87,160,000 144,905,000 417,406,900 

คชจ.พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,778,400  1,250,000    3,028,400 

คชจ.กองทุนพัฒนาบุคลากร   13,750,000  13,750,000 

คชจ.สมทบกองทุนวจิัย 5,344,600  5,500,000  10,844,600 

คชจ.งานสภามหาวิทยาลัย   2,500,000   2,500,000 

คชจ.โครงการพเิศษ   15,935,000 15,935,000 

คชจ.งบกลาง เฉพาะกิจ   4,000,000   4,000,000 

คชจ.บุคลากร 69,003,600    69,003,600 

รวม 261,468,500 87,160,000 187,840,000     536,468,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณตามหมวดรายจ่าย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2556 รวมงบประมาณ

ท้ังสิ้น งบประมาณแผน่ดนิ งบประมาณเงินรายได ้

1.บุคลากร 

  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

  1.2 พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย 

  1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 

 

98,587,300.- 

92,471,500.- 

3,759,800.- 

2,356,000.- 

40,000,000.- 

 

 

40,000,000.- 

138,587,300.- 

92,471,500.- 

3,759,800.- 

42,356,000.- 

2. งบด าเนินงาน 

  2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ

  2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

 

40,354,500.- 

31,482,800.- 

8,871,700.- 

98,865,000.- 

93,865,000.- 

5,000,000.- 

139,219,500.- 

125,347,800.- 

13,871,700.- 

3. งบลงทุน 

   3.1 ค่าครุภณัฑ ์

   3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง  

 

35,849,200.- 

- 

35,849,200.- 

- 

- 

- 

35,849,200.- 

- 

35,849,200.- 

4. งบเงินอุดหนุน 

 

79,097,100.- 81,200,000.- 160,297,100.- 

5.งบรายจ่ายอื่น 

 

7,580,400.- 54,935,000.- 62,515,400.- 

รวมทั้งสิ้น 261,468,500.- 275,000,000.- 536,468,500.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณตามยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ  2555 
รวมงบประมาณ

ท้ังสิ้น งบประมาณแผน่ดนิ 
งบประมาณ 

เงินรายได ้

1.ค่าใช้จ่ายบคุลากร 98,587,300.- 40,000,000.- 138,587,300.- 

2.ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อน     

   ยุทธศาสตร์ 

162,881,200.- 235,000,000.- 397,881,200.- 

   2.1 ประเด็นที่ 1 สร้างเครอืข่ายและ

แสวงหาพันธมติรในการปฏบิัตงิานตาม

ภารกิจเชงิบูรณาการ 

  18,081,200.- 26,171,800.- 44,253,000.- 

   2.2 ประเด็นที่ 2  เพ่ิมโอกาสในการ

เข้าศึกษาและพัฒนานักศกึษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

 59,598,000.- 85,762,900.- 145,360,900.- 

     2.3ประเด็นที่3 พัฒนา

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละการมี

บทบาทในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน

ทอ้งถิ่น 

  23,073,700.- 33,508,500.- 56,582,200.- 

  2.4  ประเด็นที่ 4  พัฒนา

มหาวิทยาลัยเป็นองคก์ารสมรรถนะสูง

ที่มีการบริหารจัดการตามหลกั 

ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัย      

สีเขียว 

  62,128,300.-   89,556,800.- 151,685,100.- 

รวมท้ังส้ิน  261,468,500.- 275,000,000.- 536,468,500.- 

 

 

 

 



 

 

 

แผนจัดท า Cash Flow  ปีงบประมาณ  2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

             
(ล้านบาท) 

แผน ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวม 
รายได้จาก
การศึกษา 

5,775,000 8,250,000 6,600,000 3,300,000 2,475,000 6,600,000 9,975,000 9,900,000 9,900,000 8,250,000 6,600,000 5,775,000 330,000,000 

งบม.แผ่นดิน 
 

5,490,800 7,844,000 6,275,200 3,137,600 2,353,200 6,275,200 8,628,400 9,142,800 9,412,800 7,844,000 6,275,200 5,491,350 313,762,200 

เงนิรายได้อื่น ๆ 
 

1,806,000 2,580,000 2,064,000 1,032,000 774,000 2,064,000 2,838,000 3,096,000 3,096,000 2,580,000 2,064,000 1,806,000 103,200,000 

รวม 
 

13,071,800 18,674,000 14,939,200 7,469,600 5,602,200 14,939,200 20,541,400 22,408,800 22,408,800 18,674,000 14,939,200 13,072,350 746,962,200 

 

แผน ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวม 
รายจ่าย 

 
6,875,000 5,500,000 4,812,500 5,500,000 5,500,000 6,187,500 6,875,000 5,500,000 4,812,500 4,812,500 5,500,000 6,875,000 275,000,000 

งบม.แผ่นดิน 
 

6,536,700 5,229,300 4,575,600 5,229,300 5,229,300 5,883,000 6,536,700 5,229,300 4,575,600 4,575,600 5,229,300 6,537,425 261,468,500 

เงินจ่ายอ่ืน 
 

2,150,000 1,720,000 1,505,000 1,720,000 1,720,000 1,935,000 2,150,000 1,720,000 1,505,000 1,505,000 1,720,000 2,150,000 86,000,000 

รวม 
 

15,561,700 12,449,300 10,893,100 12,449,300 12,449,300 14,005,500 15,561,700 12,449,300 10,893,100 10,893,100 12,449,300 15,562,425 622,468,500 
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