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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  
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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 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ 
3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. เพื่อเผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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         การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียง
พอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ 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. 2556 – พ.ศ.2560 ได้มีการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี 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 
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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 และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว 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) 

ซึ่งงบประมาณทั้ง 3 แหล่งเงินดังกล่าว จะถูกน ามาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อม
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจ่าย ตามตารางใน Cash 
Flow 



 
 

                                         แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                           มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 –พ.ศ.2560                                   
 

 
 

ตารางแสดงแหล่งงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 
 

 
แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 

งบประมาณแผ่นดิน 281,619,400 295,700,400 310,485,400 326,009,700 342,310,200 

งบประมาณรายได้ 274,358,000 288,075,900 302,479,700 317,603,700 333,483,900 

งบประมาณจากแหล่งอื่น 14,642,000 193,874,100 203,567,800 213,746,200 224,433,500 

รวมทั้งสิ้น 740,619,400 777,650,400 816,532,900 857,359,600 900,227,600 
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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 
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร้าง

การยอมรับและเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
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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 
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SWOT  MATRIX 

 

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

S1 ผู้บริหารระดบัสงูมีความสามารถในการริหารเงิน W1 การจดัเก็บรายได้มีความยดืหยุน่ท าให้รายได้ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 
S2 มหาวิทยาลยัมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถกูต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ W2 การจดัท ารายงานข้อมลูทางการเงินเพื่อใช้ในการตดัสนิใจ ยงัขาดการวเิคราะห์

และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอตอ่ผู้บริหาร 
S3 การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ W3 การรายงานข้อมลูทางการเงินจากระบบบริหารการศกึษาขาดความแมน่ย า 

S4 มีระบบควบคมุภายในทางด้านการเงินท่ีดี W4 ระบบการให้บริการนกัศกึษาไมเ่บ็ดเสร็จในจดุเดียว 
S5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตังิานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน

ด้านการเงิน 
W5 ขาดการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบักฏระเบียบด้านการเงินท่ีถกูต้อง และเป็น

ทิศทางเดียวกนัให้กบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
S6 หนว่ยงานภายใน/บคุลากรของมหาวิทยาลยัมีศกัยภาพในการหารายได้จากแหลง่อื่นๆ W6 การสรางเครือขา่ยยงัไมก่ว้างขวาง 

โอกาส (O-Opportunities) ภยัคุกคาม (T-Threats) 
O1 สภาวะเศรษฐกิจและสงัคมปัจจบุนัสง่ผลให้นกัศกึษาตดัสนิใจเรียนในมหาวิทยาลยั

ใกล้บ้านหรือมหาวิทยาลยัทีเ่ปิดในท้องถ่ิน 
T1 จากวกิฤตเิศรษฐกิจ ท าให้การจดัเก็บรายได้ของมหาวิทยาลยัไมต่รงตามจ านวน

และระยะเวลาที่ก าหนด 
O2 การเปิดเสรีทางการศกึษาสง่ผลให้มหาวิทยาลยัมีรายได้จากนกัศกึษาตา่งชาติมากขึน้ T2  นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) และกองทนุ

เงินให้กู้ยืมที่ผกูพนักบัรายได้ในอนาคต(กรอ.) ไมแ่นน่อนและไมเ่ป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 
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โอกาส (O-Opportunities) ภยัคุกคาม (T-Threats) 
O3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติมีทิศทางการพฒันาที่สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั สง่ผลให้มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึน้ 

T3 อตัราการเกิดของประชากรท่ีลดลงท าให้จ านวนนกัเรียนที่เข้าสูร่ะดบัอดุมศกึษามี
จ านวนลดลง 

O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจบุนัท าให้มหาวิทยาลยัมีโอกาสในการสือ่สาร
เพื่อสร้างการยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 

T4 สถานศกึษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแขง่ขนัสงู 

O5 การเช่ือมโยงฐานข้อมลูจากส านกังบประมาณและกรมบญัชีกลาง เช่น ระบบe-

Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลยัมีข้อมลูในการตดัสนิใจทีดี 
T5 ความไมม่ัน่คงทางการเมืองสง่ผลตอ่การจดัการงบประมาณของมหาวิทยาลยั 

O6 ที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัเหมาะส าหรับในการจดักิจกรรมตา่งๆโดยเฉพาะการจดัหา
รายได้ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงนิ 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร (Internal Strategic Factors Summary : IFAS) 

Internal Factors 
Weight 

(0.0-1.0) 
Rating 

(1-5) 
Weighted 

Score 
Comments 

จุดแข็ง (S-Strenghtes)     

S1 ผู้บริหารระดบัสงูมีความสามารถในการริหารเงิน 0.2 5 1.0  

S2 มหาวิทยาลยัมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถกูต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ 0.2 5 1.0  

S3 การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ 0.1 5 0.5  

S4 มีระบบควบคมุภายในทางด้านการเงินท่ีดี 0.1 5 0.5  

S5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตังิานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานด้านการเงิน 0.1 5 0.5  

S6 หนว่ยงานภายใน/บคุลากรของมหาวิทยาลยัมีศกัยภาพในการหารายได้จากแหลง่อื่นๆ 0.1 5 0.5  

รวม 0.8  4.0  

จุดอ่อน (W-Weakness)     

W1 การจดัเก็บรายได้มีความยดืหยุน่ท าให้รายได้ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 0.05 3 0.15  

W2 การจดัท ารายงานข้อมลูทางการเงินเพื่อใช้ในการตดัสนิใจ ยงัขาดการวเิคราะห์และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอตอ่ผู้บริหาร 0.05 3 0.15  

W3 การรายงานข้อมลูทางการเงินจากระบบบริหารการศกึษาขาดความแมน่ย า 0.05 2 0.1  

W4 ระบบการให้บริการนกัศกึษาไมเ่บ็ดเสร็จในจดุเดียว 0.025 2 0.05  

W5 ขาดการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบักฏระเบียบด้านการเงินท่ีถกูต้อง และเป็นทิศทางเดยีวกนัให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 0.05 2 0.1  

W6 การสร้างเครือขา่ยยงัไมก่ว้างขวาง 0.025 2 0.05  

รวม 0.2  0.6  
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หมายเหต ุ   Rating 

 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สดุ เทา่กบั 5 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้มาก เทา่กบั 4 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง เทา่กบั 3 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้น้อย เทา่กบั 2 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สดุ เทา่กบั 1  
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Enternal Factors Weight 

(0.0-1.0) 
Rating 

(1-5) 
Weighted 

Score 
Comments 

โอกาส (O-Opportunities)     

O1 สภาวะเศรษฐกิจและสงัคมปัจจบุนัสง่ผลให้นกัศกึษาตดัสนิใจเรียนในมหาวิทยาลยัใกล้บ้านหรือมหาวิทยาลยัทีเ่ปิดใน
ท้องถ่ิน 

0.2 4 0.8  

O2 การเปิดเสรีทางการศกึษาสง่ผลให้มหาวิทยาลยัมีรายได้จากนกัศกึษาตา่งชาติมากขึน้ 0.2 4 0.8  

O3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติมีทิศทางการพฒันาที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั สง่ผลให้
มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึน้ 

0.1 4 0.4  

O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจบุนัท าให้มหาวิทยาลยัมีโอกาสในการสือ่สารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นท่ี
รู้จกัมากขึน้ 

0.1 4 0.4  

O5 การเช่ือมโยงฐานข้อมลูจากส านกังบประมาณและกรมบญัชีกลาง เช่น ระบบe-Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้
มหาวิทยาลยัมีข้อมลูในการตดัสนิใจทีดี 

0.1 4 0.4  

O6 ที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัเหมาะส าหรับในการจดักิจกรรมตา่งๆโดยเฉพาะการจดัหารายได้ 0.1 4 0.4  

รวม 0.8  2.8  

ภยัคุกคาม (T-Threats)     

T1 จากวกิฤตเิศรษฐกิจ ท าให้การจดัเก็บรายได้ของมหาวิทยาลยัไมต่รงตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด 0.05 3 0.15  

T2  นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) และกองทนุเงินให้กู้ยมืที่ผกูพนักบัรายได้ใน
อนาคต(กรอ.) ไมแ่นน่อนและไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลา 

0.05 2 0.1  

T3 อตัราการเกิดของประชากรท่ีลดลงท าให้จ านวนนกัเรียนที่เข้าสูร่ะดบัอดุมศกึษามีจ านวนลดลง 0.05 2 0.1  

T4 สถานศกึษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแขง่ขนัสงู 0.025 3 0.075  

T5 ความไมม่ัน่คงทางการเมืองสง่ผลตอ่การจดัการงบประมาณของมหาวิทยาลยั 0.025 3 0.075  

รวม 0.2  0.5  
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หมายเหต ุ   Rating 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สดุ เทา่กบั 5 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้มาก  เทา่กบั 4 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง เทา่กบั 3 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้น้อย  เทา่กบั 2 

มีคา่ความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สดุ เทา่กบั 1 
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TOWS MATRIX 
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ชุดข้อมูล 1

ชดุข้อมลู 1
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
จากงบบ ารุงทางการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน งบประมาณบัณฑิตศึกษา ซึ่งมาจาก
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งเงินสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  
 
 
แนวทางการบริหารงบประมาณ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้  
1. บริหารงบประมาณ งบบุคลากร ไม่ควรเกิน 50% ของงบประมาณท้ังหมด  
2. บริหารงบประมาณ งบดาเนินการ ไม่น้อยกว่า 25% ของงบประมาณท้ังหมด  
3. บริหารงบประมาณ งบลงทุน ไม่ควรเกิน 15% ของงบประมาณทั้งหมด  
4. บริหารงบประมาณ งบอุดหนุน ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณทั้งหมด  
5. บริหารงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ไม่ควรเกิน 5% ของงบประมาณท้ังหมด  
 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ร้อยละการเบิกจ่าย ดังนี้ 
ไตรมาส 1  ร้อยละ 33 
ไตรมาส 2  ร้อยละ 22 
ไตรมาส 3  ร้อยละ 21 
ไตรมาส 4  ร้อยละ 24 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 

 
วิสัยทัศน ์
 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

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

 

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

 

เป้าประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ

ความโปร่งใสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. เพ่ือความถูกต้องของงบประมาณ และน าผลงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข 
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดหาแหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร

จัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ ์
1. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
3. จัดหารายได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้าง
เครือข่ายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : เพิ่ม
โอกาสการศึกษาเข้าและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุด 

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. 2556 – พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

2. หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบ
และวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  
 

การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560 จะ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี        เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม
ต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแนวทางด าเนินงาน 

 
 กรอบแนวทางด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560  มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 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  ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากลด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

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 าหรบับัณฑิตที่พึงประสงค์และด าเนินมาตรการให้นักศึกษาไดร้ับการพัฒนา

ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรยีนรู้จากการปฏบิัติจรงิในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรยีนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 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 
 แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักับสถานประกอบการภายในประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน 
 เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ 
 พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชุมชน และท้องถิ่น 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ต าแหน่งตาม
เส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

 สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสร้างคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือก
และประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ 

 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 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ., สมศ.  และ ก.พ.ร. 

 ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
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 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 
 ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์ผ่านสื่อ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม และสมาคมศิษย์เก่า 

4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างขององค์การแห่งความพอเพียง 
 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย สิ่งอ านวยบริการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร

และนักศึกษา 
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กรอบนโยบายการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 

 

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามมาตรา 3/2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 9 ของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดนโยบาย
และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  และเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 – พ.ศ. 2560  เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานการจัดท างบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ของ
มหาวิทยาลัยเป็นการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลความส าเร็จของผลงานตัวชี้วัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ 
คุณภาพ เวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย น านโยบายและแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.  จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 และ 5 ของ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

2.  จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง ผลักดันให้เกิดผล
ส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อการพัฒนาในประเด็น
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งกลยุทธ์การด าเนินที่ก าหนดไว้ในแผน ดังนี้ 

2.1  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
2.2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 
2.3  สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
2.4  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
3.  จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่ด าเนินงาน โครงการที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
มิติที่ 1  ด้านจัดการเรียนการสอน 
มิติที่ 2  ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
มิติที่ 3  ด้านบริการวิชาการ 
มิติที่ 4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
มิติที่ 6  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติที่ 7  ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มิติที่ 8  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
กรอบการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1. การจัดสรรงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เก็บจากนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ. 2551 จะด าเนินการโดย 

1.1 จัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายจ าเป็นขั้นต่ า ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบด าเนินการ 
ตามลักษณะงานและสัดส่วนของเนื้องาน ส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการ 

    1.1.1 บริหารจัดการและพัฒนางานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการให้บริการและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

    1.1.2 บริหารจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่
ตอบสนองต่อผลผลิตและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา ประกอบด้วยงบด าเนินการ และงบลงทุนเพื่อด าเนินการ
บริหารจัดการในนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัย ในด้าน 

1.2.1 นโยบายด้านการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF และการเพิ่ม
จ านวนการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับธุรกิจ สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน  

1.2.2 นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการส่งต่อผู้เรียนให้แก่มหาวิทยาลัย 

1.2.3 นโยบายด้านการถ่ายทอดเพิ่มความเข้มแข็งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มุ่งเน้นการ
ด าเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ในเชิงพื้นที่ และใน
ประเด็นทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งการเพิ่มรายได้จากการให้บริการวิชาการ รวมทั้งโครงการกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา 

1.2.4 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการบูรณาการ
กิจกรรมการท านุศิลปะ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.2.5 นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เพิ่มจ านวนและคุณภาพขององค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เชื่อมโยง ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ท้องถิ่น การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ การเชื่อมโยง การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  ในเชิงธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอน 

1.2.6 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะให้ความส าคัญและจัดสรร
งบประมาณให้แก่หลักสูตร หน่วยงานเพื่อการประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ 

1.2.7 นโยบายด้านการเงิน จะให้ความส าคัญโครงการแสวงหารายได้จากการวิจัย การ
ให้บริการวิชาการ การประกอบกิจการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การด าเนินการจัดซื้อ เบิกจ่าย งบประมาณ 
และการควบคุม ติดตามบริหารงบประมาณผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.2.8 นโยบายด้านการบริหารจัดการ จะให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณกับโครงการ 
กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล การพัฒนาอาคารสถานที่ 
และการพัฒนาแสวงหารายได้ในเชิงธุรกิจเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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1.2.9 นโยบายด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา  
 

2. การจัดสรรงบประมาณของเงินรายได้ที่นอกเหนือจากข้อ 1 
2.1 เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 8 
ให้แก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในที่มีกลไกการบริหารจัดการภายในของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยจัดสรรในรูปแบบของเงินอุดหนุน ประกอบด้วย 

2.1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
2.1.2  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2.1.3 โครงการจัดการศึกษาอ่ืนๆ  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

2.2 เงินรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด
ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานสิทธิประโยชน์ จัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุน    
ด้านงบประมาณรายได้ 

1. ก าหนดงบประมาณโดยมุ่งเน้นความครอบคลุมและครบถ้วนของงบประมาณรายได้ในฐานะที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษา  โดยพิจารณาจัดท าประมาณการรายได้จากแหล่งรายได้ทุกด้านที่เกิดขึ้นจริงในการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 

 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน   
 รายได้จากการจัดการศึกษา 
 รายได้จากการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน์ 

2. มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการได้มาซึ่งรายได้อย่างเหมาะสมโดยในส่วนของ
รายได้จากการจัดการศึกษาได้มีการพิจารณาน าค่าสถิติที่เก่ียวข้อง อาทิอัตราการลาออกระหว่างปีของนักศึกษา อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละของความส าเร็จในการรับนักศึกษามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนค่าประมาณการ
รายได้การจัดการศึกษารวมทั้งน าผลการด าเนินงานด้านรายได้จากการด าเนินการด้านอ่ืนๆมาใช้ประกอบการพิจารณา 
ด้านงบประมาณรายจ่าย 

1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมด าเนินการ โดยยึดหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของระบบงบประมาณที่มุ่งผลส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์  โดยมีการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
ด าเนินงานของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงานด าเนินการในภาพรวม ทั้งนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีการก าหนดโครงการเพื่อรองรับและส่งมอบผลผลิต ชิ้นงานที่เก่ียวข้อง หรือส่งผลต่อความส าเร็จของประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยโครงการที่น าเสนอต้องเป็นโครงการ                   ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่เป็นนโยบายมุ่งเน้นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดี 

2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจ า อันได้แก่ งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร กระจาย
งบประมาณลงสู่หน่วยงานตามเกณฑ์จ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายจริงที่ผ่านมา  ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน
ประจ า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑ์ค่าใช้จ่ายจริงที่ได้มีการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา 

3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จ านวนบุคลากร
และจ านวนนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ หน่วยงาน 

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยพิจารณาจาก ความเชื่อมโยงเชิง
การสร้างคุณค่า หรือการผลักดันให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีต่อประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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              โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   
 
1.1 โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร 
1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียนส าหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร 
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และระบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกับ 
 ชุมชน 
1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร 
1.5 โครงการวไลยอลงกรณ์อาสาร่วมเรียนรู้ พัฒนาองค์กรและชุมชนในท้องถิ่น 
1.6 โครงการบ่มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการให้ตั้งตัวได้ 
1.7 โครงการจัดหา  เพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ 
1.8 โครงการพัฒนานักศึกษาและกีฬา 
1.9 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
1.10 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา 
1.11  โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
1.12  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษเฉพาะด้าน 
1.13  โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
1.14  โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.15  โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.16  โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1.17 โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
1.18  โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1.19 โครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.20 โครงการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาสระแก้ว 
1.21  โครงการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพ 
1.22  โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต 
1.23  โครงการพัฒนางานวิทยบริการ 
1.24 โครงการพัฒนางานศึกษาท่ัวไป 
1.25 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.26 โครงการพัฒนางานศูนย์วิทยาศาสตร์
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเปา้หมาย  กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556 - 2560 

1.1 โครงการเสริม
สมรรถนะการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร  

ร้อยละของนักศึกษา 
อาจารย์และ บุคลากร
ที่เข้าอบรมมผีล
ประเมินความรู้ทาง
ภาษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

80  พัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม  

 จัดหาสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็  

 จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรศึกษา
เรียนรูจ้นผ่านเกณฑ ์

ศูนย์ภาษา, 
คณะ 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูภ้าษาอาเซยีน
ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร  

ร้อยละของนักศึกษา 
อาจารย์และ บุคลากร
ที่เข้าอบรมมผีล
ประเมินความรู้ทาง
ภาษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

80  จัดหลักสูตรการฝึกอบรม  

 จัดหา ให้บริการการใช้งานสื่อ
เรียนรู ้ 

 จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรศึกษา
เรียนรูจ้นผ่านเกณฑ ์

ศูนย์ภาษา, 
คณะ 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.3 โครงการพัฒนา
หลักสตูรใหม่ พัฒนา
ระบบการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตจิริงและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน  

จ านวนหลักสตูร
นานาชาติ และ
หลักสตูรใหม่ท่ีไดร้ับ
อนุมัต ิ

7  จัดสรรงบเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 ศึกษาพัฒนารูปแบบการสอน
และจัดท าคู่มือ 

 จัดสัมมนา ฝึกอบรมการสอน
ตามรูปแบบ 

สสว. ,คณะ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตปญัญาของ

ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรที่เข้าร่วม

80  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 จัดค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจติ 

ศิลปะ,คณะ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

4. แผนงานส่งเสริมศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรม 
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นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร  

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจติ
ปัญญา 

 สนับสนุนอาจารย์ บุคลากรเข้า
ปฏิบัติธรรม หลักสูตรพัฒนาจิต
ปัญญา 

1.5 โครงการวไลยอลงกรณ์
อาสาร่วมเรียนรู้ พัฒนา
องค์กรและชุมชนใน
ท้องถิ่น   

ร้อยละของหลักสูตร / 
นักศึกษาท่ีท ากิจกรรม
อาสาร่วมเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กรและ
ชุมชนในท้องถิน่ 

80  ลูกเจ้าฟ้าอาสาพัฒนาสังคม 
ชุมชน  

 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชมร่วม
เรียนรู ้

กพน., คณะ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

7. แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

1.6 โครงการบ่มเพาะ
พัฒนานักศึกษา ศิษย์
เก่าและผู้ประกอบการ
ให้ตั้งตัวได ้  

ร้อยละความส าเรจ็
การด าเนินงานตาม
แผนงานบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

80 ส่งเสริม และสนับสนุน  นักศึกษา 
อาจารย์ และศิษย์เก่า และผู้สนใจ 
เป็นผู้ประกอบการ 

ศูนย์บ่มเพาะ, 
คณะ 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

5. แผนงานส่งเสริมสนบัสนุนการ
วิจัย 

1.7 โครงการจัดหา เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง
สื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกการเรยีนรู ้ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ด าเนินการโครงการ
แล้วเสร็จ 

80 ส ารวจ ปรับปรุง พัฒนา และจัดหา
สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

สนอ., คณะ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6. แผนงานการสนับสนุนการจดั
การศึกษา 

1.8 โครงการพัฒนา
นักศึกษาและการกีฬา 

ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนา 

80 ปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานด้านกฬีา
สุขอนามยั  และจดักิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา การสรา้งเสริมสุขภาพ
การอนามัยให้แก่นักศกึษา บุคลากร 

คณะ,กพน. 

 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างโอกาสและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 
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1.9 โครงการจัดกิจกรรม
เสรมิประสบการณ์
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้ารว่มกจิกรรม
ตามแผนงาน 
โครงการที่ก าหนด 

 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้ารว่มกจิกรรม
ตามแผนงาน 
โครงการที่น าความรู้
ไปใช้ได ้

 

80 

 

 

 

80 

ก าหนดและจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมในวันส าคญัของชาติและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ศูนย์ศิลปะ, 
คณะ, 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

4. แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.10 โครงการเสริมสร้าง       
อัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนงาน โครงการที่
ก าหนดน าความรู้ไป
ใช้ได้ 

80 

 

 

 

ฝึกอบรมนักศึกษาใหม้ีความ
ประพฤติตนตามอัตลักษณ์และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ 

คณะ,กพน.,  

สสร. 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

7. แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

1.11โครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการจัด
การศึกษาภาคพเิศษ 

80 จัดการเรียนการสอนและสนบัสนนุ
การจัดการเรยีนการสอนนักศึกษา
ภาคพิเศษ 

 

 

สนอ., ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 
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1.12 โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษารูปแบบ
พิเศษเฉพาะด้าน 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 จัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิ
กิจกรรมของ 

 หลักสตูรสาธารณสุข 

 หลักสตูรวิศวกรรมระบบ 

 หลักสตูรการจัดการค้าปลีก 

 หลักสตูรการท่องเทีย่ว 

 โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้บรหิาร 

สสว., คณะวจก.
,คณะอุต,  คณะ
วิทย์ 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.13 โครงการจัดการศึกษา
คณะครุศาสตร์  

 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
คณะใหค้รบถ้วนอย่างบูรณาการ
และบรรลเุป้าหมายของแผน  

คณะครุฯ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.14 โครงการจัดการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
คณะใหค้รบถ้วนอย่างบูรณาการ
และบรรลเุป้าหมายของแผน  

คณะมนุษย์ฯ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.15 โครงการจัดการศึกษา
ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏบิัติงานของ
คณะใหค้รบถ้วนอย่างบูรณาการ
และบรรลเุป้าหมายของแผน  

คณะเทคโนอุตฯ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 
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1.16 โครงการจัดการศึกษา
ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี 
การเกษตร 

 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏบิัติงานของ
คณะใหค้รบถ้วนอย่างบูรณาการ
และบรรลเุป้าหมายของแผน  

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.17 โครงการจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏบิัติงานของ
คณะใหค้รบถ้วนอย่างบูรณาการ
และบรรลเุป้าหมายของแผน 

คณะวจก. ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.18 โครงการจัดการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
คณะใหค้รบถ้วนอย่างบูรณาการ
และบรรลเุป้าหมายของแผน  

 

คณะวิทยฯ์ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.19 โครงการจัดการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานใหค้รบถ้วนอย่างบูรณา
การและบรรลุเป้าหมายของแผน  

 

 

ว.นวัตกรรม ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 
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1.20 โครงการจัดการศึกษา
ศูนย์สระแก้ว 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานใหค้รบถ้วนอย่างบูรณา
การและบรรลุเป้าหมายของแผน  

 

ศ.สระแก้ว ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.21 โครงการจัดการศึกษา
ศูนย์ กทม. 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานใหค้รบถ้วนอย่างบูรณา
การและบรรลุเป้าหมายของแผน 

  

ศ.กทม. ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.22 โครงการจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
โรงเรียน แผนปฏิบตัิงานของ
โรงเรียนใหค้รบถ้วนอย่างบูรณาการ
และบรรลเุป้าหมายของแผน  

 

รร.สาธิต ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1 .2 3  โค ร งก า ร พั ฒ น า         
ส านักวิทยบริการ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใหค้รบถ้วนอย่างบูรณา
การและบรรลุเป้าหมายของแผน 

 

ส.วิทยบริการ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 
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1.24 โครงการพัฒนางานจัด
การศึกษาทั่วไป 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติงานของ
คณะ/หน่วยงานใหค้รบถ้วนอย่าง
บูรณาการและบรรลเุป้าหมายของ
แผน  

 

ส.การศึกษา
ทั่วไป 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.25 โครงการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานใหค้รบถ้วนอย่างบูรณา
การและบรรลุเป้าหมายของแผน  

บัณฑิตวิทยาลัย ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

1.26 โครงการพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผน 

5 ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
มหาวิทยาลยั แผนปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานใหค้รบถ้วนอย่างบูรณา
การและบรรลุเป้าหมายของแผน  

ศนูยว์ิทย์ฯ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3. แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560                                

 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพ่ิมผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

 
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2.2 โครงการศูนย์ศึกษาข้อมูลสารานุกรมท้องถิ่น  
2.3 โครงการบริการวิชาการ ร่วมเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค์กร ชุมชน  ท้องถิ่น  
2.4 โครงการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปัญหา สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น 
2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 
2.6 โครงการศึกษาเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560                                

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556 - 2560 

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น   

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
งานวิจัย 

 

   80% 
 

 

 จัดตั้งคลินิกวิจยัและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการผลิตวิจัยทีม่ีคุณภาพ
ภายในสถาบันวิจยั 

 แสวงหา จัดสรรทุนวิจัยและทุน
เผยแพร่งานวิจยัสูส่ังคม 
 

สถาบันวิจัย, 
คณะ 

ตุลาคม 2555 - 
กันยายน 2560 

5. แผนงานส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัย 

2.2 โครงการศูนย์ศึกษาข้อมูล
สารานุกรมท้องถิ่น   

ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

80%  ประสานงานให้คณะ/หน่วยงาน
จัดตั้งศูนย์ศึกษา 

 วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนและท้องถิ่น 

 ส่งเสริมหลักสูตรใหว้ิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อชุมชน  
 

สถาบันวิจัยวิจัย
, คณะ 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

5. แผนงานส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัย 

2.3 โครงการบริการวิชาการ 
ร่ ว ม เ รี ย น รู้  พั ฒ น า
สมรรถนะการพัฒนาองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่น   

ร้อยละของหลักสูตรที่มี
โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน 

70  ศึกษาส ารวจพ้ืนท่ี ปัญหาความ
ต้องการของชุมชนด้านบริหาร
วิชาการ 

 ส่งเสริมหลักสูตรให้สร้างผลงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จดัท า
โครงการจดัหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

สสร,.,คณะ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

7. แผนงานบริการวิชาการ 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560                                

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556 - 2560 

2 .4 โค ร งก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ 
ขั บ เค ลื่ อ น น โ ย บ า ย
ส าธารณ ะและจั ด ก าร
ปัญหาสาธารณะของชุมชน
ท้องถิ่น   

ระดับความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
และจัดการปญัหาสาธารณะ
ของชุมชนท้องถิ่น 

5  ระดมความคดิเห็นในประเด็น
ปัญญาเชิงนโยบายสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

 ส่งเสริมหลักสูตรให้ศึกษาและร่วม
ขับเคลื่อนแก้ไขปญัหาสาธารณะ
ของชุมชน ท้องถิ่น 
 

สสร,คณะ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

5. แผนงานส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัย 

2.5 โครงการพัฒนาครูและ
ผู้ บ ริ ห า ร โร ง เรี ย น ใน
เครือข่าย 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนทีไ่ด้รับการ
พัฒนา 

85 จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาสมรรถนะ แก่ครู และ
ผู้บริหารโรงเรียน ในเครือข่าย  

 

คณะ,สสร., ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

7. แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

2.6. โครงการศึกษาเผยแพร่ 
ภู มิ ปั ญ ญ า ไท ย  แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

80  ศึ ก ษ า วิ จั ย ภู มิ ปั ญ ญ า 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 จัดงานเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น  ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

ส.ศิลปะฯ, คณะ
,   

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

4. แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริม 
และพัฒนาศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560                                

 

 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
 

3.1   โครงการรวบรวม  ประมวลผลข้อมูล  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  อาเซียน  
3.2   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน  ฝึกประสบการณ์  และศึกษาระยะสั้น  ในประเทศอาเซียน  
3.3   โครงการศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน 
3.4   โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต่างประเทศ 
3.5   โครงการพัฒนาเวปไซต์และเอกสารแนะน าหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560                                

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเปา้หมาย  
กิจกรรม/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
โครงสร้างแผนงบประมาณ 

ปี 2556-2560 

3 .1  โค ร ง ก า ร ร ว บ ร ว ม 
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล
เศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรมอาเซียน 

จ านวนรายงานผลการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรมอาเซยีน  

5  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู 
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมอาเซยีน 

 จัดรายการวิทยุ นานา
สาระเรื่องอาเซียน 

 จัดท าห้องอาเซียนศึกษา 

วิเทศสัมพันธ์, 
คณะ, 
ส านักวิทยบริการ 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3.แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3.2 โครงการแลกเปลี่ ยน
นั กศึ กษ าฝึ ก งาน  ฝึ ก
ประสบการณ์ และศึกษา
ระย ะ สั้ น ใน ป ระ เท ศ
อาเซียน 

ร้อยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษาฝึกงาน  ฝึก
ประสบการณ์  และศึกษา
ระยะสั้นในประเทศอาเซยีน 

80  ส่งนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ในอาเซียน 

 ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศ
กลุ่มอาเซยีน 

 ส่งนักศึกษาไปศึกษาระยะ
สั้นในประเทศกลุ่มอาเซียน 

วิเทศสัมพันธ์, 
คณะ, 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3.แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3.3โครงการศึกษา ฝึกอบรม
ระยะสั้ น  แลกเปลี่ ยน
อาจารย์ด้านการสอนและ
วิจัยในประเทศอาเซียน 

ร้อยละของหลักสูตรที่มี
อาจารยไ์ปศึกษาวิจัย  
แลกเปลีย่นการสอน    การ
ฝึกประสบการณ์ในประเทศ
อาเซียน  

60  สนับสนุนให้อาจารยไ์ป
ศึกษาอบรม แลกเปลี่ยน 
วิจัยในประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

 จัดหา จัดสรรทุนวิจัย
ร่วมกับนักวิชาการในกลุม่
ประเทศอาเซียน 

วิเทศสัมพันธ์, 
คณะ, 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3.แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
และเป็นธรรมธรรม 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเปา้หมาย  
กิจกรรม/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
โครงสร้างแผนงบประมาณ 

ปี 2556-2560 

3.4 โครงการเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง 
สถานศึกษาหน่ วยงาน
ภาครัฐในต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการจัด
โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ  สถานศึกษาใน
ต่างประเทศ 

5 
เครือข่าย 

 ประสานรับและให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
หน่วยงาน มหาวิทยาลยัใน
ประเทศอาเซียน 

 จัดสัมมนาทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

 โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันซาเบล 

วิเทศสัมพันธ์, 
คณะ, 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3.แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3.5 โครงการพัฒนาเวปไซต์
แ ล ะ เอ ก ส ารแ น ะน า
ห ลั กสู ต ร  คณ ะ และ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
เวปไซต์และเอกสาร 

5 
 

 จัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพรต่่อสากลผ่านทาง
เว็บไซต ์

 ผลิตเอกสารแนะน า
เอกสารหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

วิเทศสัมพันธ์, 
 
 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

3.แผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 

4.1  โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งสุนทรียะ 
4.2  โครงการปรับปรุง  พัฒนาอาคาร  และสิ่งก่อสร้าง 
4.3  โครงการจัดการขยะ  และรณรงค์ ประหยัดพลังงาน 
4.4  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์  สื่อสารภาพลักษณ์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560                                

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556-2560 

4.1 โครงการปรับปรุงพัฒนา
ภูมิทัศน์และแหล่ง
สุนทรียะ 

 

 จ าน วน พื้ น ที่ ที่ ได้ รั บ ก าร
พัฒนาให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวและ
แสดงถึงสุนทรียภาพ 

 ร้อยละความพึ งพอใจของ
นักศึกษา  และบุคลากร ต่อ
ภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะและ
แหล่งการเรียนรู้ 

2 
แห่ง 

 
 

90 
 

 ปรับปรุ งล านนั่ งพั กผ่ อนหน้ า
อาคาร 100 ปี  

 ปรับปรุงห้องน้ าใต้อาคาร 100 ปี  
 ปรับปรุงห้องศูนย์บริการข่าวสาร

และต้อนรับ  
 ปรับปรุงศาลพระพรหม  
 ซ่อมแซมติดตั้ งเครื่องปั่นไฟฟ้า

ส ารอง  
 ปรับปรุงลานจอดรถ ลานกีฬา

บริเวณพื้นที่ด้านหลังหอพักและ
สนามกีฬากลาง  

 ติดตั้ งหม้ อแปลงไฟฟ้ าบริ เวณ
หอพักนักศึกษา  

 จัดท าสวนหย่อมด้านหน้าและ
ด้านข้างอาคาร 100 ปี  

 ปรับปรุงพัฒนาระบบประปา ท่อ
ระบายน้ าบริเวณบ้านพัก 

  

คณะ, 
สนอ.:กองกลาง 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

4.2 โครงการปรับปรุง  
พัฒนาอาคาร และ
สิ่งก่อสร้าง  

จ านวนอาคาร สิ่ งก่อสร้างที่
พัฒนาปรับปรุงที่เป็นไปตามแผน
ด าเนินงาน 

80 
 

 

 ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต 
 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้    1-3 

ติดตั้งลิฟต์ แอร์ เครื่องเสียง LCD 
กั้นห้องเรียน  

 อาคารร้อยปี ทาสี ติดตั้งระแนงปิด

สนอ. ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6.แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556-2560 

คอมเพรสเซอร์แอร์  ซ่อมแซม
ห้องน้ า ที่น่ังพักผ่อน  

 อาคารงานยาน พาห นะ  ลาน
กิจกรรมหน้าโรงอาหาร  

 อาคาร  80 ปีฯ  ติดตั้ งลิฟต์  ซุ้ ม
ประตูทางเข้า ราวกันตก เก้าอี้ช้ัน
ลอย ตกแต่งภายใน 

4.3 โครงการจัดการขยะ 
และรณรงค์ประหยัด
พลังงาน 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โค ร งก ารจั ด ก ารขย ะ  แ ล ะ
กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร งค์ เพื่ อ ก า ร
ประหยัดพลังงาน 

 

90  รณรงค์ คัดแยกขยะและของเหลือ
ใช้และการจัดการพลังงาน 

 อาสาดูแลสภาพแวดล้อมและ
จัดการขยะ 

 พัฒนาระบบจัดเก็บ     แปรรูป
ขยะเพื่อใช้ประโยชน์และ ก าจัด
ขยะ 

 จัดท าปุ๋ยและวัสดุคลุมดิน 
 

คณะ, สนอ., 
สสร. 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6.แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

4.4 โครงการพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสาร ภาพลักษณ์
เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  

ร้อยละของการรับรู้ข่ าวสาร
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาอาจารย์  บุ คลากร  
ผู้ปกครอง และชุมชน 

80%  ประ ชุ ม ระดมความคิ ด จั ดท า
แผนพัฒนางานการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์การ 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเหตุการณ์ 
ข่าวสาร กิจกรรมภายใน 

 ผลิตสื่ อ ใหม่  ช่องทางเผยแพร่ 
กระจายข่ าวส ารและสื่ อส าร

ฝ่ายปชส. 
กองกลาง 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6.แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย  
กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556-2560 

ภาพลักษณ์องค์การทั้งภายในและ
ภายนอก 

 สร้างเครือข่ายครูแนะแนวและแนว
แนว ปชส.รับสมัครนักศึกษา 

 ส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ 
 

5.1   โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
5.2   โครงการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการส่วนกลาง 
5.3   โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4   โครงการพัฒนานโยบาย ระบบงานการวางแผน การจัดการผลงาน และการติดตามประเมินผล 
5.5   โครงการพัฒนาวิสาหกิจใหม่และจัดการสิทธิประโยชน์  
5.6   โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน 
5.7   โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเปา้หมาย  กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556-2560 

5.1 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและสนบัสนุน
การด าเนินการของสภา
มหาวิทยาลยั 

 

คะแนนการประเมินผล
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

>4 
 
 

 พั ฒ น า น โ ย บ า ย  ติ ด ต า ม ผ ล
ด าเนินงานตามนโยบายของสภา
กรรมการทุกชุด 

 สนั บ ส นุ น ก ารท า งาน ของส ภ า
ก ร ร ม ก า ร ทุ ก ชุ ด  ร ว ม ทั้ ง 
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 
2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

5.2 โครงการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหาร
จัดการส่วนกลาง 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุ ค ล าก ร ภ าย ใน แ ล ะ
นักศึกษาต่อคุณภาพการ
บริการของ สนอ. 

80%  ย ก ระ ดั บ  พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก า ร
ให้บริการส่วนกลางในทุกด้านของ 
สนอ. 

 ปรับปรุ งระเบี ยบ กฎหมายและ
พัฒนางานนิติการ 

สนอ.  ตุลาคม 2555- 
กันยายน 
2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

5.3 โครงการจัดหาและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศที่มีการ
จั ด ห า ให ม่ ห รื อ มี ก า ร
พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้ 

>5 
ระบบ  

 

 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย

ระบบไอท ี

ศูนย์คอม ตุลาคม 2555- 
กันยายน 
2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

5.4.โครงการพัฒนานโยบาย
ระบบงานการวางแผน 
การจัดการผลงาน และ
การติดตามประเมินผล 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

>4  ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  และแผนงบประมาณ
ประจ าปี 

 วางระบบก ากับ ติดตามและวิจัย
ประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ งานตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน  

กองนโยบาย
และแผน. 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 
2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเปา้หมาย  กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556-2560 

 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 

5.5. โครงการพัฒนาวิสาหกจิ
ใหม่และจดัการสิทธิ
ประโยชน ์ 

ร้อยละความส าเร็จในการ
จั ด ห าร าย ได้ จ าก ก า ร
พัฒนาวิสาหกิจใหม่และ
จัดการสิทธิประโยชน์ 

>90%  จัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจใหม่ 
 พั ฒ น ารูป แบ บ  ขย าย งาน แล ะ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเดิม  
 พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจและและแหล่ง

อสังหาริมทรัพย์ใหม่ 

ส านักสิทธิ
ประโยชน ์

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 
2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

5.6 โครงการประกันคุณภาพ
และพัฒนาการ
บริหารงาน 

ระดับความส าเร็จในการ
ประกันคุณภาพกาศึกษา 

>4  จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพและ
ด าเนินการตามแผน 

 ประเมินตนเอง รายงานผลและรับ
การตรวจประเมิน 

สมจ. ตุลาคม 2555- 
กันยายน 
2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

5.7 โครงการพัฒนาระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 

>4  วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 ส่งเสริมการจัดระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 
2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

 
6.1 โครงการพัฒนางานกองทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  
6.2 โครงการสรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
6.3 โครงการสนับสนุนการผลิตต าราวิชาการ และส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
6.4 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเปา้หมาย  กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างแผนงบประมาณ 
ปี 2556-2560 

6 .1 โค ร งก า รพั ฒ น างาน
กองทุนพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร                                               

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 

5 
 

 พัฒนานโยบาย มาตรการ จัดท าคู่มือการ
บริหารจัดการกองทุน 

 จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 
  

สนอ. ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

6.2 โครงการสรรหา และ
พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ วุ ฒิ
ปริญญาเอก  

จ านวนอาจารย์ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น 

20 %  รวบรวม ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
มาตรการในการสรรหาอาจารย์ วุฒิ
ปริญญาเอก 

 สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อภาคนอก
เว ล า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เอ ก ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย  
 

สนอ. ,คณะ ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

6.3 โครงการสนับสนุนการ
ผลิตต าราวิชาการ และ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

25%  จัดประชุมจัดแผนพัฒ นาอาชีพของ
อาจารย์เฉพาะบุคคล 

 จัดตั้งคลินิคและจัดประชุมปฏิบัติการสร้าง
ผลงานวิชาการ 

 พัฒนามาตรการ จัดกิจกรรมเพิ่มแรงจูงใจ
ให้อาจารย์จัดท าเอกสารทางวิชาการ 

 

สนอ. สสว., 
คณะ 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

6. แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

6.4 โครงการสนับสนุนการ
เข้าร่วม สัมมนานาทาง
วิชาการ  

ร้อยละของอาจารย์ เข้าร่วม
การประชุมสัมมนา ฝึกอบรม 

80 สนับสนุ น ให้ อาจารย์  บุ คลากรเข้ าร่วม
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2560 

 
 

3. แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษา 
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รายละเอียดผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  2556 

หน่วยงาน งบแผ่นดิน กศ.ปช. บ.กศ. รวม 

คณะครุศาสตร์ 12,273,800.- 2,079,300.- 1,049,500.- 15,402,600.- 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22,536,900.- 2,422,100.- 1,009,200.- 25,968,200.- 

คณะวิทยาการจัดการ 20,112,700.- 3,224,400.- 986,900.- 24,324,000.- 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,546,600.- 2,256,300.- 1,661,900.- 219,564,800.- 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12,849,600.- 1,599,200.- 714,300.- 15,163,100.- 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7,512,000.- 636,500.- 790,800.- 8,939,300.- 

บัณฑิตวิทยาลัย 2,623,700.- 5,518,000.- 25,000.- 8,166,700.- 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 308,000.- 46,090,000.- 90,000.- 46,488,000.- 

ศูนย์ กทม. (วิทยาลัยการจัดการ) 8,343,100.- 1,342,200.- 25,000.- 9,710,300.- 

ศูนย์สระแก้ว(วิทยาลัยอุษาคเนย์) 4,030,100.- 1,633,000.- 1,409,000.- 7,072,100.- 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,409,000.- 36,042,000.- 6,025,000.- 44,476,000.- 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2,526,800.- 22,524,000.- 25,000.- 25,075,800.- 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,275,100.- 4,578,000.- 376,600.- 10,229,700.- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 8,053,400.- 19,118,000.- 25,000.- 27,196,400.- 

ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 1,228,000.- 9,000.- - 1,237,000.- 

ส านักศึกษาท่ัวไป (GE) 1,385,900.- 509,000.- - 1,894,900.- 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 1,843,600.- 9,000.- 25,000.- 1,877,600.- 

กองกลาง 124,582,700.- 11,497,000.- 107,147,900.- 243,227,600.- 

กองนโยบายและแผน 6,160,100.- 31,030,000.- 25,000.- 37,215,100.- 

กองพัฒนานักศึกษา 3,182,300.- 45,000.- 6,060,800.- 9,288,100.- 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 724,700.- 3,009,000.- 25,000.- 3,758,700.- 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 151,300.- 3,006,000.- 5,000,000.- 8,157,300.- 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2,365,100.- - - 2,365,100.- 
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หน่วยงาน งบแผ่นดิน กศ.ปช. บ.กศ. รวม 

ศูนย์ภาษา 1,000,000.- 1,500,000.- - 2,500,000.- 

ส านักสิทธิประโยชน์ 1,001,500.- 52,000,000.- 13,333,300.- 66,334,800.- 

หน่วยตรวจสอบภายใน 453,800.- 109,000.- - 562,800.- 

โรงเรียนสาธิต 7,139,600.- - 28,169,800.- 35,309,400.- 

รวม 281,619,400.- 285,000,000.- 174,000,000.- 740,619,400.- 
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ค่าใช้จ่ายจากการจัดหารายได ้

   ส ำนักส่งเสรมิกำรเรียนรูแ้ละบริกำรวิชำกำร  (กำรบรกิำรวชิำกำร) 25,000,000  บำท  

      สถำบันวิจัยและพัฒนำ       (กำรบริกำรวชิำกำร)  15,000,000  บำท  

      ส ำนักสิทธิประโยชน ์   65,000,000 บำท 

      จำกเงนิคงคลังและสิทธปิระโยชน์   91,000,000  บำท  

   รวม  196,000,000  บำท 
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งบประมำณตำมหมวดรำยจำ่ย  ปงีบประมำณ  2556 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

หมวดรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ  2556 
รวมงบประมำณ

ทั้งสิน้ 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงนิ

รำยได ้

1. งบบุคลำกร 

  1.1 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 

  1.2 พนักงำนรำชกำร/

มหำวิทยำลยั 

  1.3 คำ่จำ้งช่ัวครำว 

 

102,445,600.- 

96,141,900.- 

3,947,700.- 

2,356,000.- 

25,000,000,.- 

25,000,000.- 

- 

- 

127,445,600.- 

121,141,900.- 

3,947,700.- 

2,356,000.- 

2. งบด ำเนินกำร 

  2.1 คำ่ตอบแทนใช้สอยวสัดุ 

  2.2 คำ่สำธำรณูปโภค 

 

34,598,900.- 

25,727,200.- 

8,817,700.- 

112,760,000.- 

107,760,000.- 

5,000,000.- 

147,358,900.- 

133,487,200.- 

13,871,700.- 

3. งบลงทนุ 

  3.1 คำ่ครุภัณฑ ์

  3.2 คำ่สิ่งกอ่สรำ้ง  

 

9,374,300.- 

- 

9,374,300.- 

96,000,000.- 

5,000,000.- 

91,000,000.- 

105,374,300.- 

5,000,000.- 

100,374,300.- 

 

4. งบเงินอุดหนนุ 

 

127,620,200.- 81,500,000.- 209,120,200.- 

5.งบรำยจ่ำยอื่น 

 

7,580,400.- 143,740,000.- 151,320,400.- 

รวมท้ังสิ้น 281,619,400.- 459,000,000.- 740,619,400.- 
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งบประมำณตำมยุทธศำสตร ์ ปีงบประมำณ  2556 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

งบประมำณตำมยุทธศำสตร ์

ปีงบประมำณ  2556 
รวมงบประมำณ

ทั้งสิน้ 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงนิ

รำยได ้

1.คำ่ใช้จำ่ยบุคลำกร 102,445,600.- 25,000,000.- 127,445,600.- 

2.คำ่ใช้จำ่ยขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์ 179,173,800.- 434,000,000.- 613,173,800.- 

2.1 ประเดน็ที่ 1. พัฒนำทักษะ 

   สมรรถนะกำรเรียนรู้สู่ประเทศ

อำเซยีน 

126,308,600 162,694,700.- 289,003,300.- 

2.2 ประเดน็ที่ 2.  เพิ่มผลงำนด้ำน

ท้องถิ่นศึกษำและกำรขับเคลือ่น

นโยบำยสำธำรณะ 

12,030,800 41,600,000.- 53,630,800.- 

2.3 ประเด็นที ่3.  สรำ้งเครอืข่ำย

และแสวงหำพนัธมติรในกำร

ปฏิบัติงำนตำมภำรกจิเชิง 

บูรณำกำร 

- 8,194,100.- 8,194,100.- 

2.4 ประเด็นที่ 4.  พัฒนำภมูทิัศน์

แหล่งสุนทรยีะ สื่อสำรเอกลักษณ์  

อัตลักษณ ์

9,374,300.- 81,300,000.- 90,674,300.- 

2.5 ประเด็นที ่5.  พัฒนำระบบ

บรหิำรยุทธศำสตร์ที่มุ่งผลสมัฤทธิ์

และระบบบรหิำรคุณภำพ 

31,460,100.- 129,211,200.- 160,671,300.- 

2.6 ประเดน็ที่ 6.  พัฒนำ

สมรรถนะของบุคลำกรและ

หน่วยงำนในกำรปฏิบตัิงำนตำม

ภำรกิจ 

- 11,000,000.- 11,000,000.- 
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แผนจัดท า Cash Flow  ปีงบประมาณ  2556 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

              แผน ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม 
รายได้จาก
การศึกษา 

24,006,300 34,294,700 27,435,875 13,717,900 10,288,400 27,435,825 37,724,200 41,153,700 41,153,725 34,294,700 27,435,800 24,006,375 342,947,500.- 

งบม.แผ่นดิน 
 

24,641,600 35,202,400 28,162,062.5 14,080,900 10,560,700 28,162,037.5 38,722,600 42,242,900 42,242,987.5 35,202,400 28,161,900 24,641,762.5 352,024,250.- 

เงินรายได้อื่น ๆ 
 

16,156,100 23,080,200 18,464,325 9,232,100 6,924,000 18,464,275 25,388,200 27,696,300 27,696,375 23,080,200 18,464,200 16,156,225 230,802,500.- 

รวม 
 

64,804,100 92,577,400 74,062,062.5 37,030,900 27,773,200 74,062,037.5 101,835,100 111,092,900 111,092,987.5 92,577,400 74,061,900 64,804,262.5 925,774,250.- 

 
 

 

แผน ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม 
รายจ่าย 

 
6,858,900 5,487,100 4,801,375 5,487,100 5,487,100 6,173,175 6,858,900 5,487,100 4,801,375 4,801,200 5,487,100 6,859,075 274,358,000.- 

งบม.แผ่นดิน 
 

7,040,400 5,632,300 4,928,512.5 5,632,300 5,632,300 6,336,612.5 7,040,400 5,632,300 4,928,512,.5 4,928,300 5,632,300 7,040,612.,5 281,619,400.- 

เงินจ่ายอื่น 
 

4,616,000 3,692,800 3,231,325 3,692,800 3,692,800 4,154,525 4,616,000 3,692,800 3,231,325 3,231,200 3,692,800 4,616,125 184,642,000.- 

รวม 
 

18,515,400 14,812,300 12,961,012.5 14,812,300 14,1812,300 16,664,122.5 18,515,400 14,812,300 12,961,012.5 12,960,800 14,812,300 18,515,612.5 740,619,400.- 
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รายละเอียดผลการจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ  2557 

หน่วยงาน งบแผ่นดิน กศ.ปช. บ.กศ. รวม 

คณะครุศาสตร ์ 12,887,490 2,183,265 1,101,975 16,172,730 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 23,663,745 2,543,205 1,059,660 27,266,610 

คณะวิทยาการจัดการ 21,118,335 3,385,620 1,036,245 25,540,200 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 22,623,930 2,369,115 3,979,815 28,972,860 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13,492,080 1,679,160 750,015 15,921,255 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7,887,600 668,325 830,340 9,386,265 

บัณฑิตวิทยาลัย 2,754,885 5,793,900 26,250 8,575,035 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 323,400 51,527,010 94,500 51,944,910 

ศูนย์ กทม.(วิทยาลัยการจัดการ) 8,760,255 1,409,310 26,250 10,195,815 

ศูนย์สระแก้ว(วิทยาลัยอุษาคเนย์) 4,231,605 1,714,650 3,714,270 9,660,525 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 2,529,450 40,976,610 8,561,070 52,067,130 
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

2,653,140 26,782,710 26,250 29,462,100 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5,538,855 4,806,900 395,430 10,741,185 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 8,456,070 26,338,920 26,250 34,821,240 

ส านักมาตรฐานและจัดการคณุภาพ 1,289,400 9,450 - 1,298,850 

ส านักศึกษาท่ัวไป(GE) 1,455,195 534,450 - 1,989,645 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 1,935,780 9,450 26,250 1,971,480 

กองกลาง 130,811,835 16,977,390 112,505,295 260,294,520 

กองนโยบายและแผน 6,468,105 32,581,500 26,250 39,075,855 

กองพัฒนานักศึกษา 3,341,485 47,250 8,598,660 11,987,395 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 760,935 3,159,450 26,250 3,946,635 

ส านักงานวิเทศสมัพันธ์ 158,865 3,156,300 7,484,820 10,799,985 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์ 2,483,355 - - 2,483,355 

ศูนย์ภาษา 1,050,000 1,575,000 - 2,625,000 

ส านักสิทธิประโยชน์ 1,051,575 57,732,510 13,999,965 72,784,050 

หน่วยตรวจสอบภายใน 476,490 114,450 - 590,940 

โรงเรียนสาธิต 7,496,580 - 29,578,290 37,074,870 

รวม 295,700,440 288,075,900 193,874,100 777,650,440 
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ค่าใช้จ่ายจากการจัดหารายได้ 
    ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการการให้บริการวิชาการสนบัสนุนจากภายนอก 

 (การบริการวิชาการ) 
   

48,825,000 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (การท าวิจยัทุนสนันสนุนจาก
ภายนอก) 

  

15,750,000 

ส านักสิทธิประโยชน์ 
   

56,700,000 
งบประมาณจากเงินคงคลัง     

   

63,000,000 

     

   

รวม 184,275,000 
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งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 
ปีงบประมาณ 2557 

 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงิน

รายได ้
รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น 

1.งบบุคลากร 93,596,697 20,113,800 113,710,497 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 73,006,629 20,113,800 93,120,429 

1.2 พนักงานราชการ/
มหาวิทยาลัย 

4,145,085 - 4,145,085 

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 2,473,800 - 2,473,800 

2.งบด าเนินงาน 22,357,662 92,791,600 115,149,262 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 9,549,581 87,717,000 97,266,581 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,258,585 5,250,000 14,508,585 

3.งบลงทุน 9,843,015 57,846,600 67,689,615 

3.1 ค่าครภุัณฑ ์ - 5,250,000 5,250,000 

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 9,843,015 63,807,400 73,650,415 

4.งบเงินอุดหนุน 53,666,911 67,166,400 120,833,311 

5.งบรายจ่ายอื่น 7,959,420 61,893,400 69,852,820 

รวมท้ังสิ้น 295,700,400 481,950,000 777,650,400 
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งบประมาณตามยุทศาสตร์ งบประมาณ 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

งบประมาณตามยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2557 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได ้

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 107,567,880 26,250,000 133,817,880 

2.ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

188,132,490 455,700,000 643,832,490 

2.1 ประเด็นท่ี 1 พัฒนาทักษะ
สมรรถนะการเรยีนรู้สูป่ระเทศ

อาเซียน 
132,624,030 170,829,435 303,453,465 

2.2 ประเด็นท่ี 2 เพิ่มผลงาน
ด้านท้องถิ่นศึกษาและการ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
12,632,340 43,680,000 56,312,340 

2.3 ประเด็นท่ี 3 สร้างเครือข่าย
และแสวงหาพันธมติรในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณา
การ 

- 8,603,805 8,603,805 

2.4 ประเด็นท่ี 4 พัฒนาภูมิ
ทัศน์แหล่งสุนทรียะสื่อสาร

เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์
9,843,015 85,365,000 95,208,015 

2.5 ประเด็นท่ี 5 พัฒนาระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิและระบบบริหาร
คุณภาพ 

33,033,105 135,671,760 168,704,865 

2.6 ประเด็นท่ี 6 พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรและ

หน่วยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

- 11,550,000 11,550,000 
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แผนจัดท า Cash Flow ปีงบประมาณ 2557 
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

แผน ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.56 มี.ค.-56 เม.ย56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 รวม 
รายได้จาก
การศึกษา 

   
22,135,800  

   
14,757,200  

   
55,339,500  

   
33,203,600  

   
25,825,100  

   
14,757,200  

   
55,339,500  

   
22,135,800  

   
14,757,200  

   
11,067,900  

   
73,786,000  

   
25,825,100  

 
368,929,900  

งบม.
แผ่นดิน 

   
39,380,500  

   
47,256,500  

   
43,318,500  

   
27,566,300  

   
31,504,400  

   
27,566,300  

   
23,628,300  

   
31,504,400  

   
27,566,300  

   
35,442,500  

   
31,504,400  

   
27,566,300  

 
393,804,700  

เงินรายได้
อื่นๆ 

   
10,987,000  

   
13,184,500  

   
12,085,700  

     
7,690,900  

     
8,789,600  

     
7,690,900  

     
6,592,200  

     
8,789,600  

     
7,690,900  

     
9,888,300  

     
8,789,600  

     
7,690,900  

 
109,870,100  

รวม 
   

72,503,300  
   

75,198,200  
 

110,743,700  
   

68,460,800  
   

66,119,100  
   

50,014,400  
   

85,560,000  
   

62,429,800  
   

50,014,400  
   

56,398,700  
 

114,080,000  
   

61,082,300  
 

872,604,700  

              

              แผน ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.56 มี.ค.-56 เม.ย56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 รวม 

รายจ่าย 
   
16,156,175  

   
16,963,983  

   
16,156,175  

   
17,812,182  

   
16,963,983  

   
16,156,175  

   
17,812,182  

   
16,963,983  

   
16,156,175  

   
16,963,983  

   
16,156,175  

   
17,812,182  

 
202,073,353  

งบม.
แผ่นดิน 

   
24,038,990  

   
25,873,785  

   
24,641,700  

   
24,038,990  

   
23,093,996  

   
24,038,990  

   
22,806,905  

   
25,873,785  

   
24,641,700  

   
23,093,996  

   
24,038,990  

   
24,393,985  

 
290,575,812  

เงินจ่ายอ่ืน 
   
24,006,325  

   
23,093,996  

   
24,006,325  

   
23,093,996  

   
23,229,800  

   
24,006,325  

   
24,698,328  

   
23,093,996  

   
24,006,325  

   
24,655,498  

   
24,006,325  

   
23,093,996  

 
284,991,235  

รวม 
   
64,201,490  

   
65,931,764  

   
64,804,200  

   
64,945,168  

   
63,287,779  

   
64,201,490  

   
65,317,415  

   
65,931,764  

   
64,804,200  

   
64,713,477  

   
64,201,490  

   
65,300,163  

 
777,640,400  
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รายละเอียดผลการจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

หน่วยงาน งบแผ่นดิน กศ.ปช. บ.กศ. รวม 

คณะครุศาสตร ์ 13,531,865 2,292,428 1,157,074 16,981,367 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 24,846,932 2,670,365 1,112,643 28,629,941 

คณะวิทยาการจัดการ 22,174,252 3,554,901 1,088,057 26,817,210 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 23,755,127 2,487,571 4,178,806 30,421,503 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14,166,684 1,763,118 787,511 16,717,313 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8,281,980 701,741 871,857 9,855,578 

บัณฑิตวิทยาลัย 2,892,629 6,083,595 27,563 9,003,787 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 339,570 54,103,361 99,225 54,542,156 

ศูนย์ กทม.(วิทยาลัยการจัดการ) 9,198,268 1,479,776 27,563 10,705,606 

ศูนย์สระแก้ว(วิทยาลัยอุษาคเนย์) 4,443,185 1,800,383 3,899,984 10,143,551 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 2,655,923 43,025,441 8,989,124 54,670,487 
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

2,785,797 28,121,846 27,563 30,935,205 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5,815,798 5,047,245 415,202 11,278,244 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 8,878,874 27,655,866 27,563 36,562,302 

ส านักมาตรฐานและจัดการคณุภาพ 1,353,870 9,923 - 1,363,793 

ส านักศึกษาท่ัวไป(GE) 1,527,955 561,173 - 2,089,127 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 2,032,569 9,923 27,563 2,070,054 

กองกลาง 137,352,303 17,826,260 118,130,560 273,309,122 

กองนโยบายและแผน 6,791,572 34,210,575 27,563 41,029,710 

กองพัฒนานักศึกษา 3,508,559 49,613 9,028,593 12,586,765 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 798,982 3,317,423 27,563 4,143,967 

ส านักงานวิเทศสมัพันธ์ 166,808 3,314,115 7,859,061 11,339,984 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์ 2,607,523     2,607,523 

ศูนย์ภาษา 1,102,500 1,653,750 - 2,756,250 

ส านักสิทธิประโยชน์ 1,104,154 60,619,136 14,699,963 76,423,253 

หน่วยตรวจสอบภายใน 500,315 120,177 - 620,492 

โรงเรียนสาธิต 7,871,409 - 31,057,205 38,928,614 

รวม 310,485,400 302,479,700 203,567,800 816,532,900 
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ค่าใช้จ่ายจากการจัดหารายได้ 
    ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการการให้บริการวิชาการสนบัสนุนจากภายนอก 

 (การบริการวิชาการ) 
   

51,266,250 บาท 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (การท าวิจยัทุนสนันสนุนจาก
ภายนอก) 

  

16,537,500 บาท 

ส านักสิทธิประโยชน์ 
   

59,535,000 บาท 
งบประมาณจากเงินคงคลัง     

   

66,150,000 บาท 

     

   

รวม 193,488,750 บาท 
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งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  ปีงบประมาณ 2558   

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

1.งบบุคลากร 98,276,532 21,119,490 119,396,022 

    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 76,656,960 21,119,490 97,776,450 

    1.2 พนักงานราชการ/
มหาวิทยาลยั 

4,352,339 - 4,352,339 

    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 2,597,490 - 2,597,490 

2.งบด าเนินงาน 23,475,545 97,431,180 120,906,725 

    2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 10,027,060 92,102,850 102,129,910 

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,721,514 5,512,500 15,234,014 

3.งบลงทุน 10,335,166 60,738,930 71,074,096 

3.1 ค่าครภุัณฑ ์ - 5,512,500 5,512,500 

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 10,335,146 66,997,770 77,332,916 

4.งบเงินอุดหนุน 56,350,257 70,524,720 126,874,977 

5.งบรายจ่ายอื่น 8,357,391 64,988,070 73,345,461 

รวมท้ังสิ้น 310,485,400 506,047,500 816,532,900 
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งบประมาณตามยุทศาสตร์ งบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

งบประมาณตามยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2558 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 112,946,274 27,562,500 140,508,774 

2.ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ 197,539,115 478,485,000 676,024,115 

    2.1 ประเด็นท่ี 1 พัฒนาทักษะ
สมรรถนะการเรยีนรู้สูป่ระเทศอาเซียน 

139,255,232 179,370,907 318,626,138 

   2.2 ประเด็นท่ี 2 เพิ่มผลงานด้าน
ท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ 

13,263,957 45,864,000 59,127,957 

   2.3 ประเด็นท่ี 3 สร้างเครือข่ายและ
แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจเชิงบูรณาการ 

- 9,033,995 9,033,995 

   2.4 ประเด็นท่ี 4 พัฒนาภูมิทัศน์แหล่ง
สุนทรียะสื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

10,335,166 89,633,250 99,968,416 

   2.5 ประเด็นท่ี 5 พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและระบบ
บริหารคณุภาพ 

34,684,760 142,455,348 177,140,108 

   2.6 ประเด็นท่ี 6 พัฒนาสมรรถนะ
ของบคุลากรและหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

- 12,127,500 12,127,500 
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แผนจัดท า Cash Flow ปีงบประมาณ 2558 
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

แผน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 รวม 
รายได้จาก
การศึกษา 

   
18,013,100  

   
12,008,800  

   
45,032,800  

   
27,019,700  

   
21,015,300  

   
12,008,800  

   
45,032,800  

   
18,013,100  

   
12,008,800  

     
9,003,900  

   
60,046,400  

   
21,015,300  

 
300,218,800  

งบม.แผ่นดิน 
   
43,956,850  

   
52,748,250  

   
48,352,500  

   
30,769,800  

   
35,165,400  

   
30,769,800  

   
26,374,200  

   
35,165,500  

   
30,769,800  

   
39,561,100  

   
35,165,500  

   
30,769,800  

 
439,568,500  

เงินรายได้
อื่นๆ 

   
19,458,600  

   
23,350,300  

   
21,404,400  

   
13,621,000  

   
15,566,800  

   
13,621,000  

   
11,675,200  

   
15,566,800  

   
13,621,000  

   
17,512,700  

   
15,566,800  

   
13,621,000  

 
194,585,600  

รวม 
   
81,428,550  

   
88,107,350  

 
114,789,700  

   
71,410,500  

   
71,747,500  

   
56,399,600  

   
83,082,200  

   
68,745,400  

   
56,399,600  

   
66,077,700  

 
110,778,700  

   
65,406,100  

 
934,372,900  

              
              แผน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 รวม 

รายจ่าย 
   
16,963,984  

   
17,812,182  

   
16,974,464  

   
18,702,791  

   
17,812,182  

   
16,963,984  

   
18,702,791  

   
17,812,182  

   
16,963,984  

   
17,812,182  

   
16,963,984  

   
18,702,791  

 
212,187,501  

งบม.แผ่นดิน 
   
25,240,940  

   
27,167,474  

   
25,873,785  

   
25,240,940  

   
24,248,696  

   
25,240,940  

   
23,947,250  

   
27,167,474  

   
25,873,785  

   
24,248,696  

   
25,240,940  

   
25,613,684  

 
305,104,603  

เงินจ่ายอ่ืน 
   
25,206,641  

   
24,248,696  

   
25,206,641  

   
24,248,696  

   
24,391,290  

   
25,206,641  

   
25,933,244  

   
24,248,696  

   
25,206,641  

   
25,888,273  

   
25,206,641  

   
24,248,696  

 
299,240,797  

รวม 
   
67,411,565  

   
69,228,352  

   
68,054,890  

   
68,192,426  

   
66,452,168  

   
67,411,565  

  
68,583,286  

   
69,228,352  

   
68,044,410  

   
67,949,151  

   
67,411,565  

   
68,565,171  

 
816,532,900  
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รายละเอียดผลการจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ  2559 

หน่วยงาน งบแผ่นดิน กศ.ปช. บ.กศ. รวม 

คณะครุศาสตร ์ 14,208,458 2,407,050 1,214,927 17,830,435 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 26,089,279 2,803,884 1,168,275 30,061,438 

คณะวิทยาการจัดการ 23,282,964 3,732,646 1,142,460 28,158,071 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 24,942,883 2,611,949 4,387,746 31,942,578 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14,875,018 1,851,274 826,887 17,553,179 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8,696,079 736,828 915,450 10,348,357 

บัณฑิตวิทยาลัย 3,037,261 6,387,775 28,941 9,453,976 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 356,549 56,808,529 104,186 57,269,263 

ศูนย์ กทม.(วิทยาลัยการจัดการ) 9,658,181 1,553,764 28,941 11,240,886 

ศูนย์สระแก้ว(วิทยาลัยอุษาคเนย์) 4,665,345 1,890,402 4,094,983 10,650,729 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 2,788,719 45,176,713 9,438,580 57,404,011 
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

2,925,087 29,527,938 28,941 32,481,965 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6,106,588 5,299,607 435,962 11,842,156 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 9,322,817 29,038,659 28,941 38,390,417 

ส านักมาตรฐานและจัดการคณุภาพ 1,421,564 10,419 - 1,431,982 

ส านักศึกษาท่ัวไป(GE) 1,604,352 589,231 - 2,193,584 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 2,134,197 10,419 28,941 2,173,557 

กองกลาง 144,219,918 18,717,572 124,037,088 286,974,578 

กองนโยบายและแผน 7,131,151 35,921,104 28,942 43,081,196 

กองพัฒนานักศึกษา 3,683,987 52,093 9,480,023 13,216,103 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 838,931 3,483,294 28,950 4,351,174 

ส านักงานวิเทศสมัพันธ์ 175,149 3,479,821 8,252,014 11,906,983 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์ 2,737,899 - - 2,737,899 

ศูนย์ภาษา 1,157,625 1,736,438 - 2,894,063 

ส านักสิทธิประโยชน์ 1,159,361 63,650,092 15,434,961 80,244,415 

หน่วยตรวจสอบภายใน 525,360 126,201 - 651,561 

โรงเรียนสาธิต 8,264,979 - 32,610,065 40,875,044 

รวม 326,009,700 317,603,700 213,746,201 857,359,600 
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ค่าใช้จ่ายจากการจัดหารายได้ 
 
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการการให้บริการวิชาการสนบัสนุนจากภายนอก 
(การบริการวิชาการ) 

   

53,829,563 บาท 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (การท าวิจยัทุนสนันสนุนจาก
ภายนอก) 

  

17,364,375 บาท 

ส านักสิทธิประโยชน์ 
   

62,511,750 บาท 
งบประมาณจากเงินคงคลัง     

   

69,457,500 บาท 

     

   

รวม 203,163,188 บาท 
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งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  ปีงบประมาณ 2559   

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

1.งบบุคลากร 103,190,358 22,175,465 125,365,823 

    1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 

80,489,808 22,175,465 102,665,273 

    1.2 พนักงานราชการ/
มหาวิทยาลยั 

4,569,956 - 4,569,956 

    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 2,727,365 - 2,727,365 

2.งบด าเนินงาน 24,649,322 102,302,739 126,952,061 
    2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 10,528,413 96,707,993 107,236,406 

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,207,590 5,788,125 15,995,715 
3.งบลงทุน 10,851,954 63,775,877 74,627,831 
3.1 ค่าครภุัณฑ ์ - 5,788,125 5,788,125 

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 10,851,903 70,347,659 81,199,562 
4.งบเงินอุดหนุน 59,167,769 74,050,956 133,218,725 

5.งบรายจ่ายอื่น 8,775,261 68,237,498 77,012,759 
รวมท้ังสิ้น 326,009,700 531,349,900 857,359,600 
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    งบประมาณตามยุทศาสตร์ งบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

งบประมาณตามยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 255 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 118,593,588 28,940,625 147,534,213 
2.ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ 207,416,070 502,409,250 709,825,320 

    2.1 ประเด็นท่ี 1 พัฒนาทักษะ
สมรรถนะการเรยีนรู้สูป่ระเทศ
อาเซียน 

146,217,993 188,339,452 334,557,445 

   2.2 ประเด็นท่ี 2 เพิ่มผลงาน
ด้านท้องถิ่นศึกษาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

13,927,155 48,157,200 62,084,355 

   2.3 ประเด็นท่ี 3 สร้างเครือข่าย
และแสวงหาพันธมติรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณา
การ 

- 9,485,695 9,485,695 

   2.4 ประเด็นท่ี 4 พัฒนาภูมิ
ทัศน์แหล่งสุนทรียะสื่อสาร
เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์

10,851,924 94,114,913 104,966,837 

   2.5 ประเด็นท่ี 5 พัฒนาระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ
และระบบบริหารคณุภาพ 

36,418,998 149,578,115 185,997,114 

   2.6 ประเด็นท่ี 6 พัฒนา
สมรรถนะของบคุลากรและ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

- 12,733,875 12,733,875 
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แผนจัดท า Cash Flow ปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แผน ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวม 
รายได้จาก
การศึกษา 

   
26,128,100  

   
31,934,300  

   
37,740,600  

   
23,225,000  

   
30,352,500  

   
20,322,000  

   
23,225,000  

   
20,321,800  

   
17,418,800  

   
26,128,100  

   
23,225,000  

   
20,321,800  

 
300,343,000  

งบม.
แผ่นดิน 

   
44,965,700  

   
54,957,700  

   
64,950,000  

   
39,969,500  

   
42,500,243  

   
34,973,000  

   
39,969,500  

   
34,973,000  

   
29,976,900  

   
44,965,700  

   
39,969,300  

   
34,973,000  

 
507,143,543  

เงินรายได้
อื่นๆ 

     
8,352,000  

   
10,208,000  

   
12,064,000  

     
7,424,000  

     
6,496,000  

     
6,496,000  

     
7,424,000  

     
6,496,000  

     
5,568,000  

     
8,352,000  

     
7,442,000  

     
6,496,000  

   
92,818,000  

รวม 
   
79,445,800  

   
97,100,000  

 
114,754,600  

   
70,618,500  

   
79,348,743  

   
61,791,000  

   
70,618,500  

   
61,790,800  

   
52,963,700  

   
79,445,800  

   
70,636,300  

   
61,790,800  

 
900,304,543  

              

แผน  ต.ค.58   พ.ย.58   ธ.ค.58   ม.ค.59   ก.พ.59   มี.ค.59   เม.ย.59   พ.ค.59   มิ.ย.59   ก.ค.59   ส.ค.59   ก.ย.59   รวม  

รายจ่าย 
   
17,812,183  

   
18,702,791  

   
17,823,187  

   
19,637,931  

   
18,702,791  

   
17,812,183  

   
19,637,931  

   
18,702,791  

   
17,812,183  

   
18,702,791  

   
17,812,183  

   
19,637,931  

 
222,796,876  

งบม.
แผ่นดิน 

   
26,502,986  

   
28,525,848  

   
27,167,529  

   
26,502,986  

   
25,461,131  

   
26,502,986  

   
25,144,613  

   
28,525,848  

   
27,167,474  

   
25,461,131  

   
26,502,986  

   
26,894,368  

 
320,359,887  

เงินจ่ายอ่ืน 
   
26,466,973  

   
25,461,131  

   
26,466,973  

   
25,461,131  

   
25,610,855  

   
26,466,973  

   
27,229,907  

   
25,461,131  

   
26,466,973  

   
27,182,687  

   
26,466,973  

   
25,461,131  

 
314,202,837  

รวม 
   
70,782,143  

   
72,689,770  

   
71,457,690  

   
71,602,048  

   
69,774,776  

   
70,782,143  

   
72,012,450  

   
72,689,770  

   
71,446,631  

   
71,346,608  

   
70,782,143  

   
71,993,430  

 
857,359,600  
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รายละเอียดผลการจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

หน่วยงาน งบแผ่นดิน กศ.ปช. บ.กศ. รวม 

คณะครุศาสตร ์ 14,918,881 2,527,402 1,275,674 18,721,957 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 27,393,743 2,944,078 1,226,689 31,564,509 

คณะวิทยาการจัดการ 24,447,113 3,919,278 1,199,583 29,565,974 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 26,190,027 2,742,547 4,607,133 33,539,707 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,618,769 1,943,838 868,231 18,430,838 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9,130,883 773,670 961,222 10,865,775 

บัณฑิตวิทยาลัย 3,189,124 6,707,163 30,388 9,926,675 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 374,376 59,648,955 109,396 60,132,726 

ศูนย์ กทม.(วิทยาลัยการจัดการ) 10,141,090 1,631,452 30,388 11,802,930 

ศูนย์สระแก้ว(วิทยาลัยอุษาคเนย์) 4,898,612 1,984,922 4,299,732 11,183,265 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 2,928,155 47,435,548 9,910,509 60,274,211 
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

3,071,341 31,004,335 30,388 34,106,064 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6,411,917 5,564,588 457,760 12,434,264 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 9,788,958 30,490,592 30,388 40,309,938 

ส านักมาตรฐานและจัดการคณุภาพ 1,492,642 10,940 - 1,503,581 

ส านักศึกษาท่ัวไป(GE) 1,684,570 618,693 - 2,303,263 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 2,240,907 10,940 30,388 2,282,235 

กองกลาง 151,430,914 19,653,451 130,238,942 301,323,307 

กองนโยบายและแผน 7,487,708 37,717,159 30,388 45,235,255 

กองพัฒนานักศึกษา 3,868,187 54,703 9,954,024 13,876,913 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 880,877 3,657,458 30,398 4,568,733 

ส านักงานวิเทศสมัพันธ์ 183,921 3,653,812 8,664,615 12,502,348 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์ 2,874,794 - - 2,874,794 

ศูนย์ภาษา 1,215,506 1,823,259 - 3,038,766 

ส านักสิทธิประโยชน์ 1,217,330 66,832,597 16,206,709 84,256,636 

หน่วยตรวจสอบภายใน 551,628 132,512 - 684,140 

โรงเรียนสาธิต 8,678,228 - 34,240,568 42,918,796 

รวม 342,310,200 333,483,891 224,433,510 900,227,600 
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ค่าใช้จ่ายจากการจัดหารายได้ 
    ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการการให้บริการวิชาการสนบัสนุนจากภายนอก 

 (การบริการวิชาการ) 
   

56,521,041 บาท 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (การท าวิจยัทุนสนันสนุนจาก
ภายนอก) 

  

18,232,594 บาท 

ส านักสิทธิประโยชน์ 
   

65,637,338 บาท  
งบประมาณจากเงินคงคลัง     

   

72,930,375 บาท 

     

   

รวม 213,321,347 บาท 
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งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  ปีงบประมาณ 2560   

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

1.งบบุคลากร 108,349,876 23,284,238 131,634,114 

    1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 

84,514,299 23,284,238 107,798,537 

    1.2 พนักงานราชการ/
มหาวิทยาลยั 

4,798,454 - 4,798,454 

    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 2,863,733 - 2,863,733 

2.งบด าเนินงาน 25,881,788 107,417,876 133,299,664 
    2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 11,054,834 101,543,392 112,598,226 

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,717,969 6,077,531 16,795,501 
3.งบลงทุน 11,394,552 66,964,670 78,359,222 
3.1 ค่าครภุัณฑ ์ - 6,077,531 6,077,531 

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 11,394,498 73,865,041 85,259,540 
4.งบเงินอุดหนุน 62,126,158 77,753,504 139,879,662 

5.งบรายจ่ายอื่น 9,214,038 71,649,379 80,863,417 
รวมท้ังสิ้น 342,310,200 557,917,401 900,227,600 
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งบประมาณตามยุทศาสตร์ งบประมาณ 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

งบประมาณตามยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2560 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 124,523,267 30,387,656 154,910,923 

2.ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

217,786,874 527,529,713 745,316,586 

    2.1 ประเด็นท่ี 1 พัฒนา
ทักษะสมรรถนะการเรยีนรูสู้่
ประเทศอาเซียน 

153,528,893 197,756,425 351,285,317 

   2.2 ประเด็นท่ี 2 เพิ่มผลงาน
ด้านท้องถิ่นศึกษาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

14,623,513 50,565,060 65,188,573 

   2.3 ประเด็นท่ี 3 สร้าง
เครือข่ายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง
บูรณาการ 

- 9,959,980 9,959,980 

   2.4 ประเด็นท่ี 4 พัฒนาภูมิ
ทัศน์แหล่งสุนทรียะสื่อสาร
เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์

11,394,520 98,820,658 110,215,178 

   2.5 ประเด็นท่ี 5 พัฒนา
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและระบบบริหาร
คุณภาพ 

38,239,948 157,057,021 195,296,969 

   2.6 ประเด็นท่ี 6 พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรและ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

- 13,370,569 13,370,569 
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แผนจัดท า Cash Flow ปีงบประมาณ 2560 
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

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

   
29,179,808     41,685,422  

   
33,348,478  

   
16,674,193  

   
12,505,615  

   
33,348,417  

   
33,348,417  

   
29,179,808  

   
33,348,417  

   
29,179,808  

   
33,348,386  

   
33,348,417   358,495,184  

งบม.แผ่นดิน 
   
29,952,019     2,788,737  

   
34,231,163  

   
17,115,422  

   
12,836,597  

   
34,231,133  

   
34,231,133  

   
29,952,019  

   
34,231,133  

   
29,952,019  

   
34,230,965  

   
34,231,133   367,983,471  

เงินรายได้
อื่นๆ 

   
19,637,841     28,054,127  

   
22,443,502  

   
11,221,675  

     
8,416,165  

   
22,443,442  

   
22,443,442  

   
19,637,841  

   
22,443,442  

   
19,637,841  

   
22,443,351  

   
22,443,442   241,266,109  

รวม 
   
78,769,667  

 
112,528,287  

   
90,023,143  

   
45,011,290  

   
33,758,377  

   
90,022,991  

   
90,022,991  

   
78,769,667  

   
90,022,991  

   
78,769,667  

   
90,022,702  

   
90,022,991   967,744,764  

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

รายจ่าย 
   
18,702,792     19,637,931  

   
18,714,347  

   
20,619,827  

   
19,637,931  

   
18,702,792  

   
20,619,827  

   
19,637,931  

   
18,702,792  

   
19,637,931  

   
18,702,812  

   
20,619,827   233,936,740  

งบม.แผ่นดิน 
   
27,828,136     29,952,140  

   
28,525,905  

   
27,828,136  

   
26,734,187  

   
27,828,136  

   
26,401,843  

   
29,952,140  

   
28,525,848  

   
26,734,187  

   
27,828,136  

   
28,239,087   336,377,882  

เงินจ่ายอ่ืน 
   
27,790,322     26,734,187  

   
27,790,322  

   
26,734,187  

   
26,891,397  

   
27,790,322  

   
28,591,402  

   
26,734,187  

   
27,790,322  

   
28,541,821  

   
27,790,322  

   
26,734,187   329,912,978  

รวม 
   
74,321,250  

   
76,324,258  

   
75,030,574  

   
75,182,150  

   
73,263,515  

   
74,321,250  

   
75,613,073  

   
76,324,258  

   
75,018,962  

   
74,913,939  

   
74,321,270  

   
75,593,101   900,227,600  
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 

      

นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผนบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2556 - 2560 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11      

(พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธาน ี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัด

ปทุมธาน ี

4.นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวติ 

4.1 นโยบายการศึกษา 

4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดย
การปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย  อัน
ประกอบไปด้วยการยกระดบัองค์ความรูใ้ห้
ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต ารา
แห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่กา้วหน้าและได้
มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิ
ปัญญาถิ่น  ส่งเสริมการอ่าน  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตา่งประเทศและภาษาถิ่น  จัดใหม้ี
ระบบการการจัดการความรู ้ ปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาทกุระดับให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทยีมกับ
มาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
ทุกระดับชั้น  โดยวัดผลจากการผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ  ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไป
จากสังคมไทย    จัดให้มีครูดีเพียงพอใน
ทุกห้องเรียน 

เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2551-2565 "ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตวั
ส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน ์สนับสนนุการพฒันา
ที่ยั่งยืนของทอ้งถิ่นไทย โดยใช้
กลไกของธรรมาภบิาล การเงิน 
การก ากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ" 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีศักยภาพ 
ตรง ตามตามความต้องการของ
สังคม  มีความคิดวิเคราะห์ความคิด
สร้างสรรค์  มีทักษะการสื่อสาร 
และการท างานรว่มกับผูอ้ื่น มี
คุณธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีสุข
ภาวะทั้งร่างกายและจิตใจเน้นการ
ใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก  
และกลยุทธ์การเงิน  รวมทั้งพัฒนา
อาจารย์ให้มีความเชีย่วชาญด้าน
การสอนและการวจิัย เพื่อให้ได้
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท าให้สังคมมี
การพัฒนาอย่างยืน 

นโยบายด้านการพัฒนาทักษะ  
สมรรถนะการเรียนรู้สู่สังคม 

-  เสริมสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์
และสนองตอบต่อการด าเนินชีวิตตาม
วิถีทางของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรผ่านระบบการ
เรียนรู ้   ที่มุ่งสร้างปัญญาจากการ
ปฏิบัติและการจัดการปัญหา
สาธารณะในท้องถิ่น 

นโยบายด้านเพิ่มผลงานด้านท้องถิ่น
ศึกษาและการขบัเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ 

    ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผล
งานทางวิชาการที่เป็นสารสนเทศ
พื้นฐาน ภูมิปญัญาท้องถิ่นและเพิ่ม
บทบาทของอาจารย์ คณะ 
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน 
จัดการปัญหาสาธารณะในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาทักษะ สมรรถนะการ
เรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

กลยุทธ ์1. เสริมสมรรถนะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา อาจารยแ์ละ
บุคลากร 
กลยุทธ ์2  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
ส าหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
กลยุทธ ์3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิริงและการแก้ไขปัญหา
สาธารณะร่วมกับชุมชน 
กลยุทธ ์4 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร 
กลยุทธ ์5 ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารยอ์าสา
ร่วมเรียนรู้ พัฒนาองค์กรและชุมชนในทอ้งถิ่น 
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาบ่มเพาะพัฒนานักศึกษา 
ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการให้ตั้งตัวได ้
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 ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา
คุณภาพสูงในทุกพื้นที่   พัฒนา
มหาวิทยาลัยเขา้สู่ระดับโลก  พัฒนาระบบ
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่ง
สร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก  รวมทั้ง
สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที ่
ความเสมอภาค  และด าเนินการให้
การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยทีแ่ท้จริง  ปรับปรุง
โครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการ
กระจายอ านาจสู้พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดย
เร่ิมจากพื้นที่ที่มีความพร้อม 

4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจาย
โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  โดย
ค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุก
กลุ่ม ซ่ึงรวมถึงผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
พิการ       ผู้บกพรอ่งทางกายและการ 

เรียนรู้  รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริม
การให้ความรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึง
แรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก   

  นโยบายด้านการรวบรวมศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน 

- ประสานความร่วมมอืกับ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการศึกษา 
วิจัย รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล 
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประชาคม 
นโยบายด้านการพัฒนาภมูิทัศน์ 
แหล่งสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์   

         เร่งพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟภููมิ
ทัศน์ แหล่งสุนทรียะ จัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้มี
สภาพน่าอยู ่ส่งเสริมบรรยากาศ 
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การ
พัฒนาสุขภาพกาย สขุภาพใจ  รวมทั้ง
จัดระบบ ด าเนินการสื่อสาร สร้างการ
รับรู้ของสังคมชุมชนและความ
ภาคภูมิใจของนักศึกษา บุคลากรต่อ
เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที ่7 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลงานด้าน
ท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ  

กลยุทธ์ที ่1  วจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2  จัดตั้งด าเนินการศูนย์ศึกษาข้อมูล
สารานุกรมท้องถิ ่

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ ร่วม
เรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4 ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะและจัดการปญัหาสาธารณะของ
ชุมชนท้องถิ่น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 รวบรวมศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน  

กลยุทธ์ที ่1. รวบรวม ประมวลผลข้อมูล
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
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 สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแตก่่อนวยั
เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้
มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุม่ที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เช่น  กลุ่ม
แม่บ้าน   จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษา
และการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้
กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา            

      นอกจาก นี้  ด าเนินการลดข้อจ ากดั
ของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชวีการศึกษาชั้นสูง   โดยจัดให้ม ี 
“โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผกูพันกบั
รายได้ในอนาคต” โดยให้ผูกู้้เร่ิมใช้คืน
ต่อเมื่อรายได้เพียงพอที่จะเล้ียงตัวได้พัก
ช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกยูืมเพื่อ
การศึกษา  โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้
เป็นระบบที่ผูกผันกับรายได้ในอนาคต  
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะจัดให้มีระบบการ
คัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาตอ่ใน
มหาวิทยาลัยที่มปีระสิทธภิาพและเป็น
ธรรมด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1ทุน” 

  นโยบายด้านการพัฒนาองค์การ
สมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
  ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง 
ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตาม
หลัก  ธรรมาภบิาลของการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอก 

นโยบายด้านการเพิ่มจ านวนอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกและผลงานทาง
วิชาการ การวิจยั 

 เร่งสรรหา พัฒนาอาจารย์ให้มวีุฒิ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ที ่ 2 แลกเปลี่ยนนกัศึกษาฝกึงาน ฝึก
ประสบการณ์ และศึกษาระยะสั้นในประเทศ
อาเซียน 

กลยุทธ์ที ่3 ศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอนและวิจยัใน
ประเทศอาเซียน 

กลยุทธ์ที ่4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ สถานศึกษาใน
ต่างประเทศ 

ประเด็นยทุธ์ที่ 4 พัฒนาภมูิทัศน์ แหลง่
สุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ ์อัตลักษณ์ 
 กลยุทธ์ที ่ 1.  ปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน์ แหล่งสุนทรียะ 

     กลยุทธ์ที ่ 2  ปรับปรุง พัฒนาอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการจัดการขยะและรณรงค์
ประหยัดพลังงาน  

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาการประชาสัมพันธ ์
ภาพลักษณ์ สื่อสารเอกลกัษณ์  อัตลักษณ ์

กลยุทธ์ที ่5 สร้างนักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์  ของมหาวิทยาลยั 
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 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ  จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต4.1.3 ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูให้
เป็นวิชาชีพชั้นสูงอยา่งแท้จริง โดยปฏิรปู
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
นานาชาต ิ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและ
มีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู  ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู  พัฒนา
ระบบความกา้วหน้าของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถ
และวัดผลสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษา
เป็นหลัก  จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยา่ง
ต่อเนื่อง  แก้ปญัหาหนี้สินครูโดยการพัก
ช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตาม
นโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเร่ือนของรัฐบาล  
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการ 
กระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูใน
สาระวิชาหลัก  เช่น  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และภาษา 

 

 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  5 พัฒนาองค์การ
สมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล  
   

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบควบคุมภายใน การ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏบิัติงาน 
กลยุทธ์ที ่2 จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาระบบจัดการผลงานและ
พัฒนาองค์กรพอเพียง 
กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนาวิสาหกิจใหม่และจดัการ
สิทธิประโยชน ์
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มจ านวนอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวชิาการ การ
วิจัย 

กลยุทธ์ที ่1. สรรหา และพัฒนาอาจารยว์ุฒิ
ปริญญาเอก 

กลยุทธ์ที ่2. สนับสนุนการผลิตต าราวิชาการ 
ผลงานวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11     

(พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธาน ี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัด

ปทุมธาน ี

 4.1.4  จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดย
กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่าง
เรียนอย่างเหมาะสม  และสนับสนุนการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน  และสนับสนนุ
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดย
ความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ
สถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรม
อาชีวศึกษาเพื่อให้นกัเรียน  นกัศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์
ก่อนไปประกอบอาชพีโดยให้สถาบัน
อาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อม
สร้างประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนชา่งฝีมือและ
การสร้างทักษะในการให้บริการประชาชน 
ทั้งนี้จะด าเนินการร่วมกบัภาคเอกชนอยา่ง
จริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมี
รายได้สูงตามความสามาร 

4.1.5 เร่งการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาต ิ โดยใช ้

 

    



                                                                                                  
 

                                                                                                                                      แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560 

                                
 

นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผนบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2556 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11     

(พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธาน ี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัด

ปทุมธาน ี

 เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จัด
ให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนกิส์
แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา พัฒนา 

ระบบ "ไซเบอร์โฮม"  ที่สามารถส่งความรู้
มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง  ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตเพื่อการศึกษา  ขยายระบบโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง   ปรับปรุง
ห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งด าเนินการให้  
"กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา”  สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจได ้

4.1.6  สนับสนุนการวิจยัและพัฒนาเพือ่
สร้างทุนปัญญาของชาติ  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
วิจัยระดับโลกระดมสรรพก าลังเพื่อพัฒนา
ระบบ 
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นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผนบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2556 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11      

(พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธาน ี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัด

ปทุมธาน ี

 เครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทาง
ปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศ
สามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
น าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม  จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
เพื่อการวจิัยส าหรับสาขาวิชาที่จ าเป็น
พัฒนาโครงสร้างการบริการงานวจิัยของ
ชาตโิดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธภิาพระหวา่งองค์การ
บริหารงานวิจยักับสถาบันอุดมศึกษา      

  4.1.7  เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน  โดยรว่มมือกบั
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการ
วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพยีงพอ   สอดคล้อง
ตามความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ  เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ  และการจัดท า
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม 

    


