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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำ 

 การด าเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติราชการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการด้านการเงินที่เหมาะสม และมีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากความจ าเป็นดังกล่าวส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึง
ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักในทุกๆ ประเด็น 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส านัก
ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารตาม
ภารกิจของรัฐ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐและหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ได้แก่ การมีส่วนร่วม (Participatory) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส
(Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความสอดคล้อง (Consensus Oriented) 
ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness 
and Efficiency) และการมีเหตุผลอธิบายได้ (Accountability) โดยก าหนดแนวทางพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย ดังนี้ 

 ปรัชญำ (Philosophy) 

 “คุณภาพเด่น เน้นวิชาการ งานฉับไว โปร่งใส เต็มใจบริการ” 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริม ด้านวิชาการ
แก่คณะต่างๆ คณาจารย์  ตลอดจนให้บริการ และบริการข้อมูลแก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

  



 พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   

 3. บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  

 4. พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ 

 5. จัดหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒนาหลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 2.  เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/ต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น 

 3.  เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงาน ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

 5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 

2. ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บริหารงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ 



 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

  4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 กลยุทธ์ 

1. การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา 

2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

3. เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

4. การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถาน 

ประกอบการและชุมชน 

 5. การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 6. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

 8. การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ การเข้าสู่
ต าแหน่งตามเส้นทางอาชีพ 

 9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

 10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ
คุณภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของแผนกยุทธ์ทำงกำรเงิน 

      1. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

  2. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 



  3. เพ่ือให้การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  4. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

  5. เพ่ือให้มีการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  6. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 

4. กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

  การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เพ่ือท าหน้าที่ทบทวนแผนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มจัดท างบประมาณ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555 น ามาพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้าน
การเงินยุทธศาสตร์ด้านการเงิน กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านการเงิน โดยระดมความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องช่วยกันปรับแก้และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553-
2557  

 3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารส านัก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555   

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรเงิน 

 

 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพการด าเนินการด้านการเงินของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนที่ผ่านมาพบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์
ด้านการเงินของส านักให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก ดังนี้ 

 1. จุดแข็ง (Strengths) 

 1.1 ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงินและมีความสามารถในการบริหารทาง
การเงิน 

 1.2 มีคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เป็นผู้คอยติดตามการใช้จ่ายและ
เสนอแนะด้านการเงินของส านัก 

  1.3 บุคลากรมีความสามารถทางการเงิน 

 1.4 มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 1.5 มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ด ี

 1.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านการเงิน 

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

  2.1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  2.2 การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพ่ือใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์ และ
สรุปผลที่ดี เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 

 3. โอกำส (Opportunities)  

  3.1 มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ) 

  3.2 มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเงินของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 



  3.3 มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ด้านการเงิน ได้
โดยอ านาจสภามหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความคล่องตัวด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 4. อุปสรรค (Threats)  

  4.1 การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ ปรับเปลี่ยนตาม
บริบทและนโยบายการบริหาร 

  4.2 มีข้ันตอนในการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณค่อนข้างมาก 

  4.3 บางครั้งระบบเครือข่ายขัดข้อง ท าให้มีปัญหาในการท างาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 

  

 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลักการและ
มาตรการ เพ่ือความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ  ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรและผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร ผลลัพธ์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการด้าน
การเงินของส านัก ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
รวมทั้งมีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. การใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณของ
ส านักให้เป็นไปตาม
กรอบงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร 

ใช้จ่ายงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ด าเนินงานตาม
ระเบียบการเงินอย่าง
เคร่งครัด 

2. ปรับปรุงระบบ
บริหารทางการเงิน 

เร่งรัดและพัฒนา 
ปรับปรุงระบบบัญชี 
การเงิน และ
งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

รายงานการเงินและ
งบประมาณมีความ
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
และมีความรวดเร็วใน
การจัดการ 

  



ยุทธศำสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร ผลลัพธ์ 

เพ่ือความถูกต้องของการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และ
น าผลการใช้จ่าย
งบประมาณมาปรับปรุง
แก้ไข 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรร
งบประมาณให้กับ
แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ตามพันธกิจ 

1. มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
งาน 

มีงบประมาณ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม 
พันธกิจครบทุก 
พันธกิจ 

2. จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนด
ไว้ 

2. มีการติดตามและ
ประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

1. มีการจัดท าแผนการ
รายงานผลการติดตาม
ผล และการ
ประเมินผลการใช้
จ่ายเงินประจ าปี 

ผู้บริหารมีข้อมูลทาง
การเงิน ใช้ในการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ ตลอดจนมี
การรายงานผลเพื่อ
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

2. มีการก าหนด
รูปแบบการรายงานผล 
แนวทางในการติดตาม
ผล และการ
ประเมินผลการใช้เงิน
ประจ าปี 
3. มีการรายงานผล 
ติดตามผลและ
ประเมินผลตาม
รูปแบบและแนวทางที่
ได้ก าหนดไว้ 

  



ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร ผลลัพธ์ 

เพ่ือการมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเงิน
และงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ  

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สามารถรองรับ
ความต้องการต่อการ
ใช้งาน 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การเงินและ
งบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เพียงพอ 
3.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล 

 

2. แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้านวิชาการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการมาจากงบประมาณที่ มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามพันธกิจ 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ทุกปีงบประมาณ ไม่มีรายรับจากแหล่งอ่ืนแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
กับงบประมาณรายได้  

3. รำยงำนประมำณกำรรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 2557 
งบประมาณแผ่นดิน 24,000 625,000 1000,000 1000,000 1000,000 
งบประมาณรายได้ 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,024,000 2,125,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
หมายเหตุ: เฉพาะงบบริหารส านักงานไม่รวมงบประมาณกลาง 



       4. รำยงำนประมำณกำรกำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 

ล าดับ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

แหล่งรายได้ 
2553 2554 2555 2556 2557 

ยุทธศำสตร์ที่ 1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏบิัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ ์1. การสร้างความร่วมมือการจดัการศึกษา 

1 

 

โครงการจัดการศึกษาและพัฒนาความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

1. สนับสนุนการด าเนินการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ 

2. สนับสนุนการด าเนินการจัด
การศึกษาภาคปกต ิ

55,000,000 45,000,000 35,000,000 45,000,000 45,000,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
(งบกลาง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. เพิ่มโอกาสในการเขา้ศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

กลยุทธ ์1. การปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรใหม่ 

2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ ์
TQF 

1. สร้าง  Template การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ด าเนินงาน 

2. จัดท าคู่มือการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร 

3. จัดโครงการอบรม 

1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
(งบกลาง) 

 

 

 



ล าดับ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

แหล่งรายได้ 
2553 2554 2555 2556 2557 

กลยุทธ ์2. เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบ
การรับสมัครนักศึกษา 

 

 

 

1. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ 

1. พิมพ์แผ่นพับรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ 

2. พิมพ์คู่มือการสมัครเป็น
นักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ 

3. พิมพ์คู่มือนักศึกษาพร้อมท า
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 
2544 

4. จัดท ากระเป๋าใส่เอกสาร 
สกรีนโลโก้มหาวิทยาลัย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

1. สนับสนุนทุนการศึกษา
นักศึกษาภาคปกต ิ

 ทุนวไลยอลงกรณ์ 1 

- ทุนวไลยอลงกรณ์ 2 

2. สนับสนุนทุนการศึกษา
โครงการพี่ชวนน้อง 

2,000,000 3,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
(งบกลาง) 



ล าดับ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

แหล่งรายได้ 
2553 2554 2555 2556 2557 

กลยุทธ ์3. การส่งเสริมให้อาจารย์ นกัศึกษามีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏบิัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชมุชน 

     4 โครงการพัฒนางาน สหกจิศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. อบรมสหกิจศึกษาแก่
อาจารย์และนกัศึกษา 

2. ประชุมสัมมนาการสร้าง
เครือข่ายสหกิจศกึษากับสถาน
ประกอบการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

กลยุทธ์ 4. การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5 โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1.อบรม/สัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2. จัดท าคู่มืออาจารย์ทีป่รึกษา 

100,000 50,000 150,000 100,000 100,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3. พัฒนามหาวิทยาลยัเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ ์1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบรูณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนใหแ้ก่คณาจารย์ 

อบรม/สัมมนาอาจารย์ดา้นการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน  

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

  



ล าดับ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

แหล่งรายได้ 
2553 2554 2555 2556 2557 

กลยุทธ ์2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทาง
วิชาการ 

จัดท าวารสารวิชาการวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ 

250,000 250,000 200,000 200,000 200,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4. พัฒนามหาวิทยาลยัเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนว่ยงานในการปฏิบัติงานตามภารกจิ 

กลยุทธ ์1. การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานในและตา่งประเทศ การเข้าสู่ต าแหน่งตามเส้นทางอาชีพ 

8 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน 

ส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับ
การอบรม ศึกษาดูงาน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
(งบกลาง) 

กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  

9 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1. อบรมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าเอกสาร ผลงานวิชาการ 

2. สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

  



ล าดับ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

แหล่งรายได้ 
2553 2554 2555 2556 2557 

กลยุทธ ์3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และพฒันาระบบคุณภาพ 

10 โครงการพัฒนาระบบประเมินและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 

จัดให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ของการปฏบิัติงาน 

73,000 48,000 70,000 100,000 100,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

11 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การบริหาร 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในส านกั 

2. จัดหาวัสดุส านกังาน 

3. บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงาน 

700,000 700,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

  



ล าดับ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

แหล่งรายได้ 
2553 2554 2555 2556 2557 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาและการบริหาร 

จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000 100,000 100,000 150,000 100,000 มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบรายได้
หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหาร
ส านักงาน) 

รวมประมาณการงบประมาณ 63,873,000 55,848,000 43,820,000 54,350,000 54,300,000  

 

 

 

 



5. แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนระบบการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนองตอบต่อพันธกิจโดยมุ่งเน้นให้
งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของส านัก การจัดสรรงบประมาณแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์มีสัดส่วน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ประมาณร้อยละ 
1. สร้างเครือข่ายและแสวงหา
พันธมิตรในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจเชิงบูรณาการ 

1.1 การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา 70 70 

2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูง 

2.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 4 

10 

2.2 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน 3 
2.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา มีการศึกษา
เรี ยนรู้ จ ากการปฏิบั ติ แก้ปัญหาจริ ง ในสถาน
ประกอบการและชุมชน 

2 

2.4 การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้และการมีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 

3.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

4 

10 
3.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการ
รับรู้ถึงศักยภาพและผลงานวิชาการ 

6 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
สมรรถนะสู ง  ที่ มี การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ในและต่างประเทศ การเข้าสู่ต าแหน่ง
ตามเส้นทางอาชีพ 

5 

10 4.1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 2 
4.3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบคุณภาพ 

3 

 
หมำยเหตุ:  สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
              ในแต่ละปี 
   

 

 



6. แนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 
ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

7. กำรจัดท ำรำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

 การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน ให้ด าเนินการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณราย
ไตรมาส (1 ไตรมาส = 3 เดือน)  1 ปีงบประมาณแสดง 4 ไตรมาส และให้จัดท ารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณรายเดือน ทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดสินใจต่อผู้บริหาร 


