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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
บ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ. 2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐและหลักธรรมาภิบาล(Good 
Governance) ได้แก่  การมีส่วนร่วม  (Participatory) นิติ ธรรม (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) 
 "บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี" 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนส่งเสริม ด้าน
วิชาการ เพ่ือมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่อาเซียน” 

 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ 
3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน  
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วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีคุณวุฒิ/  

ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
3. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 

2. ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บริหารงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ 
  

 กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการปฏิติบัติจริงและการแก้ไขปัญหา
สาธารณะ 
2.  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
3.  เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
4.  พัฒนาระบบควบคุมภายใน การก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  5.  สรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
  6.  สนับสนุนการผลิตต าราวิชาการ ผลงานวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
   

3. วัตถุประสงค์ของแผนกยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 1. เพ่ือให้การบริหารจัดการดานงบประมาณการเงินมีเปาหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได  
  2. เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จายงบประมาณให้สอดคลองกับแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 4. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได  
 5. เพ่ือให้มีการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
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4. กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

  การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เพ่ือท าหน้าที่ทบทวนแผนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มจัดท างบประมาณ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2557 น ามาพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้าน
การเงินยุทธศาสตร์ด้านการเงิน กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านการเงิน โดยระดมความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องช่วยกันปรับแก้และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2560  

 3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555   
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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 มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ดี 
 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 
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ส่วนที่ 3 

แผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

 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 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร ผลลัพธ์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการด้าน
การเงินของส านั ก ให้มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  มี ค วาม
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ติ ด ต า ม 
ต รวจ ส อบ ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

1 . ก า ร ใช้ จ่ าย เงิ น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณของ
ส านั ก ให้ เป็ น ไปตาม
กรอบงบประมาณ ที่
ได้รับการจัดสรร 

ใช้จ่ายงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

2 . ด า เนิ น งาน ต าม
ระเบียบการเงินอย่าง
เคร่งครัด 

2 . ป รับ ป รุ งระบ บ
บริหารทางการเงิน 

เร่ ง รั ด แ ล ะ พั ฒ น า 
ปรับปรุงระบบบัญชี
การเงิ นและงบ ป ระ 
มาณอย่างต่อเนื่อง 

รายงานการเงินและ
งบประมาณมีความ
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
และมีความรวดเร็วใน
การจัดการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร ผลลัพธ์ 

เพ่ือความถูกต้องของการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และ
น า ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณมาปรับปรุง
แก้ไข 

1.ก าหนดหลักเกณฑ์   
ก า ร จั ด ส ร ร ง บ 
ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ กั บ
แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ตามพันธกิจ 

1. มีการก าหนดหลัก 
เก ณ ฑ์ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
งาน 

มี งบประมาณ สนั บ 
สนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ครบทุก
พันธกิจ 

2. จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนด
ไว้ 

2. มีการติดตามและ
ประเมิ น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

1. มีการจัดท าแผนการ
รายงานผลการติดตาม
ผล และการ
ประเมินผล การใช้
จ่ายเงินประจ าปี 

ผู้บริหารมีข้อมูลทาง
ก าร เงิ น  ใช้ ใน ก าร
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
ตัดสินใจ ตลอดจนมี
การรายงานผลเพ่ือ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได ้

2. มีการก าหนด
รูปแบบ การรายงาน
ผล แนวทางในการ
ติดตามผล และการ
ประเมินผลการใช้เงิน
ประจ าปี 
3. มี การรายงานผล 
ติ ด ต า ม ผ ล แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
รูปแบบและแนวทางที่
ได้ก าหนดไว้ 
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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. 2556 - 2560 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
งบประมาณแผ่นดิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบประมาณรายได้ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
หมายเหตุ: เฉพาะงบบริหารส านักงานไม่รวมงบประมาณกลาง 
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       4. รำยงำนประมำณกำรกำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

ล าดับ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

แหล่งรายได้ 2556 2557 2558 2559 2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 1. พัฒนำทักษะ สมรรถนะกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซยีน 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลกัสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการปฏบิัติจริงและการแก้ไขปัญหาสาธารณะ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
TQF และตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,800,000 1,900,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้(งบกลาง) 

2 โครงการรับสมัครนักศึกษา - รับสมัครนักศึกษาภาคปกต ิจ านวน 3 รอบ 
- รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 2 รอบ 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาจ านวน 3 คร้ัง 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร 

700,000 750,000 800,000 800,000 900,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้หรืองบแผ่นดิน 
(งบบริหารส านักงาน) 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจิตปัญญา
ของนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร 

 
 

330,000 340,000 340,000 350,000 350,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้หรืองบแผ่นดิน  

 กิจกรรมย่อย 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ใหม ่

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 30,000 40,000 40,000 50,000 50,000 (งบบริหารส านักงาน) 

 กิจกรรมย่อย 2 โครงการอาจารยพ์บ 
สถานประกอบการณ์เพื่อพัฒนางานสหกิจ
ศึกษาและความช านาญ 

จัดกิจกรรมให้คณาจารย์ได้พบกับสถาน 
ประกอบการณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนางานสห
กิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ของอาจารย์
ด้านวิชาชีพตา่งๆ จากสถานประกอบการ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

 กิจกรรมย่อย 3 โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณภาพ
อุดมศึกษา 

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มประสิทธภิาพและปรบัปรุงสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
4 

 
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
 

จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ 

27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้(งบกลาง) 

5 โครงการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษเฉพาะ
ด้าน 

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของหลักสตูร 
- สาธารณสุขศาสตร์ 
- วิศวกรรมระบบ 
- การจัดการค้าปลกี 
- การท่องเท่ียว 
- การจัดการศึกษาส าหรับผูบ้ริหาร 

5,000,0000 5,000,0000 5,000,0000 5,000,0000 5,000,0000  
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ล ำดับ โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ แหล่งรำยได ้
   2556 2557 2558 2559 2560  
6 โครงการจัดการศึกษาภาคปกต ิ กิจกรรมย่อย 1 จัดการเรียนการสอนและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ภาคปกติ 
กิจกรรมย่อย 2 จัดสรรทุนการศึกษาวไลย
อลงกรณ์ 1, และทุนวไลยอลงกรณ์ 2     ให้
นักศึกษาภาคปกติ 

7,000,000 7,500,000 7,500,000 8,000,000 8,000,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้(งบกลาง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำองค์กำรสมรรถนะสูงและธรรมำภบิำล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบควบคุมภายใน การก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

1 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ 

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะ การเสริมสร้างความรู้ ทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้หรืองบแผ่นดิน (งบ
บริหารส านักงาน) 

2 โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการ
บริหารงาน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

3 โครงการสนับสนุนการบริหารส านกังาน  1,500,000 1,450,000 1,450,000 1,500,000 1,500,000  
กิจกรรมย่อย 1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 กิจกรรมย่อย 2 ค่าตอบแทน ใช้สอย - ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 

540,000 600,000 600,000 640,000 640,000  

 กิจกรรมย่อย 3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

ค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงาน 
 

600,000 800,000 700,000 700,000 700,000  

 กิจกรรมย่อย 4 จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการ
ด าเนินการ 

จัดซื้อครุภณัฑ์ 200,000 - 100,000 100,000 100,000  

 กิจกรรมย่อย 5 ปรับปรุงห้องส านักงาน ปรับปรุงห้องส านกังาน 100,000 - - - -  
 กิจกรรมย่อย 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ

การบริหารจัดการ 
ค่าตอบแทน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

ยุทธศำสตร์ที่  3 เพิ่มจ ำนวนอำจำรย์วฒุิปริญญำเอกและผลงำนทำงวชิำกำร 
กลยุทธ์ 1 สรรหา และพัฒนาอาจารยว์ฒุิปริญญาเอก 

1 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาระบบงาน
เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะของบุคลากร 

- ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าสว่น
ราชการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ จัดท าค า
รับรองการปฏิบัติงานของบุคคล 
 

120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้หรืองบแผ่นดิน (งบ
บริหารส านักงาน) 
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ล ำดับ โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ แหล่งรำยได ้
   2556 2557 2558 2559 2560  

กลยุทธ์ 2 สนับสนุนการผลิตต าราวิชาการ ผลงานวิจยัและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทาง

วิชาการ 
จัดท าวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ

รายได้หรืองบแผ่นดิน (งบ
บริหารส านักงาน) 

3 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
พัฒนาผลงานวิชการ 

150,000 150,000 160,000 170,000 150,000 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบ
รายได้หรืองบแผ่นดิน (งบ
บริหารส านักงาน) 
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5. แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนระบบการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนองตอบต่อพันธกิจโดยมุ่งเน้นให้
งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของส านัก การจัดสรรงบประมาณแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์มีสัดส่วน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ประมำณร้อยละ 
1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการ
เรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและการแก้ไขปัญหาสาธารณะ 

3 94 

1.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญา
ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 

1 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ 

90 

2. พัฒนาองค์การสมรรถนะสูง
และธรรมาภิบาล 

2.1 พัฒนาระบบควบคุมภายใน การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3 3 
 

3. เพิ่มจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญา
เอกและผลงานทางวิชาการ 

3.1 สรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 1.5 3 

3.2 สนับสนุนการผลิตต าราวิชาการ ผลงานวิจัยและ
ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.5  

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 ไตรมาสส่งให้กองนโยบายและแผนเพ่ือ
รายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และให้จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ทุกสิ้นเดือน 
พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดสินใจต่อผู้บริหาร 


