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ค าน า 
 
 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564                               
มีความส าคัญต่อการวางแผนบริหารและจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกด
ประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุด รวมท้ังใช้ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณและการลงทุนด้านทรัพยากร 
การจัดการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถของนักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์   รองรับความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเพื่อให้สามารถคาดการสถานการณ์มองเชิงรุกไปข้างหน้าและมีความยึด
หยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น   

   

  
 
 
 

งานนโยบายและแผนร่วมกับงานการเงินและบัญชี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานและขอ้มลูด้านการเงิน 
 

      1.ข้อมูลพื้นฐานคณะนิติศาสตร์ 
1.1 สถานภาพปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เพียง

อย่างเดียว  ต่อมาจึงได้มีการเปิดสอนทางสังคมศาสตร์และได้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ขึ้น

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นได้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ในปี พ .ศ. 2547

จึงให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”เพ่ือรับผิดชอบด าเนินงานให้มีคณะนิติศาสตร์  

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จึงได้

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”และในปี 2548 สภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร”์ ขึ้นเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  

 จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ “คณะนิติศาสตร์” คณะหนึ่งและอีกคณะหนึ่งคือ “คณะรัฐศาสตร์” 

คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน 

          1.2 ปรัชญา 
 คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม 
          1.3 วิสัยทัศน์ 
 คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
          ๑.๔ พันธกิจ 

   1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมีภาวะผู้น า มุ่งมั่นสร้างความยุติธรรมยึดมั่นในคุณธรรมและ
เคารพต่อหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

   2.สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

   3.เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

   4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงและการเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางด้านการเงินและงบประมาณ 
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จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(weaknesses) 

1. มีการเบิกจา่ยตามระเบียบของกรมบัญชีกลางและ
ข้อก าหนด 
2. มีระบบและกลไกในการก ากับ ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ 
3. มีการบรหิารจดัการงบประมาณทีม่ีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. ขาดแผนการจัดหารายได้ที่ต่อเนื่อง 

2. ขาดการน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปปฏิบตัิใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การด าเนินงานโครงการไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาใน
แผนงานของงบประมาณ 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณ
ประจ าปีทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว แต่ยังขาดการ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 

5.  ผู้บริหารขาดประสบการณด์้านการเงินและ  
งบประมาณ 

อุปสรรค(Threats) โอกาส(Opportunities) 
 

1. สาขาวิชานิติศาสตรม์ีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นท้ังใน
พื้นที่และนอกพ้ืนท่ี 

2. มหาวิทยาลยัยังไม่ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
ทางด้านการเงินท่ียืดหยุ่นเพียงพอส าหรับคณะ
ส าหรับคณะทีเ่ป็นหน่วยงานภายใน 

3. นโยบายของรัฐบาลลดการผลติบณัฑิตด้าน
สังคมศาสตร ์

4. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง 
5. จ านวนประชากรวัยศึกษาลดลง 
6. มีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า 

 

 
1. เป็นหน่วยงานท่ีตั้งอยู่ในท้องถิ่นและอนุภูมภิาคลุ่ม

น้ าโขงตอนใต้ที่สามารถให้บริการทางวิชาการได ้
2. องค์กรของรัฐมีนโยบายใหผู้้สอบรบัราชการต้องมี

ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการ 

3. มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกด้านวิจัย 
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3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ปีงบประมาณ 2560-2564  
  2560 2561 2562 2563 2564 

ต้นทุนคงท่ี    14,402,545     14,846,457     15,664,340     16,522,592     17,432,044  

ต้นทุนผันแปร      8,075,685       7,616,816       7,886,614       8,198,043       8,535,025  

จ านวนนักศึกษา           1,134            1,132            1,200            1,200            1,200  

รายรับ    26,123,120     26,766,610     31,190,000     31,190,000     31,190,000  

รายรับ/หน่วย          23,036           23,645           25,992           25,992           25,992  

ต้นทุนคงท่ี/หน่วย 12,701 13,115 13,054 13,769 14,527 

ต้นทุนผันแปร/หน่วย 7,121 6,729 6,572 6,832 7,113 

จุดคุ้มทุนต่อหน่วย 4 ปี 1,037 713 806.63 862.35 923.35 

จุดคุ้มทุนต่อหน่วย 259 178 202 216 231 
 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2559) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะต้องรับนักศึกษา จ านวน 
259 คน จึงจะคุ้มทุน ซึ่งต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 400 คน อยู่ 141 คน (ร้อยละ 35.50 ) วิเคราะห์ได้
ว่า คณะนิติศาสตร์มีรายรับเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2560) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องรับนักศึกษา จ านวน 
178 คน จึงจะคุ้มทุน ซึ่งต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 400 คน จ านวน 222 คน (ร้อยละ55.50) วิเคราะห์
ได้ว่า คณะนิติศาสตร์มีรายรับเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องรับนักศึกษา จ านวน 
202 คน จึงจะคุ้มทุน ซึ่งต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 400 คน จ านวน 198 คน (ร้อยละ49.50)  วิเคราะห์
ไดว้่า คณะนิติศาสตร์มีรายรับเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องรับนักศึกษา จ านวน 
216 คน จึงจะคุ้มทุน ซ่ึงต่ ากวา่แผนรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 400 คน จ านวน 184 คน (ร้อยละ46)  วิเคราะห์ได้ว่า 
คณะนิติศาสตร์มีรายรับเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องรับนักศึกษา จ านวน 
231 คน ซึ่งต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 400 คน จ านวน 169 คน (ร้อยละ 42.25)  วิเคราะห์ได้ว่า คณะ
นิติศาสตร์มีรายรับเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

     1. หลักการและเหตุผล 
            การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารการเงินและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้คณะนิติศาสตร์และเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยง
การบริหารงบประมาณกับแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินคณะนิติศาสตร์นี้ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางให้คณะนิติศาสตร์ได้น าเป็นแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้
บรรลุผลได้ตามพันธกิจ 
 
     2. วิสัยทัศน์ทางการเงิน 

 คณะนิติศาสตร์มุ่งจัดหารายได้ ลดรายจ่าย และบริหารจัดการด้านการเงินภายใต้หลักธรรมภิบาล 
(รายได้ดี มีธรรมาภิบาล ประสานประโยชน์)  
     3. ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
          1. การบริหารงบประมาณด้านการจัดหาเงินและการจัดสรรเงิน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามภาระกิจหลัก
ของคณะ   
          2. การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินการตามระบบและกลไก
บริหารงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ 
 
     4. เป้าประสงค์ทางการเงิน 
           1. จัดหารายได้เพ่ิมขึ้น และจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจหลักของคณะให้เพ่ิมมากขึ้น  
           2. การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
           3. การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ    
     5. กลยุทธ์ทางการเงิน 
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ หรือจัดหารายได้จากแหล่งเงินทุนอื่น 
           2. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่โปร่งใส และตรวจสอบได้  
     และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
           3. บริหารจัดการการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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6.มาตรการทางการเงิน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ หรือจัดหารายได้จากแหล่งทุนอื่น 
     

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
แนวคิดโครงการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารและจัดการงานรับนักศึกษาเข้าให้เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาใหม่
เทียบตามแผนรับ 

ร้อยละ 80 85 85 90 90 1. โครงการแนะแนวเชิงรุก  
2. โครงการค่ายเยาวชน
พิทักษ์สิทธ์ิ จ านวนนักศึกษาหัว

จริง/ปีการศึกษา 
คน 80 80 85 85 85 

จ านวนนักศึกษา 
ตกออก 

ร้อยละ 10 8 6 5 5 

2. แสวงหารายได้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาประชาชนชุมชน ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 

อัตราการเพ่ิมของ
รายรับ/ปี 

ร้อยละ 15 15 20 20 25 1. เปิดวิชาเลือกเสรี  
วิชาศึกษาทั่วไป  
วิชาโท ส าหรับนกัศึกษานอกคณะ 
2. จัดหลักสูตรอบรมกฎหมาย
ระยะสั้น 
3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาจาก
ภายนอก 

4. จัดหาแหล่งทุนวจิัยจาก
ภายนอก  
5. เปิดหลักสูตรภาคนอกเวลา
ราชการ(ภาคปกติ)  
6. แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
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มาตรการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
แนวคิดโครงการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึง
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับอย่าง
ยั่งยืน 

จ านวนนักศึกษา 
ตามแผน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1. โครงการแนะแนวการศึกษาเชิง
รุก  
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมัธยม 
 - โรงเรียนประจ าจังหวัดขนาด
ใหญ่ 
 - โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของม.
อบ. 
2. โครงการบริการวิชาการทาง
กฎหมายแก่นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมัธยม 
 - โรงเรียนประจ าจังหวัดขนาด
ใหญ่ 
 - โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของม.
อบ. 
3. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
คณะนิติศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 บริหารและจัดการด้านการเงินและงบประมาณทีโ่ปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
  

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวคิดโครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. สร้างแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตาม
ความเหมาะสมสอดคล้องตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจของคณะ 

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

เล่ม 1 1 1 1 1  

2. สนับสนุนให้มีระบบและกระบวนการในการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 1. โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได ้
2. โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

3. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ และรายงาน
ทางการเงินและงบประมาณท่ีถูกต้องและน าไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง 

ความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 85 85 90 90 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความรู้ความ
เข้าใจด้านการเงินและงบประมาณ :  
1. กลุ่มผู้บริหาร 
2. กลุ่มบุคลากรทุกคน 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี นกัวิชาการพัสดุ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แนวคิดโครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. สร้างระบบกลไกและจัดการ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ
เพ่ือเตรียมพร้อมในการแสวงหา
รายได้จากการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ลดลง 
 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 1. โครงการลดโลกร้อน เช่น ลดการใช้
กระดาษเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหาร ฯลฯ  
2. SMART OFFICE  
3. โครงการรณรงค์ ตระหนักรู้ในการใช้
ทรัพยากรตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
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 7. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการทางการเงิน 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์ 
    คณะนิติศาสตร์มุ่งจัดหารายได้ ลดรายจ่าย และบริหารจัดการด้านการเงินภายใต้       

หลักธรรมาภิบาล (รายได้ดี มีธรรมาภิบาล ประสานประโยชน์)  
 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 

การบริหารงบประมาณด้านการ
จัดหารายได้และการจดัสรรเงิน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจ
หลักของคณะ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 

การบริหารการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารการเงินและ

งบประมาณ 

เป้าประสงค์ ที่ 1 
จัดหารายได้เพิ่มขึ้น และจัดสรร
เงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาม

ภารกิจหลักของคณะ 

เป้าประสงค์ ที่ 2 
การบริหารจัดการด้านการเงิน

และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส  

ตรวจสอบได ้

เป้าประสงค์ ที่ 3 

การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ หรือจัดหา

รายได้จากแหล่งอื่น 

กลยุทธ์ที่ 2 

บริหารจดัการด้านการเงิน
และงบประมาณที่โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3 

บริหารจดัการการใช้
งบประมาณและทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ส่วนท่ี 3  
แนวทางการบริหารงบประมาณ 

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
3.1  แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ  
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินการบริหาร
จัดการคณะนิติศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
   1. งบประมาณแผ่นดิน คณะได้รับเงินจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุน ในส่วน
ของงบด าเนินงาน (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) นอกจากนี้คณะยังได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภท
เงินอุดหนุน ได้แก่ บริการวิชาการแก่ชุมชน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย  รวมทั้งเงินสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
  2. งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือเป็นเงินรายได้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ (กองทุน 13)  เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ลักษณะเหมาจ่าย เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2558 เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบค่าเทอมเหมาจ่ายต่อหัวนักศึกษา 
โครงการปกติคณะนิติศาสตร์ 17,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา หักให้ มหาวิทยาลัย 4,000 บาท/คน และ
จัดสรรหัก 10% เข้าเงินกองทุนส ารองฯ และคณะหักค่าใช้จ่ายให้วิชาศึกษาทั่วไปนอกคณะ รายวิชาบรรยาย 
150 บาท/หน่วยกิต/คน รายวิชาปฏิบัติ 300 บาท/หน่วยกิต/คน    
          3. รายรับจากเงินอุดหนุนงานวิจัย 

4. รายรับจากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. รายรับจากการบริจาค 
6. รายรับจากการให้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. รายรับจากเงินผลประโยชน์อื่นๆ   

 

3.2 แนวทางการจัดหารายได้ 
 1. เปิดวิชาเลือกเสรี วิชาศึกษาทั่วไป วิชาโท ส าหรับนักศึกษานอกคณะ 

2. จัดหลักสูตรอบรมกฎหมายระยะสั้นที่ตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและประชาคมท้องถิ่น 
 3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอก 

4. จัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก  
 5. เปิดหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ(ภาคปกติ)  

6. ร่วมท ากิจกรรม CSR กับองค์กรเอกชน  
          7. เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
          8. แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การผลิตหนังสือ ต ารา เป็นต้น  
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3.3  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 

 
3.4 แนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณ (ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564) 

รายจ่าย 2560 2561 2562 2563 2564 

รายจ่ายประจ า      

งบบุคลากร      

 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 13,698,520 14,019,633 14,804,958 15,637,403 16,519,794 

งบด าเนินงาน      

 - ค่าตอบแทน 801,412 830,015 836,353 843,143 850,425 

 - ค่าใช้สอย 1,248,711 1,104,024 1,108,482 1,145,290 1,170,350 

 - ค่าวัสดุ 777,270 444,000 470,000 482,000 505,000 

 - ค่าสาธารณูปโภค 687,882 714,400 694,400 674,400 664,400 

งบลงทุน      

 - ค่าก่อสร้าง 5,443,432 3,000,000 - - - 

 - ค่าครุภัณฑ์ 510,910 360,000 396,000 435,600 479,160 

งบบริหารจัดการกลยุทธ์ 1-7 4,753,525 4991201 5240761 5502799 5777939 

รวมประมาณการรายจ่าย 27,921,662 25,463,272 23,550,954 24,720,635 25,967,068 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผนการรับนักศึกษา : ปีการศึกษา  2559 2560 2561 2562 2563 

- ช้ันปีท่ี 1 
- ช้ันปีท่ี 2 
- ช้ันปีท่ี 3 
- ช้ันปีท่ี 4 

รวมจ านวนนกัศึกษา 
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     400 
     400 

 
 

800 

400 
400 
400 

     
1,200   

     400 
     400 
     400 
     400 

1,600 

     400 
     400 
     400 
     400 

1,600 
จ านวนบัณฑติ 

ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 
280 300 320 340 340 

ร้อยละ 70 75 80 85 85 
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3.5  ประมาณการรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย ส่วนต่าง 

พ.ศ. 2560           26,123,120  27921662.11 (1,798,5421)  
พ.ศ. 2561           26,766,610  25463272.37      1,303,338  
พ.ศ. 2562           31,190,000  23550953.71      7,639,046  
พ.ศ. 2563           31,190,000  24720634.75      6,469,365  
พ.ศ. 2564           31,190,000  25967068.21      5,222,932  

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-ราบจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย
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3.6 แนวทางการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
 1 . คณ ะมีน โยบายประหยัดงบประมาณ ด้ านสาธารณู ป โภค เช่น  ก าหนดเวลาเปิ ด -ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลาการเปิด-ปิดอาคาร  

2. คณะมีนโยบายประหยัดงบประมาณ โดยก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย ส าหรับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับการจัดประชุมและการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นอัตราเดียวกัน 
  3. คณะมีแนวทางในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม/สัมมนา ของบุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
ฝึกอบรม/สัมมนาในส่วนที่เป็นประโยชน์กับงานและองค์กร 
 
3.7 แนวทางการบริหารงบประมาณ (เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ) 

คณะมีเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามจ านวนยอดประมาณการรายรับ ดังนี้ 
  1. จัดสรรงบประมาณที่จ าเป็นและต้องด าเนินการ คือจัดสรรงบประมาณให้รายจ่ายประจ า ได้แก่    
งบบุคลากร ได้แก่หมวดเงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ งบด าเนินงาน งบลงทุน  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของยอดประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ 
 2. จัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ ร้อยละ 14 ของยอดประมาณการรายรับในแต่ละปีงบประมาณ        
มีกรอบจัดสรรงบประมาณแยกรายกลยุทธ์จากงบประมาณร้อยละ 14 เทียบเป็นร้อยละ 100 ดังนี้  
 

กลยุทธ์ 
ร้อยละการจัดสรร 

2560 2561 2562 2563 2564 
กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายท่ีมีคุณภาพ  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการ
ท างานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม  จริยธรรม ใฝ่รู้ 
สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และด ารงชีพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 

35 35 35 35 35 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

15 15 15 15 15 

กลยุทธ์ท่ี 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมายหลัก 
นิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่ชุมชน
ท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นธรรมและยั่งยืน 

3 3 3 3 3 
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กลยุทธ์ 
ร้อยละการจัดสรร 

2560 2561 2562 2563 2564 
กลยุทธ์ท่ี 4 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ 

2 2 2 2 2 

กลยุทธ์ท่ี 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง  สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ี
ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เป็นมาตรฐานสากล 

15 15 15 15 15 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถท างานเต็ม
ศักยภาพ เพิ่มทักษะการท างานท่ีหลากหลาย และ
ท างานอย่างมีความสุข  

20 20 20 20 20 

กลยุทธ์ท่ี 7 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
และการบริการการศึกษา 

10 10 10 10 10 

รวมกลยุทธ์ที่ 1-7 100 100 100 100 100 
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เอกสารอ้างอิง 
 
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

  

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

  

 แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

  

 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-2564) 

  

 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 

 

 
 
 
 


