แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
*********************************************
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.1 ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม นาสังคม
1.2 วิสัยทัศน์
คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

1.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้นาและดารงชีวิตบนพื้นฐาน
ความพอเพียง
2. สร้างองค์ค วามรู้ ด้ านกฎหมายเชิงบู รณาการเพื่ อ พั ฒ นาสถาบั น การเรียนการสอน
ศักยภาพประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดาเนินงานมี
คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้คานึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. บั ณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณ ธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ
3. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายทีช่ ่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
4. มีส่ว นร่วมเรียนรู้ด้านศิล ปวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถี
ชุมชน
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1.5 วัตถุประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก และความรับผิดชอบ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพ
และมีความสุขในการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2. สร้างองค์ความรู้ พัฒนาการวิจัยทางกฎหมายและนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ เพื่อนาไปสู่
การแก้ไขปั ญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สั งคม ประเทศ และอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. บริก ารวิช าการและถ่ายทอดองค์ค วามรู้เพื่ อ นาไปสู่ การแก้ไขปั ญ หาที่ ตอบสนองความ
ต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงโดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีส่วนร่วมศึกษา เรียนรู้ สืบสาน และเผยแผ่ เพื่อธารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น
สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

1.6 กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1

มาตรการ

สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตสานึกที่ดี พร้อมรับ
ใช้สังคมและประชาคมอาเซียน
1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษหรือผู้มีศักยภาพสูง
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ครบถ้วน ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
นั กศึกษาให้ มีทักษะในการดาเนินชีวิต มีความใฝ่ รู้ มีคุณ ธรรม ตลอดจนปลู กฝั ง
จิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
1.6 ส่ งเสริมและสนั บสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัส ดิภ าพแก่นักศึกษาให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข
1.7 พั ฒ นาความรู้ และทั กษะของนั กศึ กษาและบั ณ ฑิ ตเพื่ อ รองรับ การเปิ ดประชาคม
อาเซียน
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1.8 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
1.9 ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 3
มาตรการ

พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน
2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.2 ส่งเสริมและสนั บสนุนให้ อาจารย์ทาวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
และ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.4 จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.5 พั ฒ นาอาจารย์ ให้ มี ส มรรถนะด้ า นวิ ช าการในระดั บ สากลเพื่ อ รองรั บ การเปิ ด
ประชาคมอาเซียน
พัฒ นาขีด ความสามารถด้า นการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท างนิติศ าสตร์แ ละพัฒ น
บูรณาการศาสตร์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับส่งเสริมการวิจัย
3.3 สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3.4 ยกระดับการเป็นคณะแห่งการวิจัยระดับท้องถิ่น ระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง

กลยุทธ์ที่ 4

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศ าสตร์ แ ละวัฒนธรรมเนติธรรม
สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเสริมสร้างความรู้
ทางกฎหมายที่จาเป็นให้ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน

มาตรการ

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทางวิชาการเพื่อให้เกิดการบู รณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย
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4.3 จัดตั้งกองทุนเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
4.4 สร้ างเครือข่ายเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเนติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5
มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 6
มาตรการ

มีส่วนร่วมในการด าเนิน กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒ นธรรมไทยและท้องถิ่น
อีสานใต้
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนรวมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิ ทธิภ าพ เพื่อให้ เกิดการบู รณาการกับ การวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ / กลยุทธ์ในการพัฒ นามหาวิ ทยาลัยและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
6.1.2 กระจายอานาจบริหาร และจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้าง คุณค่า
และกระบวนการสนับสนุน
6.1.5 ปรับปรุงกฎระเบียบของคณะมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
6.3 พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
6.4 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย
6.4.1 ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน
6.4.2 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ
6.4.3 พัฒ นาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงาน
6.4.4 กากับติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์/แผน
6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการกากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคา
รั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ การประกั น คุ ณ ภาพภายในและการประกั น
คุณภาพภายนอก
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6.4.6 พัฒ นาระบบและกลไกการกากับ ติดตามประเมินผลที่มีต่อคุณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการให้บริการด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่ อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี ๓
มิติ ระบบบุคลากร และมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
6.6 พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา
6.8 ปรับ ปรุงกายภาพ ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ เพื่อคุณ ภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษาและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 7
มาตรการ

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้เพื่อการทางานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7.4 ส่ งเสริ มและสนั บสนุนให้ บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพู น
คุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์
7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนด
2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ
3. มีการรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารทราบเป็นประจาทุกเดือน และทุกไตรมาส
4. มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบบัญชีทุกปีงบประมาณ
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จุดอ่อน (weaknesses)
1. ขาดแผนการจัดหารายได้ที่ต่อเนื่อง
2. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้
3. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
4. โครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณประจาปีที่ได้ดาเนินการแล้ว ขาดการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
โอกาส (Opportunities)
1. เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ใน
การปฏิบัติงาน
3. เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นได้
4. สาขานิติศาสตร์มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจานวนมาก
อุปสรรค (Threats)
1. มีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
2. มีระเบียบ แนวปฏิบัติทางด้านการเงินในการปฏิบัติงานที่ไม่มีความยืนหยุ่น
3. การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินน้อยลง

2.2 วิสัยทัศน์ทางการเงิน
บริหารและจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.3 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางวิชาการเพื่อหารายได้ในการบริหารจัดการของคณะฯ

2.4 กลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารและจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. เพื่อตอบสนองการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ
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มาตรการที่ 1 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ ด้านการเงิน
และงบประมาณที่ถูกต้องและนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง
โครงการ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินและงบประมาณ ตลอดจนขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องให้แก่บุคลากรของคณะ
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
โครงการ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3 สร้างแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมสอดคล้องตามวิสัยทัศน์
พันธกิจของคณะ
โครงการ
1.จัดทาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของคณะ
มาตรการที่ 4 สนับสนุนให้มีระบบและกระบวนการในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
1. จัดให้มีระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
มาตรการที่ 5 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
มีประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการ
1. รณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ในการประหยัดใช้งบประมาณและทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร
ภายในและภายนอกคณะ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาคมทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 2 แสวงหาแหล่งเงินเพื่อได้มาซึ่งรายได้
เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คณะนิติศาสตร์ให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น
มาตรการที่ 1 แสวงหารายได้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ประชาชน
ชุมชน ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มนาโขงให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก
โครงการ
1. เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท /เอก)
2. เปิดหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ (ปริญญาบัตร)
3. เปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายสาหรับนักศึกษานอกคณะ
4. หลักสูตรประกาศนียบัตร(หลายระดับ) ได้แก่ กฎหมายปกครองท้องถิ่น กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายการค้าชายแดน ฯลฯ
5. เปิดรายวิชาเลือกเสรีสาหรับนักศึกษานอกคณะ
6. เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น (2-3 วัน) - วุฒิบัตร
7. แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
8. ประชุมวิชาการระดับชาติ / ภูมิภาค
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มาตรการที่ 2 สร้างระบบกลไกและจัดหาทรัพยากรในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมในการ
แสวงหา รายได้จากการจัดการ เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ
1. จัดทาแผนและพัฒนาระบบกลไกในการแสงหารายได้ของคณะ
2. พัฒนาบุคลากรและสร้างมืออาชีพในการบริหารจัดการ
3. จัดทาระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
4. โครงการบริการจัดการทรัพยากรขององค์กรให้พร้อมต่อการให้บริการ
มาตรการที่ 3 ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และ
อนุภูมิภาคลุ่ม แม่นาโขงเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ
โครงการ
1. มีแผนประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพชัดเจนและต่อเนื่อง
2. สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ
สื่อสารสนเทศ สื่อโฆษณา วารสาร จุลสาร การแสดงนิทรรศการแนะนาคณะร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล โรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา
มาตรการที่ 4 ลดค่าใช้จ่าย
โครงการ
1. วิเคราะห์หาต้นทุน จุดคุ้มทุน ประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมของการจัดดาเนินการ
โครงการในแผนปฏิบัติการ
2. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ และ
แสวงหาความร่วมมือเพื่อการใช้ร่วมกัน
3. เสริมสร้างวัฒนธรรม / จิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

2.5 ตัวบ่งชีความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
1. มีงบประมาณประจาปีสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 2553-2556
2. มีความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80
3. มีการรายงานทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายงานการตรวจสอบบัญชีให้ผู้บริหาร
คณะ/มหาวิทยาลัยทราบ
4. มีโครงการ/หลักสูตรเพื่อแสวงหารายได้ จากหน่วยงานภายนอก
5. มีมาตรการประหยัดงบประมาณ/ลดค่าใช้จ่ายของคณะ
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2.6 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย อุบลราธานี มีแหล่ งงบประมาณในการสนั บสนุ นการดาเนิ นการ
บริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน คณะฯ ได้รับเงินจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด) นอกจากนี้คณะยัง
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุน ได้แก่ บริการวิชาการแก่ชุมชน ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย รวมทั้งเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
2. งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้จาก ค่าหน่วย
กิตปกติ ค่าบารุงการศึกษา เพื่อเป็นเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ และได้จัดสรรเงินค่าหน่วยกิตโครงการพิเศษ
ค่าธรรมเนี ย มการศึก ษาพิ เศษ เพื่ อเป็ น เงิน รายได้ เงิน กองทุ น ส่ งเสริม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะ
นิติศาสตร์ (กองทุน 13) โดยมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี
หมวดเงินรายได้
- ค่าหน่วยกิตปกติ
- บารุงมหาวิทยาลัย
* ค่าบารุงกีฬา/กิจกรรม
* ค่าประกันของเสียหาย
- หมวดเงินรายได้ (กองทุน 13)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
- ค่าหน่วยกิตโครงการพิเศษ

อัตราการจัดสรรให้คณะ
70

อัตราการจัดสรรให้
มหาวิทยาลัย
30

30
50

70
50

80
20
75 และคณะได้จัดสรรค่าบริการการเรียนการ
30
สอนให้กับคณะเจ้าของรายวิชา ดังนี้
(1) คณะวิทยาศาสตร์ อัตรา 500 บาท/1
หน่วยกิต/หัวนักศึกษา
(2) คณะศิลปศาสตร์ อัตรา 450 บาท/1
หน่วยกิต/หัวนักศึกษา
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีรายได้จาก เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
และเงินบริจาคอื่น รายได้จากการเรียกเก็บเงินค่าปรับห้องสมุด รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย บริการวิชาการ
รายได้จากเงินผลประโยชน์อื่นๆ อีกทั้งคณะฯ มีการจัด ตั้งโครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ซึ่ งจั ดอบรมกฎหมายส าหรับ องค์ ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น หรือหน่ว ยงานต่ างๆ ที่ ส นใจเกี่ย วกั บ
กฎหมาย เข้าร่วมอบรม โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียน เป็นต้น
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2.7 แนวทางการประหยัดงบประมาณรายจ่าย
1.คณะมีน โยบายประหยั ด งบประมาณ โดยกาหนดอัต ราค่ าใช้ จ่าย ส าหรับ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สาหรับการจัดประชุมและการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นอัตราเดียวกัน
2.คณะมีนโยบายประหยัดงบประมาณด้านสาธารณูปโภค เช่น กาหนดเวลาเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศ
3.คณะมีแนวทางในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม/สัมมนา ของบุคลากร โดยมุ่งเน้น
การฝึกอบรม/สัมมนาในส่วนที่เป็นประโยชน์กับงานและองค์กร

2.8 แนวทางการบริหารงบประมาณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี มีแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายดังนี้
2.8.1 งบบุ ค ลากร หมวดเงิ น เดื อ นค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง และเงิ น สมทบ
ประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์
2.8.2 งบดาเนิน งาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณู ปโภค ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ (กองทุน 13)
2.8.3 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ (กองทุน 13)
2.8.4 งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายสาหรับสนับสนุนการดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะฯ จัดสรรงบประมาณ จากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์
โดยคณะมีเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามจานวนยอดประมาณการ
รายรับ ดังนี
1. จัดสรรงบประมาณที่จาเป็นและต้องดาเนินการ คือจัดสรรงบประมาณด้านงบบุคลากร ได้แก่
หมวดเงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของยอดประมาณการรายรับ
งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
2. จัดสรรงบประมาณด้านงบดาเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ในการบริหารจัดการภายในคณะฯ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ไม่เกินร้อยละ
15 ของยอดประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
โดยคณะฯ มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจหลักของคณะฯ ดังนี
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จัดสรรจากร้อยละ 15 ของยอดประมาณการรายรับ
(ร้อยละ)
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
1. ด้านการเรียนการสอน
70
70
60
60
2. ด้านการวิจัย
20
20
20
20
3. ด้านการบริการวิชาการ
9
8
15
15
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1
2
5
5
3. จัดสรรงบประมาณด้านงบลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการบริหารจัดการ
ภายในคณะฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด
4. หัก 1-2 % ของยอดประมาณการรายรับในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินของคณะฯ และเป็นเงินกองทุนสะสมของคณะต่อไป
พันธกิจคณะ

2.9 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี
ปีงบประมาณ

รายการ
แผนการรับนักศึกษา : ปีการศึกษา
- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
- ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2553
2554
400

2554

400
-

800

2555

400
400

-

2555
2556
400
400
400
1,200
-

2556
2557
400
400
400
400
1,600
400

2.10 ประมาณการรายรั บ งบประมาณเงิ น รายได้ ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556
รายการ
ประมาณการรายรับ :
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2553
18,909,400

ปีงบประมาณ
2554

2555
23,779,200 15,636,800

2556
15,818,938

รวมทังสิน
74,144,338
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2.11 สรุปแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556)
แผนการ
จัดสรร
หมวดรายจ่าย งบประมาณ
(ประมาณการ
รายรับ)

2553

ผลการจัดสรรงบประมาณ (ประมาณการรายได้)
2554
2555
2556

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
*อื่นๆ

80%
15%
3%
2%

15,127,520
2,836,410
567,282
378,188

19,023,360
3,566,880
713,376
475,584

รวม

100%

18,909,400

23,779,200

รวมทังสิน

12,509,440 12,655,150.40 59,315,470.40
2,345,520 2,372,840.70 11,121,650.70
469,104
474,568.14 2,224,330.14
312,736
316,378.76 1,482,886.76

15,636,800

15,818,938

หมายเหตุ *อื่นๆ หมายถึง หัก 1-2 % ของยอดประมาณการรายรับในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการเงินของคณะฯ และเป็นเงินกองทุนสะสมของคณะต่อไป

74,144,338
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-ร่าง-

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 2556

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

