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บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีจะประสบความส าเร็จได้นั้น     มี

ความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้

เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของส านักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าประสงค์ที่

ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ มกีารวิเคราะหร์ายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก

ทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ      

ที่ส านักงานอธิการบดีได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่

สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มกีารจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจ

สอบการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 

531,712,004 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณภาคปกติ จ านวน 140,603,780 บาท งบประมาณภาค

พิเศษ จ านวน 19,112,261 บาท งบประมาณคงคลัง จ านวน 80,000,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน 291,995,963 บาท  

 งบประมาณที่ด าเนินการแล้ว ภาพรวมจ านวน 498,796,835.54 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณ

ภาคปกติ จ านวน 121,484,348.09 บาท งบประมาณภาคพิเศษ จ านวน 17,027,763.38 บาท 

งบประมาณคงคลัง จ านวน 76,805,837 บาท งบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 283,478,887.07 บาท 

 ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 531,712,004 

บาท ด าเนนิการไปจ านวน 498,796,835.54 บาท คงเหลอืจ านวน 32,915,168.59 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 93.81 
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ความเป็นมา (Back ground) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง        

ณ สิงหาคม 2560) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้อง

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนา

แผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์            

มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดา้นงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ

ท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรอืคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภา

วิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน า

นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ

ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2 โครงสรา้งการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
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ภาพท่ี 2 โครงสรา้งการบริหารจัดการ  

โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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  ส านักงานอธิการบดี โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ

ด าเนนิงานของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

  แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

ปรัชญา (Philosophy) 

 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม  

พันธกิจ (Mission) 

 บริการและสนับสนุนการจัดการศกึษาด้วยนวัตกรรม 

เอกลักษณ์ (Identity) 

 บริการเป็นเลิศ  

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

 บริการด้วยใจ (service mind) 

ค่านยิม (Value) 

 Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ตดิขัด 

  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 

  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมคีวามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 

ร่วมกัน 

เป้าหมายในการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  (พ.ศ. 2563) 

 ส านักงานอธิการบดี  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  ที่จะด าเนินการไปสู่

ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดีมุง่พัฒนากระบวนการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และ

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ 

2. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยิ่งขึ้น 

3. ส านักงานอธิการบดีมุง่ให้หน่วยงานมรีายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 

 

 

 

 



5 

 

                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  จงึก าหนด

ยทุธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 

 ส านักงานอธิการบดี  ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่

ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส านักงานอธิการบดี และของส านักงานอธิการบดี  

ดังภาพที่3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ

บอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

พัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผล

ตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร ์และวิสัยทัศน ์ดังภาพที่ 4 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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เชือ่มโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2574) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บรกิารของกระทรวงศึกษาธกิาร 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดท่ีส าคัญและกลยุทธ์ ส านกังานอธกิารบดี

การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ

เหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน

กลยุทธ์

การบรหิารจัดการระบบข้อมูล

และสารสนเทศเพื่อการศึกษา

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระดับ

สถานศึกษา

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนของสังคม

การกระจายอ านาจ

ไปสู่สถานศึกษา

สังคมไทยมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก

ค่านิยมที่ดีงาม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจใน

สังคมพหุวัฒนธรรม

ประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและสะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพเพิ่มขึน้

 คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมคีุณภาพและมี
ศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศ กษาธิการ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา

การศ กษาระดับอุดมศ กษา  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี วัดที่ส าคัญ

เป้าหมายการให้บริการ

ของกระทรวงศ กษาธิการ

ประชาชนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐานตามสิทธิที่

ก าหนดไว้

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ

มาตรฐาน สามารถแขง่ขันได้ในระดับสากลและท่ี

มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ประชาชนได้รับการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต   ที่มีมาตรฐาน 

คุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา ได้มกีารวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและ

สะสมองค์ความรู้ท่ีมศีักยภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความ

ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการ

ความมีช่ือเสียงของส านักงานอธิการบดี

ส านักงานอธิการบดีได้รับการรับรอง
มาตรฐานการบริหารงานจากองค์กรหรอื

หน่วยงานในระดบัชาติ

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายและท้องถ่ิน
3. สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)
4. สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
5. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
6. พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สกับมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือข่ายและท้องถ่ิน
8. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชพี
9. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังก ษให้กับบุคลากร
10. ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มึความยืดหยุ่นและคล่องตัว
11. พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจ อ่ืนๆ
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี อย่างเป็นระบบ
13. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังก ษของมหาวิทยาลัย 

เครือข่ายและทอ้งถ่ินมีส่วนรว่มในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรบัใน

ระดับชาติและนานาชาติ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายการค่าด าเนินการภาครฐั

การปรับระบบและกลไก

การบรหิารงานบุคคล

พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 ส านักงานอธิการบดีมีความร่วมมือกับ
เครือข่ายและท้องถ่ินท่ีหลากหลาย

มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก

ที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วน

ส านักงานอธิการบดีมีกระบวนการ/กลไก
ในการแสวงหาความร่วมมือกับเครอืข่าย

ส านักงานอธิการบดีสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกิจ

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 ส านักงานอธิการบดีมีการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ท่ี
ทันสมัยในการสรา้งภาพลักษณไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิ

บาล

ส านักงานอธิการบดีมีฐานข้อมูลเครอืข่าย
ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 

 

ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์ส านักงาน

อธิการบดี 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  
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ภาพท่ี 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีมีการใชเ้ทคโนโลยแีละเครื่องมอืตา่งๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

 

พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 

วิสัยทัศน์ : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 

ส านักงานอธกิารบดไีด้รับการรบัรอง

มาตรฐานการบริหารงานจากองค์กร

หรือหน่วยงานในระดับชาติ 

เครอืขา่ยมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

บุคลากรเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจในการ

ด าเนินการตามพันธกจิ

ของส านักงานอธิการบดี 

ผู้รับบริการ และผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียมึ

ความพงึพอใจต่อ

ระบบบริหารจัดการ

ของส านักงาน

อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี

มเีครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลาย

ทัง้ภายในและ

ต่างประเทศ 

ความส าเร็จตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครอืข่าย 

มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ความมีช่ือเสยีงของส านักงาน

อธกิารบดดีา้นการให้บริการที่

สะดวก รวดเร็ว 

มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครอืข่าย 

บุคลากรทุกระดับมีความกา้วหน้าใน

สายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมคีุณภาพชวีติการท างาน

ที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการท างาน 

มกีารบริหารงานที่สอดคล้อง

ตามหลักธรรมาภิบาล 

มอีาคารสถานที่ และส่ิงอ านวยความ

สะดวกมคีวามทันสมัย สะดวกสบาย 

และสะอาด 

ส านักงานอธิการบดีสามารถ

บริหารจัดการทรัพยสิ์น สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกจิ 

บุคลากรสามารถถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่เครือข่าย 
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ส านักงานอธิการบดี มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงนิ ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงาน

ผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงาน

การตรวจเงินแผน่ดิน 

ส านักงานอธิการบดี  มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดีและผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายอ านวยการ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหาร

งบประมาณของกองต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ

ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณ

แผ่นดินและงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุน

ภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่าย

อย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของส านักงานอธิการบดี  

ส านักงานอธิการบดี  โดยฝ่ายอ านวยการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ส ารวจความคิดเห็น

ในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักงานอธิการบดี  เกี่ยวกับสถานภาพการบริหาร

จัดการด้านการเงินและงบประมาณของส านักงานอธิการบดี  ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT) ทางดา้นการเงนิและงบประมาณ ณ กุมภาพันธ์ 2563) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 

ส่วนท่ี 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการวางแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

2. มีการตดิตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3. มีระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

และระบบ E-office มาใช้ในการตดิต่อสื่อสาร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. รายรับจากเงินจัดสรรไม่แน่นอนในแต่ละปี อาจท าให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการท าให้

ยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ 

2. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

โอกาส (Opportunities) 

1. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย 

อุปสรรค (Threats) 

1. กฎระเบียบทางดา้นการเงนิไม่มคีวามยดืหยุ่น 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน

การบริหารจัดการทางด้านการเงินของส านักงานอธิการบดี  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงิน

ของส านักงานอธิการบดี  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึง

ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  เป้าหมาย   ≥80 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของส านักงานอธิการบดีให้มีความรวดเร็ว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

เป้าประสงค์ที่ 1. มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการบริหารงบประมาณอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ :  

1. ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท ารายละเอียด/โครงการ จ าแนกตามแผนงาน 

กองทุน และประเภทรายจ่าย พร้อมจัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส 

2. พัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งบุคลากร

เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจ 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

 ตัวชี้วัด :  

1. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในด้านการบรหิารจัดการ 

2. รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 โครงการ/กิจกรรม :  

1. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มอือาชีพ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้นอกเหนือจาก

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดรายได้ 

 มาตรการ : ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก และชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ 

ประชุมเชงิปฏิบัติการ และจัดอบรมโครงการระยะสั้นแบบเข้มขน้ โดยเก็บค่าลงทะเบียน 

 ตัวชี้วัด : จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่3 ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

 มาตรการ : เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้

และก าหนด มาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามภาพรวม 

     โครงการ/กิจกรรม :  โครงการประกันคุณภาพ 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทาง

การเงิน 

ตัวชี วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

 

1. มีระบบการจัดสรร การใช้

จ่ายงบประมาณ ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

และสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

พั ฒ น า แ ล ะ

ปรับปรุงระบบ

ก ล ไ ก

การงบประมาณ 

เพื่อการบริหาร

ง บ ป ร ะ ม า ณ

อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 

ร ะ ดั บ
ความส าเร็จ
ข อ ง ก า ร
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
ภายในด้าน
การบริหาร
จัดการ 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

โครงการ
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
 
 
 

 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนา 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

โครงการ
พั ฒ น า
บุคลากร
สู่ มื อ
อาชีพ 

 

2. สรา้งกลไกที่มี

ประสิทธิภาพ และยั่งยืนใน

การจัดหารายได้

นอกเหนือจากงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

ส่งเสริม และ

ส นั บ ส นุ น

กิ จ ก ร ร ม ที่

ก่อให้เกิดรายได้ 

 

 

รายได้ที่เกิด

จากการ

จัดหา

รายได้ด้วย

โครงการ

บรกิาร

วิชาการ 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

โครงการ

จัดหา

รายได้

ด้วยการ

บรกิาร

วิชาการ 

 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ติดตามและรายงานผลการ

ใชจ้่ายงบประมาณ 

 

ติดตามการใช้

จ่าย

งบประมาณให้

เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ

ความส าเร็จ

ของการเบกิ

จ่ายเงิน

งบประมาณ

ตาม

ภาพรวม 

 

96 

 

96 

 

96 

 

96 

 

96 

 

โครงการ

ประกัน

คุณภาพ 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

ความเชือ่มโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ส านักงานอธิการบดี  ได้ก าหนดยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะหเ์ชื่อมโยงในการผลักดันให้

ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศนส์ าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

ปร
ะเด

็น
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

หน
่วย

งา
น  

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ทา
ง

กา
รเง

ิน 

 

 

เป
้าป

ระ
สง

ค์
แผ

นก
ลย

ุทธ
์ทา

ง
กา

รเง
ิน 

  

 

 

กล
ยุท

ธ์ท
าง

กา
รเง

ิน 

 

 

ภาพท่ี 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วสิัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน์ : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 

พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

 

มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบัน 

สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้
นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
และมีประสิทธภิาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

 

มีติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณส านักงานอธิการบดี 

  1. กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  2. กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ (ภาคปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

  3. กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ (ภาคพิเศษ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  4. กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                                  รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

  5. กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 


