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บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จได้นั้น  

มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้

เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จา่ยของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน 

ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ได้รับ มกีารน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มฐีานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตาม

หมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ ได้กล่าวมานั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน 

รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดย

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้น

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงนิ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 

ณ สิงหาคม 2561) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยให้ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรคโพธิ์) 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

สิงหาคม 2561 
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ความเป็นมา (BACK GROUND) 

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

สิงหาคม 2560) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์

จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ

ท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ

บริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท า

หน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้าง

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ   มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อ

ท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร

จัดการ  

 

 

 

 

 

ส่วน 1 บทน า 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

โครงสร้างของบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

  บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ

ด าเนนิงานของบัณฑติวิทยาลัย ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  

 เสาหลัก (Pillar)  

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality 

 3. เครือขา่ย (Partnership) 

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์) 
 

พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม 

สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เอกลักษณ์ (Identity) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
 

ค่านยิม (Value) 

 G  Good governance ธรรมาภิบาล 

 R  Resourcefulness ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 A  Association การเชื่อมโยงประสานงานเครือขา่ย 

 D Devotion ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564) 

 บัณฑติวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบัณฑติวิทยาลัยที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ 

ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู ้และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ

ประชาคมอาเซียน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  จึงก าหนด

ยทุธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สนิทางปัญญา เพื่อ

การพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศกึษา และศษิย์เก่า 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา

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

ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา และและของบัณฑิตวิทยาลัย ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก  Balance 

Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

การให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และ

วิสัยทัศน ์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
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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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรป์ระเทศ ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศกึษาธิการ 

ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์บัณฑติวิทยาลัย 

ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผูบ้ริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผูบ้ริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯและรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผูบ้ริหารระดับหน่วยงาน และผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังความคดิเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

(ผูใ้ช้บัณฑิต, ผูป้กครอง, ชุมชน, ผูบ้ริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน, นักศึกษา) 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธกิารบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปงีบประมาณ 2560 ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยภายในและภายนอก 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ภาพท่ี 4 แผนที่ยุทธศาสตร์บัณฑติวิทยาลัย 
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บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงาน

ผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงนิและงบประมาณเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายต่างๆ และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของ

บัณฑติวิทยาลัย สาขาวิชา โครงการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คอื ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ

ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. มีระบบและกลไกการแสวงหารายได้ และการบริหารทางการเงินที่สามารถน าไปสู่การ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. บริหารการเงินโดยใช้งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี โดยเกณฑ์พึงรับ - จ่าย 

ลักษณะ 3 มิติ จากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. จัดท าแผนและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างต่อเนื่องและให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของบัณฑติวิทยาลัย 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย   

บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร 

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ส่วนที ่2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและ

งบประมาณ ณ สิน้ปีงบประมาณ) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

2. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงนิของบัณฑติวิทยาลัย 

3. ผูบ้ริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 

4. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลั ง กรมบัญ ชีกลาง และข้อบั งคับ ที่

มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

5. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร หัวหน้า

หนว่ยงาน ประจ าทุกเดือน 

6. มีการรายงานรายได้รายจ่ายอย่างโปร่งใสชัดเจนและตรวจสอบได้ 

7. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียดของงบประมาณ ตามผลผลิต กิจกรรม 

และตรวจสอบได้ 

8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้าน

การเงนิ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การจัดท ารายงานทางการเงนิ เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

โอกาสทางการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. บุคลากรขาดความแม่นย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิด

วิเคราะห ์

3. งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4. การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

โอกาส (Opportunities) 

1. มีกฎระเบียบที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. นโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการบริหารจัดการที่ดี 

3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางสว่นจากมหาวทิยาลัย 

อุปสรรค (Threats) 

1. ข้อก าหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มคีวามยดืหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2. ความไม่ม่ันคงทางการเมอืง ส่งผลตอ่การจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
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3. คู่แขง่ขันดา้นการผลิตบัณฑิตมากขึ้น 

4. การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวทิยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของ

บัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนด

วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี

ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินให้มมีูลค่าเพิ่มขึน้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

เป้าประสงค์ที ่ 1 มีการบริหารจัดการทางการเงินที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พ ันธกิจ เป ็น

เป้าประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

 กลยุทธ์ที่  1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ 

 มาตรการ : มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด : ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี 

 
 

ส่วนที ่3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้

ระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบงานและฐานขอ้มูลทาการเงนิ 

 มาตรการ : มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน 

 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดหารายได้และค่าใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้

ประโยชน์สูงสุด 

 กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาแหลง่เงนิและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 มาตรการ : จ านวนเงินงบประมาณ เงินรายได้ 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยตอ่อาจารย์ประจ า 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. การบริหารจัดการด้าน

ก าร เงิน  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 

ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้

1. ก าหนดแนวทางใน

การบริหารจัดการ

ด้ านการเงิน  แล ะ

ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดับความเชื่อมั่น

ของบุคลากรต่อระบบ

บรหิารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 โครงการก ากับ

องค์การที่ด ี

2. ระบบ ฐานข้ อมู ลท าง

ก ารเงิน  มี ค วามถู ก ต้ อ ง 

ตรวจสอบได ้

2. พัฒนาระบบงาน

และฐานข้ อมู ลท า

การเงิน 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากร 

≥4.01 ≥4.40 ≥4.42 ≥4.46 ≥4.48 โครงการ

พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. จั ด ห า ร า ย ไ ด้ แ ล ะ

ค่าใช้จ่ายงบประมาณจาก

แหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์

สูงสุด 

3. จั ดหาแหล่ งเงิ น

แ ล ะ ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละเฉลี่ยของงบ

รายไดจ้ากโครงการ

จัดหารายไดด้้านการ

บรกิารวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์

ประจ า 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 โครงการจัดหา

รายไดด้้วยการ

บรกิารวิชาการ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

จากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทาง

การเงนิ กลยุทธ์ทางการเงิน จงึได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์

ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วสิัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท์างการเงิน 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

วสัิยทัศน์บัณฑิตวทิยาลัย: ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมคีุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

ปร
ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

บัณ
ฑ
ิตว

ทิย
าล

ัย 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

ทา
งก

าร
เง
นิ 

เป
้าป

ระ
สง

คแ์
ผน

 

กล
ยุท

ธ์ท
าง

กา
รเ
งิน

 

กล
ยุท

ธ ์

ทา
งก

าร
เง
นิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิสนับสนุน

การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาใหม้ีมาตรฐานพรอ้ม

ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

เอตทัคคะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนามาตรฐาน

คุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนา

องค์กร ชุมชน ทอ้งถ่ิน และเผยแพรสู่่

สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม

สนับสนุนการสร้างเครือข่าย

ชุมชนทอ้งถิ่น 

สถาบันการศึกษา  

และศิษยเ์ก่า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์และ

สร้างภาพลักษณ์

องค์การ 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

ด้านการเงิน 

 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล

ทางการเงนิ 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและใช้

จ่ายงบประมาณ 

การบรหิารจัดการด้านการเงนิ มี

ประสิทธิภาพ  

ถูกต้องโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

จัดหารายไดแ้ละค่าใช้จา่ย

งบประมาณ 

จากแหล่งต่าง ๆ ให้ไดป้ระโยชน์

สูงสุด 

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ

ด้านการเงิน  

และให้บริการที่มปีระสิทธิภาพ 

 

พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทาง

การเงิน 

จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่าย

งบประมาณ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น

หน่วยงานกลางร่วมกับสาขาวิชา / โครงการ ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ 

งบประมาณเงนิรายได้ และงบประมาณของกิจกรรมบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. งบประมาณเงินรายได้ (เงนินอกงบประมาณ) 

2. งบประมาณของกิจกรรมบริการวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดนิ) 

บัณฑติวิทยาลัยมีขัน้ตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

ดังแสดงในภาพที่ 6 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

งบประมาณของบัณฑติวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

ข้อมูลงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของ

บัณฑติวิทยาลัยมาจากเงินรายได้ 

ตารางท่ี 2 งบประมาณของบัณฑติวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ  

5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของบัณฑติวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังส้ิน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงนิงบประมาณแผ่นดิน 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 3.96 

เงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้)      

    - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 1.66 0.37 3.61 3.61 3.61 12.86 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  58.76 39.97 105.76 104.65 104.65 413.79 

รายได้อื่นๆ 7.05 2.7 8.52 9.39 10.32 37.98 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 67.47 47.00 117.89 117.65 118.58 468.59 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) -30.34 150.83 -0.24 0.93   

หน่วย : ล้านบาท 

2558 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แผนการขอตั้งงบประมาณ 

งบประมาณเงินรายได้ มีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดัง

ตารางที ่4 

ตารางที่ 4 ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนงาน/ผลผลิต/

โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

งบบุคลากร 14.35 14.28 12.21 12.21 19.78 19.50 20.15 19.85 20.30 20.00 86.79 83.89 

งบด าเนินงาน 44.27 43.59 30.80 30.80 84.09 49.61 82.46 48.12 82.26 49.15 323.88 203.59 

งบลงทุน 1.25 1.20 1.29 1.29 3.55 3.25 3.65 3.45 3.55 2.20 13.29 13.57 

งบรายจ่ายอื่น 0.55 0.53 - - 1.95 1.75 2.00 1.93 2.15 2.00 10.61 9.64 

งบจัดหารายได ้ 7.05 6.80 2.7 2.57 8.52 8.20 9.39 9.00 10.32 10.15 37.98 36.62 

รวมท้ังสิ้น 67.47 66.40 47.00 46.87 117.89 82.31 117.65 82.35 118.58 83.50 472.55 347.31 

หมายเหตุ  แผน หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตัง้งบประมาณ   

 ผล หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 

งบประมาณเงินรายได้ มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560-2564) ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 แผนการขอตั้งงบประมาณเงนิรายได้ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

รายการ 
หน่วย

นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
รวมท้ังสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการรับนักศกึษา               

-ระดับขั้นพื้นฐาน คน - - - - - - 

-ระดับปรญิญาตร ี คน - - - - - - 

-ระดับบัณฑิตศกึษา คน 2,997 2,973 2,731 2,719 2,719 13,783 

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี คน 2,997 2,973 2,731 2,719 2,719 13,783 

ข้อมูลงบประมาณ         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 60.42 40.35 109.37 108.26 108.26 488.00 

ประมาณรายไดอ้ื่นๆ ล้านบาท 7.05 6.65 8.52 9.39 10.32 43.03 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ล้านบาท 67.47 47.00 117.89 117.65 118.58 531.03 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากงานการเงนิบัณฑิตวิทยาลัย ณ เดือนมถิุนายน พ.ศ. 2560     

 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงนิ 

 ในการจัดสรรงบประมาณ คือ งบประมาณเงินรายได้ 1 แหล่ง แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้วางแผนกลยุทธ์

ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่

ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงาน

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณ

เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงนิ ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7 

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามตัวบ่งชี้  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดิน 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจรงิจากการประมาณการรายรับ 60.42 40.35 117.89 117.65 118.58 

ร้อยละของอัตราความเส่ียงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ีเกดิขึน้จริง 20 20 30 30 30 

 

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทค่าใชจ่้าย ตน้ทุนต่อหน่วย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ตน้ทุนต่อหน่วยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตน้ทุนต่อหน่วยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สดัส่วน
เพ่ิมข้ึน/ลดลง
จากปีท่ีผา่นมา 

เงินใน
งบประมาณ 

สดัส่วน เงินใน
งบประมาณ 

สดัส่ว
น 

เงินใน
งบประมาณ 

สดัส่วน 

1.  ค่าใชจ่้ายบุคลากร 

  3,549,820.00 23.03    3,345,010.00  32.50% 

 

 

2. ค่าสอนอาจารยพิ์เศษ/สอนเกิน 12 คาบ        

3. ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัศึกษา        

4. ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน   4095832.46 26.58    

5. ค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรม   796633.89 5.17    

6. ค่าใชจ่้ายเดินทาง   9020.00 0.06    

7. ค่าสาธารณูปโภค        

8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
  5305.42 0.03      1,679,224.36  16.32% 

 

 

9. ค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุน        

10. ค่าใชจ่้ายในการจดัหารายได ้        

11.ค่าใชจ่้ายท่ีไดจ้ากศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน(ระดบั
มหาวิทยาลยั) 

  6955343.03 45.13 5,268,090.00 51.18% 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

 

รางที่ 8 แผนการใช้จ่ายเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1.  ค่าใช้จา่ยบุคลากร  1,872,124.26   14,971,664.72   16,041,932.16   

2. ค่าสอนอาจารย์พเิศษ/สอนเกิน 12 คาบ 7,970,800.00   6,527,180.00   7,876,900.00   

3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนานักศึกษา 6,089,507.62   374,642.00   -     

4. ค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอน 7,638,790.41  24,936,167.56   13,100,125.18   

5. ค่าใช้จา่ยด้านการฝึกอบรม 1,559,976.29   2,037,846.89   1,303,633.00   

6. ค่าใช้จา่ยเดินทาง  743,327.01   2,796,874.42   1,158,259.94   

7. ค่าสาธารณูปโภค  111,228.46   176,053.97   78,504.03   

8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  585,965.28   686,488.49   2,512,336.60   

9. ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน  ,367,247.57    -     

10. ค่าใช้จา่ยในการจัดหารายได้    -     

11. การให้บรกิารวิชาการ  9,109,771.51  14,276,872.98  12,755,690.00   

12. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 11,872,124.26  14,971,664.72  16,041,932.16   

13. การวิจัย 7,970,800.00   6,527,180.00   7,876,900.00   

รวมทั้งสิ้น     
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

ตารางที่ 9 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามยุทธศาสตร์ 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเดน็ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ใหม้มีาตรฐานพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ 
34.80 38.87 48.51 48.55 49.05 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวจิัย งานสร้างสรรค์ 

และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการพฒันาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และ

เผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

3.55 7.34 3.95 3.95 4.20 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายชุมชนทอ้งถิ่น 

สถาบันการศึกษา และศิษยเ์ก่า 
10.50 0.31 10.85 10.85 11.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์

องค์การ 
17.55 0.35 19.00 19.00 19.25 

รวมท้ังส้ิน 66.40 46.87 82.31 82.35 83.50 

 

 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/

ผลผลิตตา่งๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหนว่ยงานที่รับผดิชอบในแตล่ะภารกิจ ดังนี้  

 จัดท าเป็นกรอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน ประกอบด้วยการจัดท า

รายจ่ายประจ าขั้นต่ า รายจ่ายตามภาระผูกพัน และรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน วิเคราะห์และรวบรวม

ข้อมูลน าเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบอีกก่อนส่งเอกสารค าของบประมาณไปให้กองนโยบายและ

แผน ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้การจัดท าค าของบประมาณ

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณเป็นผู้ก าหนด เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

มาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดท าเกณฑ์เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานด้วยความ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ และให้หน่วยงานมีการจัดท าแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดัง

แสดงในภาพที่ 7 
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ภาพท่ี 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงานต่างๆ ดังนี้ 

 1. วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณรายรับของหน่วยงาน และเงื่อนไข

ของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงานนั้น รวมถึงข้อตกลงระหว่าง

หนว่ยงานที่มกีารบันทึกข้อตกลงไว้ก่อนเสนอค าขอตัง้งบประมาณ 

 2. ใหส้าขาวิชาใช้เกณฑ์การจัดสรรเดียวกัน ได้แก่ 

     2.1 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น แล้วจึงน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายได้ตามสัดส่วนของรายรับ 

     2.2 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแล้วหักเข้าคงคลัง 20% หักเข้า

ส่วนกลาง 10% หักเข้าวิจัย 2% หักเข้าบัณฑิตวิทยาลัย 8% ของประมาณการรายรับและน ามา

จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายของสาขาวิชา 

 3. สนับสนุน กิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งเน้นผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดใน

แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย 

 4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑติตามวิสัยทัศนแ์ละปณิธานมหาวิทยาลัย 

 5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 

 6. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิตวทิยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 

             

        

       ู  ้ ่    
ไ  ล  แ

       ู  ้ ่   ล  
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 7. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ตน้ทุนผลผลิตเป็น

แนวทาง 

 8. สนับสนุนการจัดท าระบบฐานขอ้มูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

 9. สนับสนุนใหห้นว่ยงานมีระบบการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

 

 

 

 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 

รายรับจัดสรร (100%) 

จัดสรรรายจ่าย ประจ าป ี

(90%) 

หักค่าความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(10%) 

จัดสรรเข้าบัณฑิตวทิยาลัย 

(8%) 

จัดสรรลงสาขาวิชา (92%) 

1. ค่าจ้างบุคลากร

ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย 

2. ค่าจัดกจิกรรม/

โครงการ ส าหรับนักศกึษา 

บุคลากรของบัณฑิต

วิทยาลัย 

3. ค่าด าเนินการตา่ง  

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. จัดสรรตามผู้ส าเร็จ

การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตามจ านวนนักศึกษาของแต่ละ

สาขาวิชา* 

 2. จัดสรรตามผู้ส าเร็จ

การศึกษาด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตามจ านวน

นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม

ยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ภาพท่ี 9  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลติ 

 
ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
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4. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ภาพท่ี 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

 

4. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน  

ตารางที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามบัณฑติวิทยาลัย / สาขาวิชา / โครงการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

(ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการ/ศูนย์) 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้ โครงการ

หารายได ้

เงินคง

คลัง 
รวม 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

ระดับปริญญาโท 

 1. สาขาบริหารการศึกษา - - 2,095,661 - - 2,095,661 

 2. สาขาออกแบบการเรียนการสอน - - 1,023,450 - - 1,023,450 

 3. สาขาบริหารธุรกิจ - 369,174 2,048,618 - - 2,417,792 

 4. สาขาภาษาศาสตร์ - - 944,472 - - 944,472 

 5. สาขานิติวิทยาศาสตร์ - - 1,561,481 - - 1,561,481 

 6. สาขาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ - - 1,761,562 - - 1,761,562 

 7. สาขาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม - - 581,282 - - 581,282 

 8. สาขากฎหมายมหาชน - - 941,154 - - 941,154 

 9. สาขานโยบายสาธารณะ - - 787,347 - - 787,347 

 10. สาขานโยบายสาธารณะ (วปอ.) - - 110,261 - - 110,261 

 11. สาขาศลิปะการแสดง - - 1,321,941 - - 1,321,941 
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 12. สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - - 1,914,303 - - 1,914,303 

 13. สาขาปรัชญาและจรยิศาสตร์ - - 356,080 - - 356,080 

 14. สาขาการบริหารการพัฒนา - - 1,271,877 - - 1,271,877 

ระดับปริญญาเอก 

 15. สาขาบริหารธุรกิจ - - 3,381,876 - - 3,381,876 

 16. สาขาการบริหารการพัฒนา - - 2,962,400 - - 2,962,400 

 17. สาขาการบริหารการพัฒนา (วปอ.) - - 7,539,782 - - 7,539,782 

 18. โครงการภาษาศาสตร์ - - 1,730,575 - - 1,730,575 

 19. สาขาปรัชญาและจรยิศาสตร์ - - 545,022 - - 545,022 

 20. สาขาบริหารการศึกษา - - 691,483 - - 691,483 

 21. สาขานิติวิทยาศาสตร์ - - 1,379,116 - - 1,379,116 

 22. สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ - - 1,155,632 - - 1,155,632 

 23. ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย 3,956,000 32,102 3,839,449 2,700,000 0 10,527,551 

รวมทั้งสิ้น 3,956,000 401,276 39,944,824 2,700,000 0 47,002,100 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน

นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร

งบประมาณในภาพรวม จงึก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติของในหมวดรายจ่าย คือ 

 งบด าเนินงาน ใหใ้ช้จา่ยเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้ยกเว้น 

ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถน าไปใช้ในรายจ่ายอื่นใดได้ ต้องไม่มหีนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระเท่านั้น 

      ก. เร่งรัดใหม้ีการใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณที่หน่วยงานได้

วางแผนไว้ 

 ข. ค่าตอบแทนการสอนเกิน  12 คาบ/ค่าสอนอาจารย์พิ เศษให้ด า เนินการเบิกจ่าย

งบประมาณ ภายใน 15 วันหลังจากสิน้สุดการเรียนการสอนในเทอมนัน้ๆ 

 ค. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ยกเว้นรายการที่จะต้อง

เบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงสิน้ปีงบประมาณ (กันยายน 2561) เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 

 ง. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรวบรวมงบประมาณคงเหลือจ่ายที่ได้ด าเนินการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์แล้ว เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค หรือตามแนวทางของหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานการ

อุดมศกึษา (สกอ.) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิ  
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

10% 40% 30% 20% 100% 

 

2. เงนิรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 

 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

1.1 งบบุคลากร (ค่าจา้งช่ัวคราว)  

สาขาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ในหมวดค่าจ้างช่ัวคราว            

ให้ด าเนินการจา้งตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถบรรจุบุคคลได้

ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

1.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

ส่วนที ่4 การบรหิารและจัดการงบประมาณ 
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(1) บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งเน้นให้สาขาวิชาต่างๆ เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

โดยมีเป้าหมายใหทุ้กสาขาวิชาสามารถเบิกจ่ายใหเ้สร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กันยายน 2562  

(2) บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายจะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ 

15 กันยายน 2562 ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็น

เร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับบัณฑติวิทยาลัยต่อไป 

(3) กรณีสาขาวิชาไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย บัณฑิตวิทยาลัย

อาจจะพิจารณาลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของสาขาวิชานั้นๆ ในปีถัดไป 

(4) รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารค าขอตั้งงบประมาณเงินนอก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่างๆ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตาม

วัตถุประสงค์ในการเบิกจา่ย หากสาขาวิชามีรายการอื่นที่มีความจ าเป็นจะต้องเบิกจา่ยนอกเหนอืจากที่

ระบุไว้ ก็สามารถด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่า

ด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 

1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์และที่ดนิและสิงก่อสร้าง) 

(1) สาขาวิชาที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตาม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการจัดท าสัญญาจ้าง

และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(2) ให้สาขาวิชาจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

และสิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ

การก่อหนีผู้กพัน (เซ็นสัญญา) ได้ทันในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

(3) ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอ านาจ

อนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของบัณฑิต

วิทยาลัย ผูด้ าเนนิการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

(4) รายการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่สามารถ

ด าเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมาตรการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด จะถูกรวบรวมเสนอ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการต่อไป ซึ่ง

อาจจะมีการโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการอื่นที่บัณฑิตวทิยาลัยพิจารณาว่าเหมาะสม 

1.4 งบรายจา่ยอื่น  

สาขาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อใช้จ่ายหมวดรายจ่ายอื่น ให้ด าเนินการตาม

ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่  1 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

10% 40% 30% 20% 100% 

 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3. สาขาวิชา / โครงการที่รับผิดชอบแตล่ะตัวชีว้ัดด าเนินการในกิจกรรมตา่ง ๆ ตามรายละเอียด

ของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ล ะตัวชี้วัด โดยก าหนดให้

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย  

6. มีการปรับ / วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงาน

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงาน

อธิการบดี ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และเดือนมีนาคม 2562  

7. บัณฑิตวิทยาลัย ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่

ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของ

ทุกๆ เดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงนิ 

บัณฑติวิทยาลัยมีการน าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหาร

จัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  
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การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

บัณฑติวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงนิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลอืตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และสาขาวิชา / โครงการ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 



                                                                                              

 

44 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

รายงานการประชุมผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย 

คร้ังที่ 4/2560 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10 .00 น. 

ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย  

-------------------------------------------------------------------------

------ 

ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุง่สวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

2. อาจารย์ดร.ธงไชย  สุรนิทร์วรางกูร รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ  โปรยรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์ดร.พลอยทราย  โอฮามา่ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

5. นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะ หัวหนา้ส านักงาน 

6. นายธวัชภูพิสิฐ  ภัทรดาภา รักษาการหัวหน้าฝา่ยบริการการศึกษา 

7. นางเกษรา  ตรีไพชยนต์ศักดิ์ รักษาการหัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

    (กรรมการและเลขานุการ) 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

(ไม่ม)ี 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

ประธานที่ประชุม ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร .ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 

3/2560 



                                                                                              

 

45 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

  ที่ประชุมมีมติ 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

(ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

(ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 17 แผน ดังนี้ 

1) แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

2) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

4) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

6) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

7) แผนบริหารความเสี่ยง 

8) แผนการจัดการความรู้ 

9) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

10) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

12) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

13) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

14) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

16) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 

ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าเพื่อตอบสนองนโยบายกับแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย จึงต้องมีการวางแผน

ปฏิบัติการ จ านวน 17 แผน เพื่อเป็นแผนก ากับทิศทางการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในกรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จึงขอใหค้ณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้ง     มี

ส่วนร่วมทบทวนแผนการปฏิบัติการทั้ง 17 แผน ให้มปีระโยชน์สูงสุด 
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คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมเสนอแนะ ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานอีก

ครั้งและทบทวนโครงการบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 

2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยปรับค่าตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

3) แผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทบทวนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ

ของอาจารย์ประจ าบัณฑติวิทยาลัย เพื่อวางแผนในแต่ละปี 

4) แผนกลยุทธ์ทางการเงินปรับ SWOT ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

5) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนทบทวนเป้าหมาย

เพื่อให้เกิดความท้าทาย 

6) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตรวจสอบค่าเป้าหมายตัวชีว้ัด 

7) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบระดับความพึงพอใจของ

ผูร้บับริการตอ่การให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านหอ้งสมุด 

8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิเคราะห์ความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างให้

เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน 

9) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปรับเพิ่มโครงการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

10) แผนการปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ปรับความเป็นมาของหน่วยงานให้เป็น

ปัจจุบัน 

11) ตรวจสอบเอกสารภาคผนวกในแตล่ะแผนให้ครบถ้วน 

12) ตรวจสอบความถูกต้องของค าผดิของแต่ละแผนให้ถูกต้องอีกครั้ง 

 

ที่ประชุมมีมติ 

เห็นชอบและมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนด าเนินการปรับแก้ตาม

ข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทันตามก าหนดการของหน่วยงาน

เจ้าภาพ และรวบรวมส่งคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยลงนาม ก่อนเสนออธิการบดีอนุมัติตอ่ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น  

(ไม่ม)ี 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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                           (นางสาวเกษรา ตรไีพชยนต์ศักดิ์) 

          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

       (อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู) 

               ผูต้รวจทาน/รับรอง 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 


