
 
 

 

                     
 

  

 

 

 

 

  

                                                                                                            แผนกลยุทธทางการเงินแผนกลยุทธทางการเงิน  

                              สํานักงานอธิการบด ีพ.ศ. 2561 สํานักงานอธิการบด ีพ.ศ. 2561 ––  25652565  

                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 

ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561 

จัดโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 



คํานํา 

 

 แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานงบประมาณ

และการเงินของสํานักงานอธิการบดีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงาน

หลักท่ี รับผิดชอบการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินที่สนับสนุนคณะและหนวยงานต างๆ  

ในมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัวอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมสามารถบรรลุผลไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ทั้งน้ี การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

สํานักงานอธิการบดีฯ มุงเนนการกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน

ของสํานักงานอธิการบดีจากการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชจายงบประมาณและทรัพยากรของ

หนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยดําเนินการใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหนวยงานสนับสนุน องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการ

ของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานขอที่  1 กําหนดให มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ 

แผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี 

 สํานักงานอธิการบดีหวังเปนอยางยิ่งวาแผนกลยุทธทางการเงินฉบับน้ี จะเปนแนวทางและทําให

มหาวิทยาลัยสามารถผลักดันกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสนับสนุนใหการใช

งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  

 

กองนโยบายและแผน 
    สิงหาคม 2561 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางใน

ดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดี โดยมุงเนนการพัฒนาองคความรูและทักษะ

ของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี และรับผิดชอบในการถายทอดองคความรูดานงบประมาณและการเงิน

ตอทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงการดําเนินงานตางๆ ท่ีสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการใหมี

ความสอดคลองกับนโยบายอธิการบดี รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 

2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หนวยงานสนับสนุน องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการของหนวยงาน  

ตามเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 กําหนดใหมีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานงานท่ีสอดคลอง กับบริบทของ

มหาวิทยาลัย    

จากผลการดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 

2565 ขอมูลเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 6 เปาประสงค 6 ตัวช้ีวัด และ 6 กลยุทธ 

โดยมีรายละเอียดขอมูลเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 

 1. วิสัยทัศน  

 สํานักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินท่ีพรอมตอการสนับสนุน 

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใหบริการ โดยมีระบบการดําเนินงานที่โปรงใส  

มีประสิทธิภาพ 

 

 2. พันธกิจ 

 1. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานงบประมาณและการเงินใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี และหนวยงานของมหาวิทยาลัย  

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

คุมคา สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี 

 3. จัดหารายไดบนพ้ืนฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใตขอบเขตของงานสิทธิ

ประโยชน  

3. ขอมูลเชิงยุทธศาสตร 

แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร  

6 ตัวช้ีวัด 6 กลยุทธ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค 1.1 บุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงิน มีความรู 

ความเขาใจ และทักษะพรอมตอการปฏิบัติงานและการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการ

ถายทอดองคความรูระหวางกันภายในหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีในรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงค 1.2 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงินสังกัด

สํานักงานอธิการบดี และหนวยงานของมหาวิทยาลัย มีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานในทิศทาง

เดียวกัน  

ตัวช้ีวัด 1.1 การประเมินผลสําเร็จการใหบริการดานงบประมาณและการเงินของสํานักงาน

อธิการบดี 

ตัวช้ีวัด 1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ

การเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหมีองคความรูดานงบประมาณและ

การเงินผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 1.2 ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงินตอหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค 2.1 การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดีสามารถ

ตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณและ

การเงินไดรับการพัฒนาโดยความรวมมือของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการ

ปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนไป

ตามเปาหมายการเบิกจายของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน

ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการมีสวนรวมของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดีเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายการ

เบิกจายของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินใหสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

กลยุทธ 2.3 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 

เปาประสงค 3.1 งานสิทธิประโยชนสามารถจัดหารายไดบนพ้ืนฐานของศักยภาพ และทรัพยากรท่ี

มีอยู เพ่ือสนับสนุนการสรางความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 

กลยุทธ 3.1 สงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 

 

ท้ังน้ี การขับเคล่ือนแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 มุงเนนและให
ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหการดําเนินงาน
ทางดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดีสงผลเชิงบวกตอภาพรวมของมหาวิทยาลัยให 
มีประสิทธิภาพและมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธทาง
การเงินฯ สูการปฏิบัติ  

1. สรางความรู ความเขาใจ และความเช่ือมโยง ดวยการสื่อสารและเผยแพรแผนกลยุทธทางการเงินฯ 
ใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีรับทราบ เพ่ือเปนการสรางความตระหนัก และความเขาใจ
เก่ียวกับแผนกลยุทธทางการเงินฯ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ รวมถึงเช่ือมโยงบทบาท
ของแตละหนวยงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามท่ีแผนกลยุทธทางการเงินฯ กําหนดไว 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดี จัดสรางกลไก
ประสานงาน โดยประสานใหทุกหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดีวางแผนการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงินของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยได 

3. จัดทําและกําหนดระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ใชในการ
กํากับติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสม 

4. แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทาง
การเงิน ทําหนาที่ในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน วิเคราะหและเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกับคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

5. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีพิจารณาให
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินตอไป 

ดั ง น้ั น  จ ากราย ล ะ เอี ยด ท่ี สํ าคั ญ ข องแ ผนกล ยุท ธท างการ เงิน  สํ า นั กง านอธิก า รบ ดี  
พ.ศ. 2561 – 2565 ปจจัยความสําเร็จในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธทางการเงินฯ ใหบรรลุตามวิสัยทัศนและ
เปาหมายท่ีกําหนด คือ กระบวนการถายทอด สรางความรู และความเขาใจดานงบประมาณและการเงินใหกับ
บุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของ การเชื่อมโยงกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน มีระบบการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเน่ือง และการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของมา
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ปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินฯ ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการบริหารจัดการดานงบประมาณและ
การเงินของสํานักงานอธิการบดเีปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา      

          ตามท่ี สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ตาม

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงานอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับและ 

ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยแผนฉบับดังกลาวประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 7 เปาประสงค  

4 กลยุทธ และ 9 ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดีมีแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ี การขับเคล่ือนแผนกลยุทธสํานักงาน

อธิการบดี คือ กระบวนการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ และ

แนวทางการดําเนินงานท่ีระบุไวในแผนกลยุทธฯ ซ่ึงตองมีการใชทรัพยากรท่ีสําคัญ คือ งบประมาณ เปนกลไก

สําคัญขับเคล่ือนใหโครงการและกิจกรรมของสํานักงานอธิการบดีสามารถเปนไปตามกรอบการดําเนินงานท่ี

กําหนดและบรรลุเปาหมายการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดีจึงจัดทํา 

แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบด ีพ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือเปนกรอบในการวิเคราะหแนวโนมความ

ตองการและการใชงบประมาณ ในชวงระยะเวลา 5 ป รวมถึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการดาน

งบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดีใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาสูงสุด 

 แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 มีกระบวนการจัดทําท่ีสอดคลองกับ

นโยบายอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมถึงแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

สํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสอดคลอง

กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหนวยงานสนับสนุน 

องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานขอที่ 1 

กําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี   

โดยรายละเอียดท่ีสําคัญประกอบดวยขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ การประมาณการรายรับและรายจายของ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี แหลงท่ีมาของงบประมาณ การวิเคราะหสภาพแวดลอม ขอมูล

สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด รวมถึงแนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของแผน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับนโยบายอธิการบดี แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 

2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารสํานักงานอธิการบด ี
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 2. เพ่ือใหสํานักงานอธิการบดี มีกรอบแนวทางการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินที่ชัดเจน 

สามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายอธิการบดี แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 

2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารสํานักงานอธิการบด ี

 3. เพ่ือกําหนดรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.3 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี 

 แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

ดําเนินการตามกรอบแนวทางที่สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 นโยบาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอการจัดทําแผน โดยขอมูลสารสนเทศตางๆ จะถูกนํามา

วิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือจัดทํา ราง แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองดานนโยบายและแผน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบตอไป ทั้งน้ี สามารถสรุปกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ไดดังน้ี 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 1595/2560 เพ่ือรับหนาที่จัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงินสํานักงานอธิการบดี  
 2. การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย วิสัยทัศน การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ คาเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงาน  
 3. จัดทํา ราง แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 
2561 - 2565 
 4. เสนอ ราง แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 
2561 - 2565 ตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบด ี
 5. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 
2565 ฉบับสมบูรณและเผยแพรตอไป 
 

1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

 1.  สํานักงานอธิการบดีมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับนโยบายอธิการบดี แผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และแนวทางการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน รวมถึง
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การขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมภายใตประเด็นยุทธศาสตรของแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดีได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. สํานักงานอธิการบดีมีแนวทางการจัดสรร และการบริหารงบประมาณท่ีสอดคลองกับนโยบาย

อธิการบดี แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และ

แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบด ี

 3. สํานักงานอธิการบดีมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานงบประมาณและ

การเงนิที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ และคาเปาหมายท่ีกําหนด  

 

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธทางการเงินสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับราง 2) 

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 

นโยบายอธิการบดี 
รศ. ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 
 

แผนกลยุทธทางการเงินสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับราง 1) 

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561 - 2565 

 

เผยแพรแผนกลยุทธทางการเงินสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 



4 
 

1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนกลยุทธทางการเงิน 

สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 

 

ประเด็นสําคัญ 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2556 – 2560 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2561 - 2565 

1. วิสัยทัศน บริหารการเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด ยึดหลัก
ธรรมา ภิบาล ดวยความโปร ง ใส ถูกตอง 
ตรวจสอบได 

สํานักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการดาน
งบประมาณและการเงินท่ีพรอมตอการ
ใหบริการ และมีระบบการดําเนินงานท่ี
โปรงใส มีประสิทธิภาพ  

3. พันธกิจ 1. ใหบริการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
ของหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังนักศึกษา 
คณาจารย และบุคลากรภายนอก 

2. บริหารจัดการงานดานนโยบายและแผน 
งบประมาณ งานดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ งานดานกิจการนักศึกษา งานดาน
บุคลากร งานดานประชาสัมพันธ การ
ประสานงาน และบริการ งานดานอาคาร
สถานท่ี งานดานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

3.  พัฒนาระบบการบริการและการบริหาร
จัดการท่ีทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 

4.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถใน
การบริการและการบริหารจัดการ 

1. ส งเส ริมและพัฒนาองคความรู ด า น

งบประมาณและการเงินใหกับบุคลากรใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี และหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัย  

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดาน

งบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ คุมคา สอดคลองกับแผน

กลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และ

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี 

3. จัดหารายไดบนพ้ืนฐานศักยภาพ และ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใต

ขอบเขตของงานสิทธิประโยชน 

2. ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการดาน
การเงินงบประมาณ 
ยุทธศาสตรที่ 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการเงินงบประมาณ 
ยุทธศาสตรที่ 3 
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรู 
ดานงบประมาณและการเงิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
กา ร พัฒนา ระ บ บกา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร 
ดานงบประมาณและการเงิน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  
ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ห า ร า ย ไ ด ข อ ง 
สิทธิประโยชน 

3. เปาประสงค เปาประสงค 1 
มีการบริหารจัดการดานการเงินงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
เปาประสงค 2 

เปาประสงค 1.1  

บุคลากรสํานักงานอธิการบดีท่ีปฏิบัติงาน

ดานงบประมาณและการเงิน มีความรู ความ

เขาใจ และทักษะพรอมตอการปฏิบัติงาน

และการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงมีกลไกการถายทอดองคความรู
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ประเด็นสําคัญ 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2556 – 2560 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2561 - 2565 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถชวย
ผูบริหารในการตัดสินใจ 
เปาประสงค 3 
บุคลากรดานการเงินงบประมาณมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ระหวางกันภายในหนวยงานสังกัดสํานักงาน

อธิการบดีในรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงค 1.2  

บุคลากรท่ีเกี่ยวข องกับการปฏิ บั ติ ง าน 

ดานงบประมาณและการเงินสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี คณะ และหนวยงานตางๆ มี

ความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานใน

ทิศทางเดียวกัน  

เปาประสงค 2.1  

การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน

ของสํานักงานอธิการบดีสามารถตอบสนอง

ตอนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 2.2  

ร ะบบเทค โน โล ยี สา รสน เทศ รวม ถึ ง

ฐานขอ มูลสารสนเทศได รับการ พัฒนา 

โดยความรวมมือของทุกหน วยงา น ใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการ

ปฏิ บั ติ งานและ เปนประ โยชนต อ ก า ร

ดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค 2.3  

ผ ล ก า ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง 

ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

เปนไปตามเปา หมายการเ บิกจ าย ขอ ง

มหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 3.1  

งานสิทธิประโยชนสามารถจัดหารายไดบน

พ้ืนฐานของศักยภาพ และทรัพยากรท่ีมีอยู 

เพ่ือสนับสนุนการสรางความมั่นคงด าน

รายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นสําคัญ 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2556 – 2560 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2561 - 2565 

4. ตัวช้ีวัด 1.1 เกณฑมาตรฐาน ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหาร
จัดการของหนวยงาน 
1.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม 
     1.2.1 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 
     1.2.2 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม 
2.1 มีระบบฐานขอมูลทางการเงินงบประมาณ 
3.1 บุคลากรดานการเงินงบประมาณท่ีไดรับ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 1.1  
การประเมินผลสําเร็จการใหบริการดาน
งบประมาณและการเ งินของสํานักงาน
อธิการบดี 
ตัวช้ีวัด 1.2  
รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
พัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณ
และการเงินเมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 2.1  

ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการ

บริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 2.2  

รอยละความสําเร็จของการมีสวนรวมของ

สํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล

ดานงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบ

กับแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 2.3  

ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักงาน

อธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการ

เบิกจายของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 3.1  

รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนท่ี

เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับในปท่ีผานมา 

5. กลยุทธ กลยุทธที่ 1  
กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดาน
การเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ 2  
พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการเงินงบประมาณ 
กลยุทธที่ 3  

กลยุทธ 1.1  
พัฒนาองคความรูของบุคลากรดาน
งบประมาณและการเงินผานกลไกองคกร
แหงการเรียนรู 
กลยุทธ 1.2  
ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณ
และการเงินตอคณะและหนวยงาน เพ่ือสราง
ความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นสําคัญ 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2556 – 2560 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2561 - 2565 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงิน
งบประมาณ 
 

กลยุทธ 2.1  
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ดานงบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กลยุทธ 2.2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
กลยุทธ 2.3  
สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย 
กลยุทธ 3.1  
สงเสริมการจัดหารายไดของสิทธิประโยชน 
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1.6 ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี กับแผนกลยุทธทาง

การเงินมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 

 

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี  1  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการใหบริการของ
สํานักงานอธิการบดี 
 

ตัวช้ีวัด 1.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขอ งสํ านั กงานอธิ กา รบดี ท่ี
ส อดคล อ งกั บ เกณฑก ารประ เ มิ น
คุณภาพการศึกษาภายในบนพื้ นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 

แผนกลยุทธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนกลยุทธทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  5  ก า ร พั ฒ น า
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ระ บบ บ ริห า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า 
ภิ บาลแ ล ะก ารป ระ กัน คุณ ภ าพ
การศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 5.2 ผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

กลยุทธ  5 .2  สง เส ริม พัฒนาการ
ดําเนินงานท่ีสงผลตอคุณภาพ ตาม
เกณฑประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการ
ดานงบประมาณและการเงิน 
 

ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณและการเงิน 
 

กล ยุทธ  1.1  พัฒนาการบ ริห าร
จัดการดานงบประมาณและการเงิน 
ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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บทท่ี 2 

ขอมูลสารสนเทศและการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ของสํานักงานอธิการบดี 

 
2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 2.1.1 ประวัติความเปนมา 

 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนหนวยงานตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เร่ือง จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีภาระหนาท่ีหลัก 
คือ เปนศูนยกลางการบริหารงานทุกดานของมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุน 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยหนวยงานท่ีสําคัญ คือ กองคลัง   
กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองกลาง และสํา นักงาน 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี มีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 
ต้ังแตการเปล่ียนแปลงตําแหนง “หัวหนาสํานักงานอธิการบดี” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี” 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 น้ัน สํานักงานอธิการบดีมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ตามลําดับ ดังน้ี 
 

ลําดับที่ ชวงเวลาดํารงตําแหนง รายนาม 
1 พ.ศ. 2532 – 2538 ผูชวยศาสตราจารยณรงค       ทองปาน 
2 พ.ศ. 2538 – 2541 ผูชวยศาสตราจารยชาตรี        ศิรินาม 
3 พ.ศ. 2541 – 2542 ผูชวยศาสตราจารยนุชรินทร    ศศิพิบูลย 
4 พ.ศ. 2542 – 2544 ผูชวยศาสตราจารยเรวัตร       พรหมเพ็ญ 
5 พ.ศ. 2544 – 2545 ผูชวยศาสตราจารยจํารัส        มีกุศล 
6 พ.ศ. 2546 – 2547 นายสมนึก                    ธัญญาวินิชกุล 
7 พ.ศ. 2548 – 2552 ผูชวยศาสตราจารยอาทิตย      โกสกุล 
8 พ.ศ. 2552 – 2554 นายเจนพล                     ทองยืน 
9 พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน นายบุญเกียรติ                    ชีระภากร 

(รักษาราชการแทน) 

 
 ท้ังน้ี สํานักงานอธิการบดีประกอบดวยหนวยงานภายใน 6 หนวยงาน ซ่ึงจัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 123 ตอนท่ี 74ง ประกาศใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2547              
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม              
เปนสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2552 
โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานอธิการบดีตอไปน้ี 
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- งานบริหารและธุรการ 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานทะเบียนประวัติ 

- งานพัฒนาบุคลากร 

  และสวัสดิการ 

- งานวินัยและนิติการ 

- งานสารบรรณ 

- งานเลขานุการ 

- งานประชุมและพิธีการ 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานอาคารสถานท่ี  

- งานยานพาหนะ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานการเงินและ 

สิทธิประโยชน 

- งานงบประมาณ 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานนโยบายและแผน 

- งานวิเคราะห

งบประมาณ 

- งานวิเทศสัมพันธ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานกิจกรรม

นักศึกษา 

- งานบริการและ     

สวัสดิการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานพัฒนากิจการสภา

มหาวิทยาลัย 

- งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

   สํานักงานอธิการบดี 

อธิการบดี 

สํานักงานสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม* 

กองคลัง 

 

กองพัฒนา

นักศึกษา 

 

กองนโยบาย 

และแผน 

 

กองบริหาร 

งานบุคคล 
กองกลาง 

โครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : (*) หนวยงานภายในที่จัดต้ังข้ึนโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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 2.1.2 ภาพรวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานอธิการบดี* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญเกียรต ิ ชีระภากร 

ผูอํานวยการกองกลาง 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี 

นางศิวาพร  เกิดวาจา 

ผูอํานวยการกองคลัง 
นางสาวบุปผา จันทรสุวรรณ 

ผูอํานวยการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 

 

นางสาวมณฑารัตน ชูพินิจ 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

นางสาวพรทิพย ไกรถาวร 
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กองกลาง 

จํานวนบุคลากร 

58 คน 

กองคลัง 

จํานวนบุคลากร 

26 คน 

กองบริหาร 

งานบุคคล 

จํานวนบุคลากร 

15 คน 

สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

จํานวนบุคลากร 

9 คน 

กองนโยบาย 

และแผน 

จํานวนบุคลากร 

11 คน 

กองพัฒนานักศึกษา 

จํานวนบุคลากร 

15 คน 

* ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
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 2.1.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดียอนหลัง 3 ป ตั้งแต  

ปการศึกษา 2557 - 2559 มีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 จากแผนภาพขางตน สํานักงานอธิการบดีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             

ปการศึกษา 2557 ไดคะแนน 3.50 คะแนน ปการศึกษา 2558 ไดคะแนน 3.86 คะแนน และปการศึกษา 

2559 ไดคะแนน 4.00 คะแนน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน

อธิการบดีในภาพรวมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 

ปการศึกษา 2557 

3.50 คะแนน 

ปการศึกษา 2558 

3.86 คะแนน 

ปการศึกษา 2559 

4.00 คะแนน 
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2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 

2565 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี สามารถ

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทางดานงบประมาณและการเงิน ของสํานักงาน

อธิการบดีไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1. มีบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานงบประมาณและการเงิน 

S2. บุคลากรและหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหความรวมมือในการดําเนินงาน และพัฒนา

ดานงบประมาณและการเงินรวมกัน 

S3. มีการวางแผนการจัดการความรูดานงบประมาณและการเงินรวมกันอยางตอเนื่อง 

S4. เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณและการเงิน 

S5. เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานดานสิทธิประโยชน 

จุดออน (Weaknesses) 
W1. ขั้นตอนการเบิกจาย รวมถึงการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินมีกระบวนท่ีตองใชระยะเวลา  

สงผลใหบางคร้ังไดรับขอตําหนิจากคณะและหนวยงานอ่ืนๆ 

W2. บุคลากรท่ีบรรจุใหมบางสวนยังเขาใจรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจางไมเพียงพอ 

W3. รูปแบบการวิเคราะหและสรุปผลขอมูลดานงบประมาณและการเงินเพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจใน

สํานักงานอธิการบดียังไมเปนรูปธรรม 

W4. การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดีตองอยูบนพ้ืนฐานของนโยบาย

มหาวิทยาลัย สงผลใหการดําเนินงานและการตัดสินใจมีขอจํากัด 
 

โอกาส (Opportunities) 

O1. มีระบบการบริหารงบประมาณและการเงินเพ่ือการตัดสินใจท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

O2. มีระบบ e-budgeting ของมหาวิทยาลัยท่ีชวยลดขั้นตอนในการดําเนินงานดานงบประมาณ 

O3. มีคณะกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานงบประมาณและการเงินในการกํากับ ติดตาม และให

ขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง 

O4. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการควบคุม ติดตาม เรงรัด และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายเดือน 

รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 

O5. มีระบบฐานขอมูล (e-budgeting) ของสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานงบประมาณและการเงิน รวมถึงระบบ GFMIS ควบคุมการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานและ

โครงการตางๆ 

O6. มีระเบียบและขอบังคับดานการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายงบประมาณท่ีชัดเจน 

 

อุปสรรค (Threats) 

T1. บุคลากรบางสวนของคณะและหนวยงานมีความเขาใจดานการจัดซ้ือจัดจาง หรือการเบิกจาย

งบประมาณยังไมถูกตอง สงผลใหการจัดสงขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมครบถวนทําใหการ

บริการลาชา 

T2. ความรวมมือการประสานงานกับหนวยงานภายนอกยังไมเปนรูปธรรม 

T3. มีการเปล่ียนแปลงของนโยบายตางๆ ในระดับชาติ อยูเสมอ บางคร้ังจึงสงผลกระทบตอความเขาใจ

ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

T4. ระเบียบดานการจัดหารายไดระดับมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน สงผลตอการวางแผนงานของงานสิทธิประโยชน 
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2.3 การวิเคราะหตําแหนงกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี 

  จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 

2561 – 2565 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ช้ัน 5 สํานักงานอธิการบดี 

สามารถสรุปคานํ้าหนักผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือหาคาเฉลี่ยในการกําหนด

ตําแหนงกลยุทธของแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พบวา สํานักงานอธิการบดีมีตําแหนง 

กลยุทธทางดานงบประมาณและการเงิน คือ ตําแหนงเคร่ืองหมายดาว หมายความวา สํานักงานอธิการบดีมี

จุดแข็งในการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน และพบวามีปจจัยโอกาสสนับสนุนการดําเนินงาน 

ดังน้ัน กลยุทธในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดีจึงเปนกลยุทธเชิง  
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2.4 การวิเคราะหกลยุทธดวย TOWS Matrix 

 1) ความเปนไปไดของกลยุทธ  

  จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สามารถวิเคราะหความเปนไปไดของ 

กลยุทธที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสํานักงานอธิการบดีดานงบประมาณและการเงิน  

ไดดังน้ี  
 

ท่ี ความเปนไปไดของกลยุทธ 
ความเปนไปไดของ

ความเช่ือมโยง 
ลักษณะกลยุทธ 

1 พัฒนาองคความรูของบุคลากรดานงบประมาณและ
การเงินผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู 

S3O6 เชิงรุก 
W2T3 เชิงรับ 

2 ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและ
การเงินตอคณะและหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจ
รวมกันในมหาวิทยาลัย 

S1T1 เชิงปองกัน 
S1T2 เชิงปองกัน 
S4T1 เชิงปองกัน 
S4T2 เชิงปองกัน 

3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

W1O1 เชิงแกไข 
W3O1 เชิงแกไข 
W4O3 เชิงแกไข 

4 สงเสริมการจัดหารายไดของสิทธิประโยชน S5T4 เชิงปองกัน 
5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานที่

เก่ียวของ 
S4O2 เชิงรุก 
S4O5 เชิงรุก 
S4T2 เชิงปองกัน 

6 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย S2O4 เชิงรุก 
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  2) ผลการสังเคราะหกลยุทธ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

กลยุทธเชิงรุก 

ประเด็น ความสอดคลอง 
SO 

SO1. พัฒนาองคความรูของบุคลากรดานงบประมาณและการเงินผาน
กลไกองคกรแหงการเรียนรู 

S3O6 

SO2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ S4O2 
SO3. สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย S2O4 

 

                                                                                   กลยุทธเชิงแกไข 

ประเด็น ความสอดคลอง 
WO 

WO1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงินใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

W4O3 

 

กลยุทธเชิงปองกัน 

ประเด็น ความสอดคลอง  
ST 

ST1. ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงินตอ
คณะและหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันใน
มหาวิทยาลัย 

S4T1 

ST2. สงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน S5T4 
 

                                                                                   กลยุทธเชิงรับ 

ประเด็น ความสอดคลอง WT 
- - 
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2) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

  จากตารางวิเคราะหความเปนไปไดของกลยุทธดวย TOWS Matrix และผลการสังเคราะหกล

ยุทธ พบวากลยุทธตาง สามารถนํามาจัดกลุมและกําหนดกรอบการดําเนินงานท่ีสําคัญได 3 ประเด็น คือ 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการใหบริการ การพัฒนาบุคลากร  และการสงเสริมการจัดหา

รายได ซ่ึงสํานักงานอธิการบดีไดนําประเด็นดังกลาวมากําหนดเปนยุทธศาสตรของแผนกลยุทธทางการเงิน 

สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนา ถายทอด และเผยแพร

ความรูดานงบประมาณและการเงิน 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดานงบประมาณและการเงิน 

พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดีใหมีองคความรูดาน

งบประมาณและการเงินผานกลไก

องคกรแหงการเรียนรู 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมการจัดหารายได 

ของงานสิทธิประโยชน 

ถายทอดและเผยแพรความรูดาน

งบประมาณและการเงินตอหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความ

เขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานดานงบประมาณและ

การเงินใหสอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สงเสริมการเบิกจายงบประมาณ 

ตามเปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสงเสริมการจัดหารายไดของ 

งานสิทธิประโยชน 
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จากแผนภาพขางตนแสดงกระบวนการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของแผนกลยุทธทางการเงิน 

สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 จากการจัดกลุมความเปนไปไดของกลยุทธ และสังเคราะหเปน

แนวทางการดําเนินงานหรือกลยุทธท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนทางดานการเงินของสํานักงานอธิการบดี 

ซ่ึงกลยุทธดังกลาวไดผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สังเคราะหดวย TOWS 

Matrix คัดเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสม และนํามาจัดกลุมเพ่ือจัดทําเปนยุทธศาสตรดานการเงิน สํานักงาน

อธิการบดีตอไป  

 

 3) ยุทธศาสตร กลยุทธ และความสอดคลองกับ TOWS Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหมีองค

ความรูดานงบประมาณและการเงินผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 1.2 ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงินตอ

หนวยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย 

S3O6 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน  

กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดาน

งบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

กลยุทธ 2.3 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 

กลยุทธ 3.1 สงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 
 

S4T1 

W4O3 

S4O2 

S2O4 

 

S5T4 
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สวนที่ 3  

ขอมูลเชิงยุทธศาสตร 

แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี 

 

แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวยขอมูลเชิงยุทธศาสตร

ท่ีสําคัญ คือ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลยุทธ รวมถึงแนวทางการดําเนินงาน

พรอมผูรับผิดชอบ สามารถแสดงรายละเอียดที่สําคัญไดดังน้ี 

 

3.1 วิสัยทัศน 

 สํานักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินที่พรอมตอการสนับสนุน 

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใหบริการ โดยมีระบบการดําเนินงานที่โปรงใส  

มีประสิทธิภาพ 

 

3.2 พันธกิจ 

 1. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานงบประมาณและการเงินใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี และหนวยงานของมหาวิทยาลัย  

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 

สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี 

 3. จัดหารายไดบนพ้ืนฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใตขอบเขตของงานสิทธิ

ประโยชน 

 

3.3 ขอมูลเชิงยุทธศาสตร 

 แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร  

6 ตัวช้ีวัด 6 กลยุทธ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน 
 เปาประสงค 1.1 บุคลากรสํานักงานอธิการบดีท่ีปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงิน มีความรู 

ความเขาใจ และทักษะพรอมตอการปฏิบัติงานและการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการ

ถายทอดองคความรูระหวางกันภายในหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีในรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู 

 เปาประสงค 1.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงินสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี และหนวยงานของมหาวิทยาลัย มีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  

 ตัวช้ีวัด 1.1 การประเมินผลสําเร็จการใหบริการดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดี 
 ตัวช้ีวัด 1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
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กลยุทธ 1.1 พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหมีองคความรูดานงบประมาณและการเงิน
ผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 1.2 ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงินตอหนวยงานของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 
 เปาประสงค 2.1 การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดีสามารถ

ตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 เปาประสงค 2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณและ

การเงินไดรับการพัฒนาโดยความรวมมือของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการ

ปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน 

 เปาประสงค 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนไป

ตามเปาหมายการเบิกจายของมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการมีสวนรวมของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดีเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายการ

เบิกจายของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
กลยุทธ 2.3 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 

 เปาประสงค 3.1 งานสิทธิประโยชนสามารถจัดหารายไดบนพ้ืนฐานของศักยภาพ และทรัพยากรท่ีมี

อยู เพ่ือสนับสนุนการสรางความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 

 กลยุทธ 3.1 สงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 
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3.4 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ  
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ขอมูลฐาน 
2560 

คาเปาหมาย 
กลยุทธทางการเงิน 

แนวทาง 
การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน 
เปาประสงค 1.1 บุคลากร
สํานักงานอธิการบดีท่ีปฏิบัติงาน
ดานงบประมาณและการเงิน มี
ความรู ความเขาใจ และทักษะ
พรอมตอการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีกลไกการถายทอดองค
ความรูระหวางกันภายใน
หนวยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีในรูปแบบองคกรแหง
การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด 1.1 การประเมินผลสําเร็จ
การใหบริการดานงบประมาณและ
การเงินของสํานักงานอธิการบดี 

รอยละ 70.201 80 82 84 86 90 กลยุทธ 1.1 พัฒนา
บุคลากรในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีใหมี
องคความรูดาน
งบประมาณและการเงิน
ผานกลไกองคกรแหง
การเรียนรู 

1. การถายทอดความรู
ระหวางบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญ กับ
บุคลากรใหม ผาน
กิจกรรมองคกรแหงการ
เรียนรู 

2. การอบรม ใหความรู
บุคลากรในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี
ดานงบประมาณและ
การเงิน 

รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน 

 
รองอธิการบดีฝาย

บริหาร 
 

กองนโยบายและ
แผน 

 
กองคลัง 

 
เปาประสงค 1.2 บุคลากรท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดาน
งบประมาณและการเงินสังกัด
สํานักงานอธิการบดี และ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย มี
ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

ตัวชี้วัด 1.2 รอยละความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู
และทักษะดานงบประมาณและ
การเ งิน เมื่ อ เที ย บ กับแ ผ น การ
ดําเนินงาน 
(สอดคลองกับตัวชี้วัด 1.4 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 73.872 75 80 85 90 95 กลยุทธ 1.2 ถายทอด
และเผยแพรความรูดาน
งบประมาณและการเงิน
ตอหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสราง
ความเขาใจรวมกันใน
มหาวิทยาลัย 
 

1. การอบรม ใหความรู
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
งบประมาณและการเงิน 

2. การจัดการความรูดาน
งบประมาณและการเงิน
ของหนวยงาน 

กองคลัง 
 

กองนโยบายและ
แผน 

 
กองบริหารงาน

บุคคล 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ขอมูลฐาน 
2560 

คาเปาหมาย 
กลยุทธทางการเงิน 

แนวทาง 
การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค 2.1 การดําเนินงาน
ดานงบประมาณและการเงินของ
สํานักงานอธิการบดีสามารถ
ตอบสนองตอนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณและการเงินท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย 
(สอดคลองกับตัวชี้วัด 1.2 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย) 

คะแนน N/A 3 4 5 5 5 กลยุทธ 2.1 สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงิน
ใหสอดคลองกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเกณฑ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมดาน
งบประมาณการเงิน การ
จัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพย
ของมหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 

 
ทุกกอง 

 

เปาประสงค 2.2 ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ฐานขอมูลสารสนเทศดาน
งบประมาณและการเงินไดรับ
การพัฒนาโดยความรวมมือของ
ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการ
ปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงิน 

ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จ
ของการมีสวนรวมของสํานักงาน
อธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ
ฐานขอมูลดานงบประมาณและ
การเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(สอดคลองกับตัวชี้วัด 2.1 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย) 

รอยละ N/A 
 

80 83 86 89 95 กลยุทธ 2.2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

การปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดาน
งบประมาณและการเงิน
ประจําปงบประมาณ 
(ดําเนินการรวมกับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะ และ
หนวยงานอ่ืนๆ) 
 

ทุกกอง 
(ดําเนินการรวมกับ

สํานัก 
วิทยบริการและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

เปาประสงค 2.3 ผลการเบิกจาย
งบประมาณของทุกหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนไป
ตามเปาหมายการเบิกจายของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 2.3 ผลการเบิกจาย
งบประมาณของสํานักงาน
อธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการเบิกจายของ
มหาวิทยาลัย 
(สอดคลองกับตัวชี้วัด 3.1 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย) 

รอยละ 92.703 93 94 95 96 97 กลยุทธ 2.3 สงเสริม
การเบิกจายงบประมาณ
ตามเปาหมาย 
 

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานอธิการบดี
ประจํา 
ไตรมาสเพ่ือเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 

 
ทุกกอง 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ขอมูลฐาน 
2560 

คาเปาหมาย 
กลยุทธทางการเงิน 

แนวทาง 
การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 
เปาประสงค 3.1 งานสิทธิ
ประโยชนสามารถจัดหารายได
บนพ้ืนฐานของศักยภาพ และ
ทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือสนับสนุน
การสรางความมั่นคงดานรายได
และสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 3.1 รอยละของรายไดจาก
งานสิทธิประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกับในปท่ีผานมา 
(สอดคลองกับตัวชี้วัด 4.1 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย) 

รอยละ 106.814 

 
10 12 14 16 18 กลยุทธ 3.1 สงเสริม

การจัดหารายไดของ
งานสิทธิประโยชน 

1. การบริหารจัดการและ
จัดทําแนวทางการหา
รายไดตามพันธกิจ 
รวมถึงการบริหาร
สินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย 

2. การจัดทําแผนการจัดหา
รายไดของงานสิทธิ
ประโยชน 

กองคลัง 

หมายเหตุ: N/A (Not Available) หมายถึง ไมมีการดําเนินงานหรือเก็บขอมูลในป 2560 ท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 
ท่ีมา:   1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ผลการประเมินความสําเร็จการดําเนินโครงการจัดการความรูดานการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันท่ี 26 เมษายน 2561 คํานวณคาเฉลี่ยของรอยละผูเขารวมโครงการ 

ตามแผน รอยละ 100.00 รอยละผูเขารวมโครงการท่ีมีความรูดานการเบิกจายเพ่ิมขึ้น รอยละ 40.00 และรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 73.87 
 3. ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4. การเปรียบเทียบรายรับจากงานสิทธิประโยชน ประกอบดวย คาเชาสถานท่ี รายรับจากศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจันทรเกษมปารค โรงพยาบาลสัตว และศูนยสงเสริมสุขภาพและสระวายน้ํา ระหวางปงบประมาณ 

2560 (จํานวน 11,775,000.00 บาท) และปงบประมาณ 2559 (จํานวน 5,693,645.74 บาท) เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีรายรับจากงานสิทธิประโยชนเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2559 คิดเปนรอยละ 106.81 
เนื่องจาก ปงบประมาณ 2559 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ปดปรับปรุง และเปดใหบริการในปงบประมาณ 2560 สงผลใหรายรับในภาพรวมของงานสิทธิประโยชนในปงบประมาณ 2560 เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  
ดังน้ัน การต้ังคาเปาหมายปงบประมาณ 2561 จะกําหนดแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของรายรับเบ้ืองตนตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดท่ีใกลเคียงกับแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 
2565 และเมื่อประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 จะทบทวนคาเปาหมายอีกคร้ัง 
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สวนท่ี 4  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 
 

4.1 ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 

2565 กําหนดรูปแบบท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 
2565 โดยรวบรวมขอ มูลจากหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีท่ีเ ก่ียวของ รายงานผลตอคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละป ซ่ึงผลการติดตามฯ จะนําไปสูการ
พิจารณาการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน และทบทวนคาเปาหมายใหมีความเหมาะสมตอไป 
 ท้ังน้ี การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะดําเนินการทุก 2 ไตรมาสส คือ เม่ือส้ินสุดไตรมาส            
ท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) และไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน) โดยการรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
หมายเหต:ุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามความเหมาะสมของการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน  
สิ้นไตรมาส 4 

 

รอบ 6 เดือน  
ส้ินไตรมาส 2 

 

มี.ค
. 

เม.ย. 

เม.ย
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

ต.ค
. 

ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

จัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานจัดสงรายงาน 
(กอนส้ินไตรมาส 15 วัน) 

หนวยงานจัดสงรายงาน 
(ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส) 

รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน 

เม.ย
. 

ต.ค
. 

นําเสนอคณะกรรมการบริหาร 

สํานักงานอธิการบดี 

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

พ.ย
. 
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4.2 คําอธิบายตัวช้ีวัด ขอมูลท่ีติดตาม และการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 การประเมินผลสําเร็จการใหบริการดานงบประมาณและการเงินของสํานักงาน
อธิการบดี (สอดคลองกับตัวชี้วัด 1.4 ของแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี) 
  

1) คําอธิบาย 
    สํานักงานอธิการบดีมุง ม่ันในการพัฒนาหนวยงานสูการเปนศูนยกลางการใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา ดวยเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวในแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีพันธกิจหลักในการ
ใหบริการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 
รวมถึงบุคลากรภายนอก โดยเฉพาะดานงบประมาณและการเงินซ่ึงสํานักงานอธิการบดีประกอบดวยดวยกอง
นโยบายและแผน และกองคลังซ่ึงมีหนาที่หลักในการใหบริการดานงบประมาณและการเงิน จึงตองมีการ
สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และทักษะพรอมตอการปฏิบัติงานและการใหบริการ  

ทั้งน้ี การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรจะมุงเนนการใชกลไกการถายทอดองคความรูระหวางกัน
ภายในหนวยงาน เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานงบประมาณและการเงิน  
ในขณะเดียวกันก็มีบุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหมซ่ึงอยูระหวางการพัฒนาทักษะ และความเขาใจในบริบท
ของการปฏิบัติงาน สํานักงานอธิการบดีจึงนํากลไกองคกรแหงการเรียนรู คือ การถายทอดจากผู ท่ีมี
ประสบการณใหกับบุคลากรใหม และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางสมํ่าเสมอโดยอาจเปนกิจกรรมที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการ เพ่ือใหเกิดผลลัพธคือการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีสงผลใหคุณภาพการใหบริการ
ดานงบประมาณและการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงตองมีการติดตามและประเมินผลความ 
พึงพอใจของผูใชบริการดานงบประมาณและการเงินของกองนโยบายและแผน และกองคลัง เพ่ือเปนขอมูล
สําคัญของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสม สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูใชบริการทุกประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2) ขอมูลท่ีติดตาม 
     2.1 การประเมินตนเองดานการถายทอดองคความรู หรือกระบวนการตามแนวทางองคกรแหง

การเรียนรูดานงบประมาณและการเงินภายในหนวยงาน 
    2.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดี 
 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
    3.1 รอยละการประเมินตนเองดานการถายทอดองคความรู หรือกระบวนการตามแนวทางองคกร

แหงการเรียนรูดานงบประมาณและการเงิน (ประเมินเฉพาะกองนโยบายและแผน และกองคลัง) 
     

= 
(ผลรวม)รอยละการประเมินตนเองฯ กองนโยบายและแผน และกองคลัง

 X 100 

 



 

26 
 

 3.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานงบประมาณ และการเงิน (ประเมินเฉพาะกอง
นโยบายและแผน และกองคลัง) 
 

=  
(ผลรวม)รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการฯ กองนโยบายและแผน และกองคลัง

 

 
3.3 รอยละความสําเร็จของการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณ

และการเงินฯ 
 

= 3.1+3.2 
   2 

 
4) เกณฑการประเมิน* 
 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 
รอยละ 100 - 91 90 - 71 70 - 51 50 - 31 ตํ่ากวา 30 

*ท่ีมา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางศจากคาคะแนนเปนรอยละ 
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ตัวช้ีวัด 1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน (สอดคลองกับตัวชี้วัด 1.4 ของแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย) 
 

1) คําอธิบาย 
   กองนโยบายและแผน และกองคลัง เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินงานสนับสนุนดานงบประมาณและการเงินใหแกมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงาน ดังน้ัน หนาที่สําคัญ
นอกเหนือจากการใหบริการดานงบประมาณและการเงิน คือ การเผยแพร ถายทอด และจัดการ 
องคความรูดานงบประมาณและการเงินแกคณะและหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดานงบประมาณและ
การเงินของทุกคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ทั้งน้ี กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงิน อาจเปนการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ การจัดทําเอกสารเผยแพรผานเว็บไซต รวมถึงการจัดทําเอกสารเผยแพรในลักษณะตางๆ 
และประเมินผลลัพธ คือ ระดับความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนางานดาน
งบประมาณและการเงินของบุคลากร 

 
2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินตามแผน 

โดยอาจเปนกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย หรือการจัดการความรูภายในหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี 
ท่ีบุคลากรสังกัดคณะและหนวยงานอ่ืนๆ สามารถเขารวมได 

    2.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินท่ีจัดข้ึน
หรือดําเนินการจริงภายในปงบประมาณ โดยอาจเปนกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย หรือการจัดการความรู
ภายในหนวยงานของสํานักงานอธิการบดีท่ีบุคลากรสังกัดคณะและหนวยงานอ่ืนๆ สามารถเขารวมได 

    2.3 ระดับความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นของผูเขารวมกิจกรรม หรือผูท่ี
ศึกษาจากเอกสารเผยแพร 

 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
    3.1 รอยละความสําเร็จของการจัดโครงการตามแผนการดําเนินงาน  (หรือการเผยแพรผาน

เว็บไซตหรือจัดทําเอกสารเผยแพร) 
     

= 
กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการงานที่จัดข้ึนในปงบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินตามแผน
 X 100 
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 3.2 (คาเฉล่ีย)รอยละของความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนที่เพ่ิมขึ้นของผูเขารวม
โครงการหรือกิจกรรม (ประเมินหลังจากการจัดกิจกรรม 3 เดือน) 
 

= 
รอยละของความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนที่เพ่ิมข้ึนของผูเขารวมท้ังหมด

จํานวนผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรมท้ังหมด
 

 
3.3 รอยละความสําเร็จของการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณ

และการเงินฯ 
 

= 3.1+3.2 
2 

 
4) เกณฑการประเมิน* 
 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 
รอยละ 100 - 91 90 - 71 70 - 51 50 - 31 ตํ่ากวา 30 

*ท่ีมา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางศจากคาคะแนนเปนรอยละ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย (สอดคลองกับตัวช้ีวัด 1.2 ของแผนกลยุทธทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย) 

 
1) คําอธิบาย 
    มหาวิทยาลัยไดแตง ต้ังคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดานการเงิน 

งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยของมหาวิทยาลัย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมที่ 2/2559 ณ วันท่ี 21 มกราคม 2559 มีหนาท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานท่ี
เก่ียวของ ท้ังน้ี กองนโยบายและแผน และกองคลัง เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานสนับสนุนดานงบประมาณและการเงินใหแกมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานซ่ึงสอดคลอง
กับบริบทความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ดังกลาว จึงตองสนับสนุนการขับเคลื่อนขอเสนอแนะและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหเกิดเปนรูปธรรมและสงผลตอการพัฒนาการดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

    ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดีจึงกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการดานงบประมาณและการเงิน ตามขอเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

   1. มีคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รับผิดชอบในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

   2. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และทบทวนในทุกปงบประมาณ เพ่ือกําหนดกรอบแนว
ทางการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินที่สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

   3. มีการดําเนินงานตามมาตรฐานดานการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย และมาตรการ
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

   4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑหรือมาตรการดานงบประมาณและการเงิน ซ่ึง
ประเมินโดยคณะกรรมการที่จัดต้ังในขอท่ี 1 

   5. มีการนําผลการประเมินหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงินอยางตอเน่ือง 
 

 2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานงบประมาณและการเงิน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ  
    2. แผนกลยุทธทางการเงินที่มีกรอบระยะเวลาสอดคลองกับปงบประมาณ 
    3. ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี โดยผลการเบิกจายในภาพรวม

ตองไมตํ่ากวาเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เกินรอยละ 10  
    4. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธทางการเงิน ซ่ึงตองนําเสนอตอ

คณะกรรมการท่ีจัดตั้งในขอท่ี 1 พิจารณาใหขอเสนอแนะ 
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    5. รายงานผลการดําเนินงานตามผลการประเมินหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลดานงบประมาณและการเงิน 
 

3) เกณฑการประเมิน* 
 

เกณฑการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

มีการดําเนินงาน 
5 ขอ 

มีการดําเนินงาน 
4 ขอ 

มีการดําเนินงาน 
3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 
2 ขอ 

มีการดําเนินงาน  
1 ขอ 

คะแนน 5 4 3 2 1 

*ท่ีมา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) 
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ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการมีสวนรวมของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (สอดคลองกับตัวช้ีวัด 2.1 ของแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย) 
 

1) คําอธิบาย 
   มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและ

การเงิน (E-Budgeting) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน ซ่ึงเช่ือมโยง
กับฐานขอมูลของสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง รวมถึงมีระบบ GFMIS เพ่ือควบคุมการเบิกจาย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการใหมีประสิทธิภาพ โดยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนหนวยงานสําคัญท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนดานระบบและเทคโนโลยี ซ่ึงไดมีการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินดวยการสํารวจปญหาและความ
ตองการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงินอยางตอเน่ือง 

  สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณและการเงิน จึงมีหนาท่ี
สําคัญในการตรวจสอบและพิจารณาบริบทการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย และเขาไปมี
สวนรวมกับสํานักวิทยบริการฯ ในการใหขอมูลและรายละเอียดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบฐานขอมูล เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับงบประมาณและการเงิน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากนโยบายระดับชาติท่ีเก่ียวของ 

 
2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลที่จัดข้ึน

จริงเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจําป  
 2.2 โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลที่

บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีเขาไปมีสวนรวม 
    2.3 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล 
         2.3.1 รอยละความสําเร็จการปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะหรือบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
         2.3.2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล 
 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
    3.1 รอยละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล 
 

= จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเขาไปมีสวนรวม

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
 X 100 
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 3.2 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล 
 

1) รอยละความสําเร็จการปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะหรือบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
 

= เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณ

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลท่ีตองการพัฒนาปรับปรุงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
 X 100 

 
2) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล 

 

= (ผลรวม)รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมท้ังหมด

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมท้ังหมด
  

 
3) ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล 

 
= 1) + 2) 

2 
 
 3.3 รอยละความสําเร็จของการมีสวนรวมของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

= 3.1+3.2 
 2 

 
4) เกณฑการประเมิน* 
 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 
รอยละ 100 - 91 90 - 71 70 - 51 50 - 31 ตํ่ากวา 30 

*ท่ีมา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางคจากคาคะแนนเปนรอยละ 
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ตัวช้ีวัด 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดีเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายการ
เบิกจายของมหาวิทยาลัย (สอดคลองกับตัวชี้วัด 3.1 ของแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย) 
 

1) คําอธิบาย 
    มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับมาตรการในการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานใหทุกคณะและหนวยงานวางแผนการเบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยใหทุกคณะแนะหนวยงานรายงานความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณทุกไตร
มาส ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และในกรณีท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผนการดําเนินงานจะตองมี
การชี้แจงสาเหตุและแนวทางการแกไขท่ีชัดเจน เพ่ือใหกระบวนการเบิกจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยกองนโยบายและแผนรับหนาที่เปนผูประสานงานและรวบรวม
ขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายในแตละไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ท้ังน้ี กระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการโดยการออก
แนวปฏบัิติที่ชัดเจนในแตละปงบประมาณ กําหนดใหคณะและหนวยงานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ทุกไตรมาส และจัดใหมีการประชุมเพ่ือช้ีแจง ติดตาม และหาแนวทางการแกไขกรณีการเบิกจายงบประมาณ
ไมเปนไปตามเปาหมายโดยมีรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนเปนผูกํากับ ติดตามอยางใกลชิด ดังน้ัน เพ่ือ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติดังกลาว สํานักงานอธิการบดีจึงไดกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพผลการเบิกจายงบประมาณดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   
2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 ผลการเบิกจายงบประมาณในแตละไตรมาส และเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

     2.2 เปาหมายการเบิกจายงบประมาณแตละไตรมาส และภาพรวม 
 

3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
    รอยละความสําเร็จของการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณฯ 

 

= ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณภาพรวม

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวม
 X 100 

 
4) เกณฑการประเมิน* 
 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 
รอยละ 100 - 91 90 - 71 70 - 51 50 - 31 ตํ่ากวา 30 

*ท่ีมา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
         (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางคจากคาคะแนนเปนรอยละ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน 
 

ตัวช้ีวัด 3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา (สอดคลอง
กับตัวชี้วัด 4.1 ของแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย) 
 

1) คําอธิบาย 
    แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดกําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการตามหลัก 

การพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงเปนประเด็นทาทายที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะหศักยภาพและทรัพยากรท่ี
มหาวิทยาลัยมี มาพัฒนาตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหเกิดประโยชน และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย โดย
รูปแบบการหารายไดอาจเกิดจากพันธกิจหลัก เชน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ เปนตน รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัย โดยการสรางความชัดเจนดานการ
หารายไดเปนการผลักดันใหบุคลากรใชศักยภาพที่อยูรวมกับการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการพ่ึงพาตนเองและสรางความม่ันคงในดาน
รายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัยตอไป 

     ท้ังน้ี สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนจึงมีขอจํากัดในการพิจารณาประเด็นดานการ
จัดหารายไดจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ คือ รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา บริการวิชาการ แหลงทุน
ภายนอกสําหรับการวิจัย และความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการอ่ืนๆ 
ดังน้ัน การจัดหารายไดของสํานักงานอธิการบดีจึงพิจารณาเฉพาะสวนของสิทธิประโยชน โดยประเมินจาก 

1. รายไดของงานสิทธิประโยชน คือ รายไดจากการจัดเก็บคาเชาพ้ืนท่ีจากรานคา/ผูประกอบการ 
เชน รานถายเอกสาร รานอาหารตางๆ เปนตน 

 2. รายไดจากโรงพยาบาลสัตว ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจันทรเกษมปารค และศูนยสุขภาพ
และสระวายนํ้า 

 
 2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 รายไดจากงานสิทธิประโยชนในปงบประมาณปจจุบัน 
    2.2 รายไดจากโรงพยาบาลสัตว  
     2.3 รายไดจากศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจันทรเกษมปารค 
     2.4 รายไดจากศูนยสุขภาพและสระวายนํ้า 
 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
    3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับในปที่ผานมา 
 

= รายไดจากงานสิทธิประโยชนฯ ปงบประมาณปจจุบัน− ปงบประมาณท่ีผานมา

รายไดจากงานสิทธิประโยชนในปงบประมาณท่ีผานมา
 X 100 
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4) เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

รอยละ 
มากกวาหรือ

เทากับ 6 
5 4 3 

นอยกวาหรือ 
เทากับ 2 

*ท่ีมา: แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ตัวช้ีวัด 5.6 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอ่ืนท่ีเพิ่มขึ้น 


