แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
จัดโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

คํานํา
แผนกลยุ ทธ ทางการเงิน สํ านักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏจั นทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
จัดทํ าขึ้นเพื่อเป นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและกํ าหนดแนวทางในการดํ าเนินงานด านงบประมาณ
และการเงินของสํานั กงานอธิการบดีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสํานักงานอธิการบดีเปนหน วยงาน
หลั ก ที่ รับ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานด า นงบประมาณและการเงิ น ที่ ส นั บ สนุ น คณะและหน วยงานต า งๆ
ในมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏจั นทรเกษมสามารถบรรลุ ผลได ตามเป า หมายที่ กํา หนดไว ทั้ง นี้ การจั ดทํ าแผนกลยุ ทธ ทางการเงิ น
สํานักงานอธิการบดีฯ มุ งเนนการกํา หนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานด านงบประมาณและการเงิ น
ของสํ านั กงานอธิการบดี จากการวิ เคราะห ค วามเหมาะสมของการใช จา ยงบประมาณและทรั พยากรของ
หน วยงานต า งๆ ในสั ง กัด สํ า นั กงานอธิ การบดี โดยดํ าเนิ นการให สอดคล องกั บ เกณฑ การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึ กษา ระดั บหน วยงานสนับสนุ น องคประกอบที่ 1 การบริหารจั ดการ ตัวบงชี้ ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
ของหน วยงาน เกณฑ ม าตรฐานข อที่ 1 กํ า หนดให มีก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ นที่ ส อดคล อ งกั บ
แผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี
สํานั กงานอธิ การบดี หวั ง เป นอย า งยิ่ งว า แผนกลยุ ท ธท างการเงิน ฉบั บ นี้ จะเป นแนวทางและทํ า ให
มหาวิทยาลัยสามารถผลักดันกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสนับสนุนใหการใช
งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางคุม คาและเกิดประโยชนสูงสุด
กองนโยบายและแผน
สิงหาคม 2561

บทสรุปผูบริหาร
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 จัดทําขึ้นเพื่ อเปนกรอบแนวทางใน
ดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดี โดยมุงเนนการพั ฒนาองคความรูและทักษะ
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี และรับผิดชอบในการถายทอดองคความรูดานงบประมาณและการเงิน
ตอทุ กหน วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึ งการดํา เนินงานต างๆ ที่ สนับ สนุ นมหาวิ ทยาลั ย โดยดํ าเนิ นการให มี
ความสอดคลองกับนโยบายอธิการบดี รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล แผนกลยุทธมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุ ทธทางการเงิ นมหาวิทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม พ.ศ. 2561 –
2565 แผนกลยุ ทธสํานั กงานอธิ การบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงานสนั บสนุน องค ประกอบที่ 1 การบริ หารจั ดการ ตั วบ งชี้ ที่ 1.1 การบริ หารจั ดการของหน วยงาน
ตามเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 กําหนดใหมีการพัฒนาแผนกลยุท ธของหนวยงานงานที่สอดคล อง กับบริบทของ
มหาวิทยาลัย
จากผลการดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 2565 ขอมู ลเชิง ยุท ธศาสตรที่สํา คัญ ประกอบด วย 3 ยุทธศาสตร 6 เปาประสงค 6 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุ ท ธ
โดยมีรายละเอียดขอมูลเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน
สํ านั กงานอธิการบดี มีก ารบริ หารจั ดการด านงบประมาณและการเงิน ที่ พรอมต อการสนั บสนุ น
การบริ ห ารงานตามพั นธกิ จของมหาวิ ท ยาลั ย และการให บ ริ ก าร โดยมี ร ะบบการดํ า เนิ น งานที่ โปร ง ใส
มีประสิทธิภาพ
2. พันธกิจ
1. ส งเสริมและพัฒ นาองค ความรูด านงบประมาณและการเงินให กับบุ คลากรในสั งกัด สํานั กงาน
อธิการบดี และหนวยงานของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คุม คา สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
3. จัดหารายไดบนพื้นฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใตขอบเขตของงานสิทธิ
ประโยชน
3. ขอมูลเชิงยุทธศาสตร
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร
6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน
เปาประสงค 1.1 บุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงิน มีความรู
ความเขาใจ และทักษะพร อมตอการปฏิ บัติงานและการให บริการได อย างมี ประสิทธิภาพ รวมถึ งมีกลไกการ
ถายทอดองคความรูระหวางกันภายในหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีในรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู
เป าประสงค 1.2 บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข องกั บ การปฏิ บั ติ ง านด านงบประมาณและการเงิ น สั ง กั ด
สํา นั กงานอธิ การบดี และหนวยงานของมหาวิ ท ยาลั ย มีความรู และความเขา ใจในการปฏิ บัติง านในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
ตั ว ชี้ วั ด 1.1 การประเมิ นผลสํ า เร็ จการให บ ริ การด า นงบประมาณและการเงิ นของสํา นั ก งาน
อธิการบดี
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงินเมือ่ เทียบกับแผนการดําเนินงาน
กลยุ ท ธ 1.1 พั ฒ นาบุค ลากรในสัง กั ดสํา นั กงานอธิ การบดี ให มีองค ค วามรู ดานงบประมาณและ
การเงินผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู
กลยุ ท ธ 1.2 ถ า ยทอดและเผยแพร ค วามรู ด า นงบประมาณและการเงิ น ต อ หน วยงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน
เป าประสงค 2.1 การดําเนิ นงานด านงบประมาณและการเงินของสํา นั กงานอธิการบดี สามารถ
ตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒ นามหาวิทยาลัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
เป าประสงค 2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณและ
การเงิ นได รับการพั ฒ นาโดยความรวมมื อของทุ กหน วยงานในมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให สอดคลองกั บบริบทการ
ปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน
เปาประสงค 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนไป
ตามเปาหมายการเบิกจายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการมีสวนรวมของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรือ ระบบฐานข อ มู ล ด า นงบประมาณและการเงิ นเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการ
เบิกจายของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินใหสอดคลอง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลยุทธ 2.3 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน
เปาประสงค 3.1 งานสิทธิประโยชนสามารถจัดหารายไดบนพื้นฐานของศักยภาพ และทรัพยากรที่
มีอยู เพื่อสนับสนุนการสรางความมั่นคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปที่ผานมา
กลยุทธ 3.1 สงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 มุงเน นและให
ความสําคัญ กับกระบวนการมีสวนรวมของทุ กหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่ อให การดํ าเนินงาน
ทางด านงบประมาณและการเงิ นของสํ านั กงานอธิ ก ารบดี ส งผลเชิ งบวกต อ ภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย ให
มีป ระสิทธิภาพและมี การใชทรัพยากรให เกิ ดประโยชน สูงสุด จึง มีแ นวทางในการขั บเคลื่อนแผนกลยุทธทาง
การเงินฯ สูการปฏิบัติ
1. สรางความรู ความเขาใจ และความเชื่อมโยง ดวยการสื่อสารและเผยแพรแผนกลยุทธทางการเงินฯ
ให ทุ กหน ว ยงานในสั ง กั ดสํ านั กงานอธิ การบดีรั บทราบ เพื่ อเป นการสรา งความตระหนั ก และความเข า ใจ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธทางการเงินฯ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ รวมถึงเชื่อมโยงบทบาท
ของแตละหนวยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามที่แผนกลยุทธทางการเงินฯ กําหนดไว
2. หน วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นงบประมาณและการเงิ นของสํ า นั กงานอธิ การบดี จั ด สร า งกลไก
ประสานงาน โดยประสานใหทุ กหน วยงานภายในสังกัด สํานั กงานอธิ การบดีวางแผนการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกั บแผนกลยุ ทธ ทางการเงินของสํานั กงานอธิการบดี เพื่อนํา ไปสูการ
บรรลุเปาหมายรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยได
3. จัดทํ าและกํา หนดระบบการติด ตามและประเมินผล กํ าหนดตั วชี้วัดและค าเป าหมายที่ ใช ในการ
กํากับติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสม
4. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนกลยุ ทธ ท าง
การเงิน ทําหนาที่ในการติดตามผลการดํ าเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน วิเคราะหและเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกับคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
5. นํ า เสนอรายงานผลการดํ า เนิ นงานต อคณะกรรมการบริ ห ารสํ านั ก งานอธิ การบดี พิจารณาให
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินตอไป
ดั งนั้ น จ ากราย ล ะเอี ย ด ที่ สํ าคั ญ ข อง แ ผน กล ยุ ท ธ ท าง การ เงิ น สํ านั กง าน อ ธิ ก ารบ ดี
พ.ศ. 2561 – 2565 ป จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนกลยุ ทธทางการเงินฯ ให บรรลุตามวิสัย ทัศนและ
เปาหมายที่กําหนด คือ กระบวนการถายทอด สรางความรู และความเขาใจดานงบประมาณและการเงินใหกับ
บุค ลากรทุกระดับที่ เกี่ ยวของ การเชื่ อมโยงกระบวนการทํา งานรวมกั นระหวา งหน วยงาน มี ระบบการกํ ากั บ
ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย างตอเนื่ อง และการนํ าขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ เกี่ ยวของมา
ข

ปรั บปรุ งพั ฒ นาแผนกลยุ ทธทางการเงินฯ ให มีประสิ ทธิภาพ เพื่ อให การบริหารจัดการดานงบประมาณและ
การเงินของสํานักงานอธิการบดีเปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ตามที่ สํ า นั กงานอธิ การบดี ได จัด ทํ าแผนกลยุ ทธ สํา นั กงานอธิ การบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ตาม
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ข องหน วยงานอยางเป นระบบโดยการมีสวนร วมของบุ คลากรทุ กระดั บ และ
ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยแผนฉบับดังกลาวประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 7 เปาประสงค
4 กลยุทธ และ 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนกรอบแนวทางการดํา เนิ นงานที่ สํา คัญ ใหทุ กหนวยงานในสังกั ดสํานั กงาน
อธิ การบดี มีแ นวทางการดํ า เนิ นงานเป นไปในทิศ ทางเดี ยวกั น ทั้ ง นี้ การขั บเคลื่ อนแผนกลยุ ทธ สํ า นั ก งาน
อธิการบดี คือ กระบวนการดําเนิ นโครงการและกิ จกรรมที่ ส อดคลองกั บยุ ทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ และ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ระบุไวในแผนกลยุทธฯ ซึ่งตองมีการใชทรัพยากรที่สําคัญ คือ งบประมาณ เปนกลไก
สําคัญขับเคลื่อนใหโครงการและกิ จกรรมของสํานั กงานอธิ การบดีสามารถเป นไปตามกรอบการดําเนิ นงานที่
กํา หนดและบรรลุ เ ป า หมายการดํ า เนิ นงานได อย า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ดั งนั้ น สํ า นั กงานอธิ การบดี จึง จั ด ทํ า
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อเปนกรอบในการวิเคราะหแนวโนมความ
ต อ งการและการใช ง บประมาณ ในช ว งระยะเวลา 5 ป รวมถึ ง เป นแนวทางในการบริ ห ารจั ด การด า น
งบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดีใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาสูงสุด
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 มีกระบวนการจัดทําที่สอดคลองกับ
นโยบายอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมถึงแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ หาร
สํานักงานอธิการบดี เพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสอดคล อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหนวยงานสนั บสนุ น
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานขอที่ 1
กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ข องสํ า นั กงานอธิ ก ารบดี
โดยรายละเอียดที่สําคัญประกอบดวยขอมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวของ การประมาณการรายรับและรายจายของ
หนวยงานในสั งกั ด สํ า นั กงานอธิ การบดี แหลง ที่ มาของงบประมาณ การวิ เคราะห ส ภาพแวดล อ ม ข อมู ล
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของแผน
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําแผนกลยุ ทธ ท างการเงินที่ สอดคล องกั บ นโยบายอธิ การบดี แผนกลยุ ทธ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และแนวทางการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานอธิการบดี
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2. เพื่อใหสํานักงานอธิการบดี มีกรอบแนวทางการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินที่ชัดเจน
สามารถจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณให ส อดคล องกั บ นโยบายอธิ การบดี แผนกลยุ ท ธ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานอธิการบดี
3. เพื่อกําหนดรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
ดํ า เนิ นการตามกรอบแนวทางที่ส อดคล องกั บ แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษม
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข อง
รวมถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและเป นประโยชนตอการจัดทําแผน โดยขอมูลสารสนเทศตางๆ จะถูกนํ ามา
วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อจัดทํา ราง แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองดา นนโยบายและแผน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหค วาม
เห็นชอบตอไป ทั้งนี้ สามารถสรุปกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ไดดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการจั ด ทํา แผนกลยุ ทธท างการเงิ น สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 1595/2560 เพื่อรับหนาที่จัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงินสํานักงานอธิการบดี
2. การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย วิสัยทัศน การวิเคราะหสภาพแวดล อมภายในและ
ภายนอก เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ คาเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงาน
3. จัดทํา ราง แผนกลยุทธ ทางการเงิ น สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม พ.ศ.
2561 - 2565
4. เสนอ ราง แผนกลยุทธทางการเงิ น สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จั นทรเกษม พ.ศ.
2561 - 2565 ตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี
5. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 2565 ฉบับสมบูรณและเผยแพรตอไป
1.4 ประโยชนที่ไดรับ
1. สํ า นั กงานอธิ การบดี มีแ ผนกลยุ ทธ ท างการเงิ นที่ สอดคลองกั บนโยบายอธิ การบดี แผนกลยุ ท ธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565 แผนกลยุทธ สํา นั กงานอธิ การบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และแนวทางการดํา เนิ นงานของ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ที่สนับสนุนการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน รวมถึง
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การขั บเคลื่ อนโครงการและกิ จกรรมภายใตป ระเด็ นยุ ท ธศาสตรข องแผนกลยุ ทธ สํ า นั กงานอธิ การบดี ได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สํานักงานอธิ การบดีมีแนวทางการจั ดสรร และการบริ หารงบประมาณที่ สอดคล องกั บนโยบาย
อธิ การบดี แผนกลยุ ทธ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุ ท ธ ทางการเงิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 และ
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี
3. สํานักงานอธิ การบดีมีแนวทางการติ ดตามและประเมิ นผลการดํ า เนิ นงานด า นงบประมาณและ
การเงินที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ และคาเปาหมายที่กําหนด
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
นโยบายอธิการบดี
รศ. ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565

แผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565

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

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

คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี

เผยแพรแผนกลยุทธทางการเงินสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
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1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565

ประเด็นสําคัญ
1. วิสัยทัศน

3. พันธกิจ

2. ยุทธศาสตร

3. เปาประสงค

แผนกลยุทธทางการเงิน
แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2556 – 2560
พ.ศ. 2561 - 2565
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
บริหารการเงินใหเกิดประโยชน สูงสุด ยึดหลั ก สํานักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการดาน
ธรรมาภิ บ าล ด ว ยความโปร ง ใส ถู ก ต อ ง งบประมาณและการเงิ น ที่ พ ร อ มต อ การ
ตรวจสอบได
ให บ ริ ก าร และมี ร ะบบการดํ า เนิ น งานที่
โปรงใส มีประสิทธิภาพ
1. ใหบริก ารเพื่ อ สนั บสนุ น การบริ หารงาน 1. ส ง เสริ มและพั ฒนาองค ค วามรู ด า น
ของหน ว ยงานต า ง ๆ รวมทั้ งนั ก ศึ ก ษา
งบประมาณและการเงินใหกับบุคลากรใน
คณาจารย และบุคลากรภายนอก
สังกัดสํานักงานอธิการบดี และหนวยงาน
2. บริหารจัดการงานดานนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ งานด า นการเงิ น บั ญชี และ
พั สดุ งานด านกิ จ การนั กศึ กษา งานด าน 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดาน
งบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมี
บุ ค ลากร งานด า นประชาสั ม พั น ธ การ
ประสิทธิภาพ คุมคา สอดคลองกับแผน
ประสานงาน และบริการ งานดานอาคาร
สถานที่ งานดานกิจการสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และ
3. พั ฒนาระบบการบริก ารและการบริ หาร
แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
จัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
3. จัดหารายไดบนพื้นฐานศักยภาพ และ
4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถใน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใต
การบริการและการบริหารจัดการ
ขอบเขตของงานสิทธิประโยชน
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการดาน การพั ฒนา ถ า ยทอด และเผยแพร ค วามรู
การเงินงบประมาณ
ดานงบประมาณและการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก า รพั ฒน า ระ บ บก า ร บริ หา ร จั ด ก า ร
ดานการเงินงบประมาณ
ดานงบประมาณและการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการเงินงบประมาณ 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
เปาประสงค 1
เปาประสงค 1.1
มีการบริหารจัดการดานการเงินงบประมาณที่มี บุคลากรสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ที่ ปฏิ บั ติ ง าน
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ดานงบประมาณและการเงิน มีความรู ความ
เปาประสงค 2
เข าใจ และทั กษะพร อมต อ การปฏิ บั ติ ง าน
และการให บริ ก ารได อ ย า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
รวมถึ ง มี ก ลไกการถ า ยทอดองค ค วามรู
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ประเด็นสําคัญ

แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2556 – 2560
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถชวย
ผูบริหารในการตัดสินใจ
เปาประสงค 3
บุคลากรดานการเงินงบประมาณมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
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แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
ระหวางกันภายในหนวยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีในรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงค 1.2
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน
ดานงบประมาณและการเงินสังกัดสํานักงาน
อธิ ก ารบดี คณะ และหน ว ยงานต า งๆ มี
ความรูและความเขา ใจในการปฏิ บัติ งานใน
ทิศทางเดียวกัน
เปาประสงค 2.1
การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิ น
ของสํานักงานอธิ การบดี สามารถตอบสนอง
ตอนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย ขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอ ยา ง
มีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 2.2
ระบบเทคโ น โ ลยี สา รสน เ ทศ รว ม ถึ ง
ฐานข อ มู ล สารสนเทศได รั บ การพั ฒนา
โดยความร ว มมื อ ของทุ ก หน ว ยงา น ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
ปฏิ บั ติ งา นและ เ ป น ประโยชน ต 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
ทุก หนว ยงานในสั งกัด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
เป น ไปตามเป า หมายการเบิ ก จ า ย ขอ ง
มหาวิทยาลัย
เปาประสงค 3.1
งานสิทธิ ประโยชน สามารถจั ด หารายได บน
พื้นฐานของศั กยภาพ และทรั พยากรที่ มี อ ยู
เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า งความมั่ น คงด า น
รายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

ประเด็นสําคัญ
4. ตัวชี้วัด

5. กลยุทธ

แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2556 – 2560
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.1 เกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการของหนวยงาน
1.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม
1.2.1 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน
1.2.2 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม
2.1 มีระบบฐานขอมูลทางการเงินงบประมาณ
3.1 บุคลากรดา นการเงิ นงบประมาณที่ ได รั บ
การพัฒนา

กลยุทธที่ 1
กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดาน
การเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2
พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการเงินงบประมาณ
กลยุทธที่ 3
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แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
ตัวชี้วัด 1.1
การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ การให บ ริ ก ารด า น
งบประมาณและการเงิ น ของสํ า นั กงาน
อธิการบดี
ตัวชี้วัด 1.2
ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรม
พั ฒนาความรู และทั ก ษะด า นงบประมาณ
และการเงินเมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด 2.1
ระดั บความสํ าเร็ จ ของการพั ฒนากลไกการ
บริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิ นที่
สอดคลอ งกั บแผนกลยุ ทธ ทางการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 2.2
ร อยละความสํา เร็ จของการมี สวนรวมของ
สํ านั กงานอธิ การบดีในการพั ฒนาปรั บปรุ ง
เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือระบบฐานข อมู ล
ดานงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเที ยบ
กับแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 2.3
ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณของสํ า นั ก งาน
อธิการบดีเมื่อเปรียบเที ย บกับเปาหมายการ
เบิกจายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.1
รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปที่ผานมา
กลยุทธ 1.1
พัฒนาองคความรูของบุคลากรดาน
งบประมาณและการเงินผานกลไกองคกร
แหงการเรียนรู
กลยุทธ 1.2
ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณ
และการเงินตอคณะและหนวยงาน เพื่อสราง
ความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย

ประเด็นสําคัญ

แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2556 – 2560
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงิน
งบประมาณ
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แผนกลยุทธทางการเงิน
สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
กลยุทธ 2.1
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ดานงบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลยุทธ 2.2
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กลยุทธ 2.3
สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย
กลยุทธ 3.1
สงเสริมการจัดหารายไดของสิทธิประโยชน

1.6 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี กับแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565
แผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565

แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 5 ก า ร พั ฒ น า
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ร ะ บ บ บ ริ ห 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 าร ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา
ตัวชี้วัด 5.2 ผลการประเมินคุณ ภาพ
และมาตรฐานการศึ กษาตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลยุ ท ธ 5.2 ส ง เสริ ม พั ฒ นาการ
ดํ าเนิ นงานที่ สงผลต อคุ ณ ภาพ ตาม
เกณฑ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในและมาตรฐานที่เกี่ยวของ

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นาระบบก าร
บริ หารจั ด การและการให บ ริ ก ารของ
สํานักงานอธิการบดี
ตั ว ชี้ วั ด 1.2 ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจั ด การ
ดานงบประมาณและการเงิน
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากลไกการบริ ห ารจั ด การ
ดานงบประมาณและการเงิน
กลยุ ท ธ 1.1 พั ฒ นาการบ ริ ห าร
จัดการดานงบประมาณและการเงิน
ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลยุ ทธ 1.1 พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จั ด การขอ งสํ า นั ก งานอธิ ก า ร บดี ที่
ส อดคล อ งกั บเก ณฑ ก ารป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในบนพื้ น ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
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บทที่ 2
ขอมูลสารสนเทศและการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ของสํานักงานอธิการบดี
2.1 ขอมูลพื้นฐาน
2.1.1 ประวัติความเปนมา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนหนวยงานตามโครงสรางการแบ ง สว น
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีภาระหนาที่หลัก
คือ เปนศูนยกลางการบริหารงานทุกดานของมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุน
ตลอดจนอํ า นวยความสะดวกแก ห น วยงานต า งๆ ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให บ รรลุ
เปาหมายตามพั นธกิ จและวั ตถุ ป ระสงคข องมหาวิ ทยาลั ย ประกอบด วยหน วยงานที่สํ าคัญ คือ กองคลัง
กองบริ ห ารงานบุ ค คล กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา กองนโยบายและแผน กองกลาง และสํ า นั ก งาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี มีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงตําแหนง “หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานอธิ การบดี ”
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น สํานักงานอธิการบดีมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชวงเวลาดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2532 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2542
พ.ศ. 2542 – 2544
พ.ศ. 2544 – 2545
พ.ศ. 2546 – 2547
พ.ศ. 2548 – 2552
พ.ศ. 2552 – 2554
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน

รายนาม
ผูชวยศาสตราจารยณรงค
ทองปาน
ผูชวยศาสตราจารยชาตรี
ศิรินาม
ผูชวยศาสตราจารยนุชรินทร ศศิพิบูลย
ผูชวยศาสตราจารยเรวัตร
พรหมเพ็ญ
ผูชวยศาสตราจารยจํารัส
มีกุศล
นายสมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผูชวยศาสตราจารยอาทิตย โกสกุล
นายเจนพล
ทองยืน
นายบุญเกียรติ
ชีระภากร
(รักษาราชการแทน)

ทั้ ง นี้ สํ า นั กงานอธิ การบดี ประกอบด วยหน วยงานภายใน 6 หน วยงาน ซึ่ ง จั ดตั้ งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา
เล ม 123 ตอนที่ 74ง ประกาศให แบ ง ส วนราชการในสํ านั กงานอธิ การบดี เมื่ อวั นที่ 3 สิ ง หาคม 2547
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม เรื่อง จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม
เปนสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552
โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานอธิการบดีตอไปนี้
9

โครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี

อธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี
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กองกลาง

กองคลัง

กองบริหาร
งานบุคคล

- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการ
- งานประชุมและพิธีการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่
- งานยานพาหนะ

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและ
สิทธิประโยชน
- งานงบประมาณ
- งานบัญชี
- งานพัสดุ

- งานบริหารและธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานทะเบียนประวัติ
- งานพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ
- งานวินัยและนิติการ

กองนโยบาย
และแผน

กองพัฒนา
นักศึกษา

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเ คราะห
งบประมาณ
- งานวิเทศสัมพันธ

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจกรรม
นักศึกษา
- งานบริการและ
สวัสดิการ

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม*
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานพัฒนากิจการสภา
มหาวิทยาลัย
- งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : (*) หนวยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม

2.1.2 ภาพรวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานอธิการบดี*
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นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผูอํานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง
จํานวนบุคลากร
58 คน

นางศิวาพร เกิดวาจา
ผูอํานวยการกองคลัง

กองคลัง
จํานวนบุคลากร
26 คน

* ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

นางสาวบุปผา จันทรสุวรรณ
ผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล

กองบริหาร
งานบุคคล
จํานวนบุคลากร
15 คน

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
จํานวนบุคลากร
9 คน

นางสาวมณฑารัตน ชูพินิจ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

กองนโยบาย
และแผน
จํานวนบุคลากร
11 คน

นางสาวพรทิพย ไกรถาวร
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
จํานวนบุคลากร
15 คน

2.1.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในของสํ า นั กงานอธิ การบดี ย อ นหลั ง 3 ป ตั้ งแต
ปการศึกษา 2557 - 2559 มีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้

ปการศึกษา 2559
4.00 คะแนน

ปการศึกษา 2558
3.86 คะแนน

ปการศึกษา 2557
3.50 คะแนน

จากแผนภาพข า งต น สํ า นั กงานอธิ การบดี มีผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ปการศึกษา 2557 ไดคะแนน 3.50 คะแนน ปการศึกษา 2558 ไดคะแนน 3.86 คะแนน และปการศึกษา
2559 ไดคะแนน 4.00 คะแนน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานั กงาน
อธิการบดีในภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ทางการเงิ น สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 –
2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี สามารถ
สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดล อมภายในและภายนอกทางดานงบประมาณและการเงิน ของสํานักงาน
อธิการบดีไดดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานงบประมาณและการเงิน
S2. บุคลากรและหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหความรวมมือในการดําเนินงาน และพัฒนา
ดานงบประมาณและการเงินรวมกัน
S3. มีการวางแผนการจัดการความรูดานงบประมาณและการเงินรวมกันอยางตอเนื่อง
S4. เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานงบประมาณและการเงิน
S5. เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานดานสิทธิประโยชน
จุดออน (Weaknesses)
W1. ขั้นตอนการเบิกจาย รวมถึงการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินมีกระบวนที่ตองใชระยะเวลา
สงผลใหบางครั้งไดรับขอตําหนิจากคณะและหนวยงานอื่นๆ
W2. บุคลากรที่บรรจุใหมบางสวนยังเขาใจรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจางไมเพียงพอ
W3. รูปแบบการวิเคราะหและสรุปผลขอมูลดานงบประมาณและการเงินเพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจใน
สํานักงานอธิการบดียังไมเปนรูปธรรม
W4. การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดีตองอยูบนพื้นฐานของนโยบาย
มหาวิทยาลัย สงผลใหการดําเนินงานและการตัดสินใจมีขอจํากัด
โอกาส (Opportunities)
O1. มีระบบการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อการตัดสินใจที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
O2. มีระบบ e-budgeting ของมหาวิทยาลัยที่ชวยลดขั้นตอนในการดําเนินงานดานงบประมาณ
O3. มีคณะกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานงบประมาณและการเงินในการกํากับ ติดตาม และให
ขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง
O4. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการควบคุม ติดตาม เรงรัด และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายเดือน
รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
O5. มีระบบฐานขอมูล (e-budgeting) ของสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานงบประมาณและการเงิน รวมถึงระบบ GFMIS ควบคุมการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานและ
โครงการตางๆ
O6. มีระเบียบและขอบังคับดานการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายงบประมาณที่ชัดเจน

อุปสรรค (Threats)
T1. บุคลากรบางสวนของคณะและหนวยงานมีความเขาใจดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการเบิกจาย
งบประมาณยังไมถูกตอง สงผลใหการจัดสงขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมครบถวนทําใหการ
บริการลาชา
T2. ความรวมมือการประสานงานกับหนวยงานภายนอกยังไมเปนรูปธรรม
T3. มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายตางๆ ในระดับชาติ อยูเสมอ บางครั้งจึงสงผลกระทบตอความเขาใจ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
T4. ระเบียบดานการจัดหารายไดระดับมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน สงผลตอการวางแผนงานของงานสิทธิประโยชน
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2.3 การวิเคราะหตําแหนงกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี
จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุ ทธ ทางการเงิ น สํานักงานอธิการบดี พ.ศ.
2561 – 2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี
สามารถสรุปคาน้ําหนักผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อหาคาเฉลี่ยในการกําหนด
ตําแหนงกลยุทธของแผนกลยุท ธ ทางการเงิ น สํานักงานอธิ การบดี พบวา สํานักงานอธิการบดีมีตํา แหน ง
กลยุทธทางดานงบประมาณและการเงิน คือ ตําแหนงเครื่องหมายดาว หมายความวา สํานักงานอธิการบดีมี
จุดแข็งในการดําเนินงานดา นงบประมาณและการเงิน และพบวามีปจจัยโอกาสสนั บสนุ นการดําเนิ นงาน
ดังนั้น กลยุทธในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดีจึงเปนกลยุทธเชิง

14

2.4 การวิเคราะหกลยุทธดวย TOWS Matrix
1) ความเปนไปไดของกลยุทธ
จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สามารถวิเคราะหความเปนไปไดของ
กลยุทธที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสํานักงานอธิการบดีดานงบประมาณและการเงิน
ไดดังนี้
ที่

ความเปนไปไดของกลยุทธ

1 พัฒนาองคความรูของบุคลากรดานงบประมาณและ
การเงินผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู
2 ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและ
การเงินตอคณะและหนวยงาน เพื่อสรางความเขาใจ
รวมกันในมหาวิทยาลัย
3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
4 สงเสริมการจัดหารายไดของสิทธิประโยชน
5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
6 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย
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ความเปนไปไดของ
ลักษณะกลยุทธ
ความเชื่อมโยง
S3O6
เชิงรุก
W2T3
เชิงรับ
S1T1
เชิงปองกัน
S1T2
เชิงปองกัน
S4T1
เชิงปองกัน
S4T2
เชิงปองกัน
W1O1
เชิงแกไข
W3O1
เชิงแกไข
W4O3
เชิงแกไข
S5T4
S4O2
S4O5
S4T2
S2O4

เชิงปองกัน
เชิงรุก
เชิงรุก
เชิงปองกัน
เชิงรุก

2) ผลการสังเคราะหกลยุทธ
กลยุทธเชิงรุก
ประเด็น
SO1. พัฒนาองคความรูของบุคลากรดานงบประมาณและการเงินผาน
กลไกองคกรแหงการเรียนรู
SO2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
SO3. สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย

ประเด็น
WO1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงินใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ความสอดคลอง
SO
S3O6
S4O2
S2O4

กลยุทธเชิงแกไข
ความสอดคลอง
WO
W4O3

กลยุทธเชิงปองกัน
ประเด็น
ST1. ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงินตอ
คณะและหนวยงาน เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใน
มหาวิทยาลัย
ST2. สงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน

กลยุทธเชิงรับ
ประเด็น
-

ความสอดคลอง WT
-
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ความสอดคลอง
ST
S4T1
S5T4

2) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
จากตารางวิเคราะหความเปนไปไดของกลยุ ทธดวย TOWS Matrix และผลการสังเคราะห กล
ยุทธ พบวากลยุทธตาง สามารถนํามาจัดกลุมและกําหนดกรอบการดําเนิ นงานที่ สําคัญ ได 3 ประเด็น คือ
ดานการพัฒ นาระบบบริ หารจัด การและการให บริ การ การพัฒนาบุคลากร และการสง เสริ มการจั ด หา
รายได ซึ่งสํานักงานอธิการบดีไดนําประเด็นดังกลาวมากําหนดเปนยุทธศาสตรของแผนกลยุทธทางการเงิ น
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้

พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีใหมีองคความรูดาน
งบประมาณและการเงินผานกลไก
องคกรแหงการเรียนรู
ถายทอดและเผยแพรความรูดาน
งบประมาณและการเงินตอหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย

การพัฒนา ถายทอด และเผยแพร
ความรูดานงบประมาณและการเงิน

ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณและการเงิน

ยุทธศาสตรที่ 2

การสงเสริมการจัดหารายไดของ
งานสิทธิประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานดานงบประมาณและ
การเงินใหสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
สงเสริมการเบิกจายงบประมาณ
ตามเปาหมาย
สงเสริมการจัดหารายได
ของงานสิทธิประโยชน

17

จากแผนภาพขางต นแสดงกระบวนการกํ าหนดประเด็ นยุ ทธศาสตรข องแผนกลยุ ท ธ ทางการเงิ น
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 จากการจัดกลุมความเป นไปไดข องกลยุทธ และสังเคราะห เป น
แนวทางการดําเนินงานหรือกลยุทธที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ทางดานการเงินของสํานักงานอธิการบดี
ซึ่งกลยุทธดังกลาวไดผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สังเคราะหดวย TOWS
Matrix คัดเลือกกลยุ ทธ ที่เหมาะสม และนํามาจัด กลุ มเพื่ อจั ดทําเปนยุ ทธศาสตรดานการเงิ น สํานักงาน
อธิการบดีตอไป
3) ยุทธศาสตร กลยุทธ และความสอดคลองกับ TOWS Matrix
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน
กลยุทธ 1.1 พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหมีองค
ความรูดานงบประมาณและการเงินผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู

S3O6

กลยุทธ 1.2 ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงินตอ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย

S4T1

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน
กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

W4O3

กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

S4O2

กลยุทธ 2.3 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย

S2O4

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน
กลยุทธ 3.1 สงเสริมการจัด หารายไดของงานสิทธิประโยชน
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S5T4

สวนที่ 3
ขอมูลเชิงยุทธศาสตร
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวยขอมูลเชิงยุทธศาสตร
ที่สําคัญ คือ วิสั ยทัศน พั นธกิ จ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลยุทธ รวมถึงแนวทางการดําเนินงาน
พรอมผูรับผิดชอบ สามารถแสดงรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้
3.1 วิสัยทัศน
สํ า นั กงานอธิ การบดี มีก ารบริ ห ารจั ด การด า นงบประมาณและการเงิ น ที่ พ ร อมต อการสนั บ สนุ น
การบริ ห ารงานตามพั นธกิ จของมหาวิ ท ยาลั ย และการให บ ริ ก าร โดยมี ร ะบบการดํ า เนิ น งานที่ โปร ง ใส
มีประสิทธิภาพ
3.2 พันธกิจ
1. ส ง เสริ มและพั ฒ นาองคค วามรู ด า นงบประมาณและการเงิ นให กั บบุ ค ลากรในสั งกั ดสํ า นั กงาน
อธิการบดี และหนวยงานของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา
สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
3. จัดหารายไดบนพื้นฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใตขอบเขตของงานสิทธิ
ประโยชน
3.3 ขอมูลเชิงยุทธศาสตร
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร
6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน
เปาประสงค 1.1 บุ คลากรสํา นั กงานอธิ การบดี ที่ปฏิ บัติงานดา นงบประมาณและการเงิน มี ความรู
ความเขาใจ และทักษะพร อมตอการปฏิ บัติงานและการใหบริการได อย างมี ประสิทธิภาพ รวมถึ งมีกลไกการ
ถายทอดองคความรูระหวางกันภายในหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีในรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงค 1.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับ การปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงินสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี และหนวยงานของมหาวิทยาลัย มีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด 1.1 การประเมินผลสําเร็จการใหบริการดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดี
ตัว ชี้ วัด 1.2 ร อยละความสําเร็จของการจั ดกิ จกรรมพั ฒนาความรูและทั กษะด า นงบประมาณและ
การเงินเมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน
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กลยุทธ 1.1 พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหมีองคความรูดานงบประมาณและการเงิน
ผานกลไกองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ 1.2 ถายทอดและเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงินตอหนวยงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน
เป าประสงค 2.1 การดํ า เนิ นงานด า นงบประมาณและการเงิ นของสํ านั กงานอธิ การบดี ส ามารถ
ตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒ นามหาวิทยาลัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
เป าประสงค 2.2 ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึ งฐานข อมู ลสารสนเทศด านงบประมาณและ
การเงิ นได รับการพั ฒ นาโดยความรวมมื อของทุ กหน วยงานในมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให สอดคลองกั บบริบทการ
ปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน
เปาประสงค 2.3 ผลการเบิ กจ ายงบประมาณของทุ กหน วยงานในสัง กัด สํา นักงานอธิการบดีเป น ไป
ตามเปาหมายการเบิกจายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ตัว ชี้ วัด 2.2 ร อยละความสํ าเร็จของการมี สวนร วมของสํ านั กงานอธิ การบดีในการพั ฒ นาปรับ ปรุง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรือ ระบบฐานข อ มู ล ด า นงบประมาณและการเงิ นเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตัว ชี้วัด 2.3 ผลการเบิ กจายงบประมาณของสํ านั กงานอธิการบดีเมื่ อเปรียบเทียบกับเปา หมายการ
เบิกจายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลยุทธ 2.3 สงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน
เปาประสงค 3.1 งานสิทธิประโยชนสามารถจัดหารายไดบนพื้นฐานของศักยภาพ และทรัพยากรที่ มี
อยู เพื่อสนับสนุนการสรางความมั่นคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปที่ผานมา
กลยุทธ 3.1 สงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน
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3.4 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ขอมูลฐาน
2560

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

82

84

86

90

กลยุทธทางการเงิน

แนวทาง
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน
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เปาประสงค 1.1 บุคลากร
สํานักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงาน
ดานงบประมาณและการเงิน มี
ความรู ความเขาใจ และทักษะ
พรอมตอการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีกลไกการถายทอดองค
ความรูระหวางกันภายใน
หนวยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีในรูปแบบองคกรแหง
การเรียนรู
เปาประสงค 1.2 บุคลากรที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดาน
งบประมาณและการเงินสังกัด
สํานักงานอธิการบดี และ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย มี
ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัด 1.1 การประเมินผลสําเร็จ
การใหบริการดานงบประมาณและ
การเงินของสํานักงานอธิการบดี

ตั ว ชี้ วั ด 1.2 ร อ ยละความสํ าเร็ จ
ของการจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาความรู
และทั ก ษะด า นงบประมาณและ
ก ารเงิ น เมื่ อ เที ย บ กั บ แ ผ น การ
ดําเนินงาน
(สอดคลอ งกับตัวชี้วัด 1.4 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย)

รอยละ

รอยละ

70.201

73.872

80

75

80

85

90

95

กลยุทธ 1.1 พัฒนา
1. การถายทอดความรู
บุคลากรในสังกัด
ระหวางบุคลากรที่มี
สํานักงานอธิการบดีใหมี
ความเชีย่ วชาญ กับ
องคความรูดาน
บุคลากรใหม ผาน
งบประมาณและการเงิน
กิจกรรมองคกรแหงการ
ผานกลไกองคกรแหง
เรียนรู
การเรียนรู
2. การอบรม ใหความรู
บุคลากรในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี
ดานงบประมาณและ
การเงิน
กลยุทธ 1.2 ถายทอด
1. การอบรม ใหความรู
และเผยแพรความรูดาน
และพัฒนาศักยภาพ
งบประมาณและการเงิน
บุคลากรดาน
ตอหนวยงานของ
งบประมาณและการเงิน
มหาวิทยาลัย เพื่อสราง 2. การจัดการความรูดาน
ความเขาใจรวมกันใน
งบประมาณและการเงิน
มหาวิทยาลัย
ของหนวยงาน

รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
กองนโยบายและ
แผน
กองคลัง
กองคลัง
กองนโยบายและ
แผน
กองบริหารงาน
บุคคล

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ขอมูลฐาน
2560

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

4

5

5

5

กลยุทธทางการเงิน

แนวทาง
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน
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เปาประสงค 2.1 การดําเนินงาน
ดานงบประมาณและการเงินของ
สํานักงานอธิการบดีสามารถ
ตอบสนองตอนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณและการเงินที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย
(สอดคลอ งกับตัวชี้วัด 1.2 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย)

คะแนน

N/A

3

กลยุทธ 2.1 สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงิน
ใหสอดคลองกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเกณฑ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมดาน
งบประมาณการเงิน การ
จัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพย
ของมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดาน
งบประมาณและการเงิน
ประจําปงบประมาณ
(ดําเนินการรวมกับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะ และ
หนวยงานอื่นๆ)

เปาประสงค 2.2 ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ฐานขอมูลสารสนเทศดาน
งบประมาณและการเงินไดรับ
การพัฒนาโดยความรวมมือของ
ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
ปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงิน
เปาประสงค 2.3 ผลการเบิกจาย
งบประมาณของทุกหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนไป
ตามเปาหมายการเบิกจายของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละความสําเร็จ
ของการมีสวนรวมของสํานักงาน
อธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ
ฐานขอมูลดานงบประมาณและ
การเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(สอดคลอ งกับตัวชี้วัด 2.1 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัด 2.3 ผลการเบิกจาย
งบประมาณของสํานักงาน
อธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการเบิกจายของ
มหาวิทยาลัย
(สอดคลอ งกับตัวชี้วัด 3.1 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย)

รอยละ

N/A

80

83

86

89

95

กลยุทธ 2.2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รอยละ

92.703

93

94

95

96

97

กลยุทธ 2.3 สงเสริม
การประชุมคณะกรรมการ
การเบิกจายงบประมาณ บริหารสํานักงานอธิการบดี
ตามเปาหมาย
ประจํา
ไตรมาสเพื่อเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี
ทุกกอง

ทุกกอง
(ดําเนินการรวมกับ
สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี
ทุกกอง

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ขอมูลฐาน
2560

2561

2562

คาเปาหมาย
2563

2564

2565

106.814

10

12

14

16

18

กลยุทธทางการเงิน

แนวทาง
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน
เปาประสงค 3.1 งานสิทธิ
ประโยชนสามารถจัดหารายได
บนพื้นฐานของศักยภาพ และ
ทรัพยากรที่มีอยู เพื่อสนับสนุน
การสรางความมั่นคงดานรายได
และสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 3.1 รอยละของรายไดจาก
งานสิทธิประโยชนที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับในปที่ผานมา
(สอดคลอ งกับตัวชี้วัด 4.1 ของ
แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย)

รอยละ

กลยุทธ 3.1 สงเสริม
การจัดหารายไดของ
งานสิทธิประโยชน
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1. การบริหารจัดการและ
กองคลัง
จัดทําแนวทางการหา
รายไดตามพันธกิจ
รวมถึงการบริหาร
สินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย
2. การจัดทําแผนการจัดหา
รายไดของงานสิทธิ
ประโยชน
หมายเหตุ: N/A (Not Available) หมายถึง ไมมีการดําเนินงานหรือเก็บขอมูลในป 2560 ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
ที่มา:
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ผลการประเมินความสําเร็จการดําเนินโครงการจัดการความรูดานการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 คํานวณคาเฉลี่ยของรอยละผูเ ขารวมโครงการ
ตามแผน รอยละ 100.00 รอยละผูเขารวมโครงการที่มีความรูดานการเบิกจายเพิม่ ขึ้น รอยละ 40.00 และรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 73.87
3. ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. การเปรียบเทียบรายรับจากงานสิทธิประโยชน ประกอบดวย คาเชาสถานที่ รายรับจากศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจันทรเกษมปารค โรงพยาบาลสัตว และศูนยสงเสริมสุขภาพและสระวายน้ํา ระหวางปงบประมาณ
2560 (จํานวน 11,775,000.00 บาท) และปงบประมาณ 2559 (จํานวน 5,693,645.74 บาท) เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีรายรับจากงานสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 คิดเปนรอยละ 106.81
เนื่องจาก ปงบประมาณ 2559 ศูน ยฝกประสบการณ วิชาชีพฯ ปดปรับปรุง และเปดใหบริการในปงบประมาณ 2560 สงผลใหรายรับในภาพรวมของงานสิท ธิป ระโยชน ในปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ดังนั้น การตั้งคาเปาหมายปงบประมาณ 2561 จะกําหนดแนวโนมการเพิ่มขึ้นของรายรับเบื้องตนตามคาเป าหมายของตัวชี้วัดที่ใกลเคียงกับแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –
2565 และเมื่อประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 จะทบทวนคาเปาหมายอีกครั้ง

สวนที่ 4
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565
4.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนกลยุทธ ทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 2565 กําหนดรูปแบบที่สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –
2565 โดยรวบรวมข อ มู ล จากหน ว ยงานสั ง กั ด สํ า นั กงานอธิ การบดี ที่ เ กี่ ย วข อ ง รายงานผลต อ คณะ
กรรมการบริ หารสํ า นั กงานอธิ การบดี และคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อตรวจสอบผลการ
ดํ า เนิ นงานที่ เ กิ ดขึ้ นจริ งเทีย บกั บ ค า เป าหมายที่ กํา หนดไว ในแต ล ะป ซึ่ ง ผลการติด ตามฯ จะนํา ไปสู ก าร
พิจารณาการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน และทบทวนคาเปาหมายใหมีความเหมาะสมตอไป
ทั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะดําเนินการทุก 2 ไตรมาสส คือ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส
ที่ 2 (รอบ 6 เดือน) และไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) โดยการรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 4.1
รอบ 6 เดือน
สิ้นไตรมาส 2

รอบ 12 เดือน
สิ้นไตรมาส 4

จัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานจัดสงรายงาน
(กอนสิ้นไตรมาส 15 วัน)

มี.ค
.

ก.ย
.

หนวยงานจัดสงรายงาน
(ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส)

เม.ย.

ต.ค
.

รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน

เม.ย
.

ต.ค
.

นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี

เม.ย
.

ต.ค
.

ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พ.ย
.

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามความเหมาะสมของการดําเนินงาน
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4.2 คําอธิบายตัวชี้วัด ขอมูลที่ติดตาม และการคํานวณผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา ถายทอด และเผยแพรความรูดานงบประมาณและการเงิน
ตั ว ชี้ วั ด 1.1 การประเมิ นผลสํ า เร็ จ การให บ ริ การด า นงบประมาณและการเงิ นของสํ า นั กงาน
อธิการบดี (สอดคลองกับตัวชี้วัด 1.4 ของแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี)
1) คําอธิบาย
สํ า นั กงานอธิ การบดี มุง มั่ นในการพั ฒ นาหน วยงานสู การเป น ศู นย ก ลางการให บริ การอย า งมี
ประสิทธิภาพและคุมคา ดวยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิ ทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล
ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว ในแผนกลยุ ทธสํา นักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีพันธกิจหลักในการ
ใหบริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ
รวมถึงบุคลากรภายนอก โดยเฉพาะดานงบประมาณและการเงินซึ่งสํานักงานอธิการบดีประกอบดวยดวยกอง
นโยบายและแผน และกองคลังซึ่งมี หนาที่หลั กในการใหบริ การดา นงบประมาณและการเงิ น จึงตองมีการ
สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และทักษะพรอมตอการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ทั้งนี้ การสงเสริมและพัฒนาบุ คลากรจะมุงเน นการใช กลไกการถ ายทอดองค ความรูระหวา งกั น
ภายในหนวยงาน เนื่องจากสํานั กงานอธิการบดี มีบุคลากรที่ มีค วามเชี่ยวชาญดา นงบประมาณและการเงิ น
ในขณะเดียวกันก็ มีบุคลากรที่ ได รับการบรรจุ ใหม ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาทั กษะ และความเขาใจในบริ บท
ของการปฏิ บัติง าน สํ านั กงานอธิ ก ารบดี จึง นํ า กลไกองค กรแห ง การเรี ย นรู คื อ การถ ายทอดจากผู ที่ มี
ประสบการณใหกับบุคลากรใหม และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางสม่ําเสมอโดยอาจเปนกิจกรรมที่ เป น
ทางการหรือไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดผลลัพธคือการพัฒนาการปฏิบัติงานที่สงผลใหคุณภาพการใหบริการ
ดานงบประมาณและการเงิ นเป นไปอยางมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น จึงตองมีการติดตามและประเมิ นผลความ
พึงพอใจของผูใชบริการดานงบประมาณและการเงินของกองนโยบายและแผน และกองคลัง เพื่อเปนขอมู ล
สําคัญของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสม สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูใชบริการทุกประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ขอมูลที่ติดตาม
2.1 การประเมินตนเองดานการถายทอดองคความรู หรือกระบวนการตามแนวทางองคกรแหง
การเรียนรูดานงบประมาณและการเงินภายในหนวยงาน
2.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานงบประมาณและการเงินของสํานักงานอธิการบดี
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน
3.1 รอยละการประเมินตนเองดานการถายทอดองคความรู หรือกระบวนการตามแนวทางองค กร
แหงการเรียนรูดานงบประมาณและการเงิน (ประเมินเฉพาะกองนโยบายและแผน และกองคลัง)
=

(ผลรวม)รอยละการประเมินตนเองฯ กองนโยบายและแผน และกองคลัง
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X 100

3.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานงบประมาณ และการเงิน (ประเมินเฉพาะกอง
นโยบายและแผน และกองคลัง)
=

(ผลรวม) รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการฯ กองนโยบายและแผน และกองคลัง

3.3 รอยละความสําเร็จของการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณ
และการเงินฯ
= 3.1+3.2
2
4) เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน
รอยละ

ดีมาก
100 - 91

ดี
90 - 71

พอใช
70 - 51

ตองปรับปรุง
50 - 31

ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวา 30

*ที่มา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางศจากคาคะแนนเปนรอยละ
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ตัวชี้วัด 1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงิ นเมื่ อ เที ยบกั บ แผนการดํ า เนิ น งาน (สอดคล องกั บตั วชี้วั ด 1.4 ของแผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย)
1) คําอธิบาย
กองนโยบายและแผน และกองคลัง เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิ การบดีที่รับผิ ดชอบการ
ดําเนินงานสนับสนุนดานงบประมาณและการเงินใหแกมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงาน ดังนั้น หนาที่สําคัญ
นอกเหนื อ จากการให บ ริ การด า นงบประมาณและการเงิ น คื อ การเผยแพร ถ า ยทอด และจั ด การ
องคความรูดานงบประมาณและการเงินแกคณะและหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานดานงบประมาณและ
การเงินของทุกคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงิน อาจเปนการจัดโครงการหรื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ การจัดทําเอกสารเผยแพรผานเว็บไซต รวมถึงการจัดทําเอกสารเผยแพรในลักษณะตางๆ
และประเมิ นผลลั พธ คื อ ระดั บความรู ความเข า ใจ และการนํ า ไปใช ป ระโยชน เ พื่ อการพั ฒ นางานด า น
งบประมาณและการเงินของบุคลากร
2) ขอมูลที่ติดตาม
2.1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินตามแผน
โดยอาจเปนกิ จกรรมระดั บมหาวิ ทยาลั ย หรือการจัดการความรูภายในหนวยงานของสํา นั กงานอธิ การบดี
ที่บุคลากรสังกัดคณะและหนวยงานอื่นๆ สามารถเขารวมได
2.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดา นงบประมาณและการเงิน ที่จัด ขึ้ น
หรือดําเนินการจริงภายในปงบประมาณ โดยอาจเป นกิ จกรรมระดั บมหาวิทยาลัย หรือการจัดการความรู
ภายในหนวยงานของสํานักงานอธิการบดีที่บุคลากรสังกัดคณะและหนวยงานอื่นๆ สามารถเขารวมได
2.3 ระดับความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมกิจกรรม หรือผูที่
ศึกษาจากเอกสารเผยแพร
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน
3.1 ร อยละความสํ าเร็ จของการจั ดโครงการตามแผนการดํ าเนิ นงาน (หรื อการเผยแพร ผา น
เว็บไซตหรือจัดทําเอกสารเผยแพร)
=

กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการงานที่จัดขึ้นในปงบประมาณ
X 100
กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินตามแผน
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3.2 (คาเฉลี่ย)รอยละของความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวม
โครงการหรือกิจกรรม (ประเมินหลังจากการจัดกิจกรรม 3 เดือน)
=

รอยละของความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมทั้งหมด
จํานวนผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด

3.3 รอยละความสําเร็จของการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณ
และการเงินฯ
= 3.1+3.2
2
4) เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน
รอยละ

ดีมาก
100 - 91

ดี
90 - 71

พอใช
70 - 51

ตองปรับปรุง
50 - 31

ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวา 30

*ที่มา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางศจากคาคะแนนเปนรอยละ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิ นที่
สอดคล องกั บแผนกลยุ ทธ ทางการเงิ นของมหาวิ ทยาลั ย (สอดคล องกั บตั วชี้ วั ด 1.2 ของแผนกลยุ ทธ ทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย)
1) คําอธิบาย
มหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษมด า นการเงิ น
งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรั พยของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
จันทรเกษมที่ 2/2559 ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 มีหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน และกองคลัง เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานสนับสนุนดานงบประมาณและการเงินใหแกมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานซึ่งสอดคลอง
กับบริบทความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ดังกลาว จึงตองสนับสนุนการขับเคลื่อนขอเสนอแนะและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหเกิดเปนรูปธรรมและสงผลตอการพัฒนาการดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีจึงกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนากลไกการบริ หาร
จัดการดานงบประมาณและการเงิน ตามขอเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1. มีคณะกรรมการที่ เกี่ยวข อง รับผิดชอบในการกํา กับ ติดตามการดําเนินงานดา นงบประมาณ
และการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดทําแผนกลยุ ทธ ทางการเงิน และทบทวนในทุกปงบประมาณ เพื่อกําหนดกรอบแนว
ทางการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินที่สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. มีการดําเนิ นงานตามมาตรฐานดานการบริหารงบประมาณของมหาวิ ทยาลัย และมาตรการ
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
4. มี การประเมินผลการดํา เนินงานตามเกณฑ หรื อมาตรการด านงบประมาณและการเงิ น ซึ่ ง
ประเมินโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งในขอที่ 1
5. มีการนําผลการประเมิ นหรื อขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรั บปรุง การดําเนิ นงานด า น
งบประมาณและการเงินอยางตอเนื่อง
2) ขอมูลที่ติดตาม
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานงบประมาณและการเงิน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
2. แผนกลยุทธทางการเงินที่มีกรอบระยะเวลาสอดคลองกับปงบประมาณ
3. ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี โดยผลการเบิกจายในภาพรวม
ตองไมต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เกินรอยละ 10
4. รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ซึ่ ง ต อ งนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการที่จัดตั้งในขอที่ 1 พิจารณาใหขอเสนอแนะ
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5. รายงานผลการดําเนินงานตามผลการประเมินหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลดานงบประมาณและการเงิน
3) เกณฑการประเมิน*
ดีมาก
ดี
เกณฑการประเมิน มีการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน
5 ขอ
4 ขอ
คะแนน
5
4

พอใช
มีการดําเนินงาน
3 ขอ
3

ตองปรับปรุง
มีการดําเนินงาน
2 ขอ
2

*ที่มา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560)
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ตองปรับปรุงเรงดวน
มีการดําเนินงาน
1 ขอ
1

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการมี สวนรวมของสํานั กงานอธิ การบดี ในการพัฒ นาปรับปรุง
เทคโนโลยี สารสนเทศ หรื อระบบฐานข อมู ล ด า นงบประมาณและการเงิ นเมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (สอดคลองกับตัวชี้วัด 2.1 ของแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย)
1) คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและ
การเงิน (E-Budgeting) เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน ซึ่งเชื่อมโยง
กั บฐานข อมู ลของสํ านั กงบประมาณและกรมบั ญชี กลาง รวมถึ งมี ระบบ GFMIS เพื่ อควบคุ มการเบิ กจ า ย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการใหมีประสิ ทธิภาพ โดยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป นหน วยงานสํ า คั ญ ที่ มีบ ทบาทในการสนั บสนุ น ด า นระบบและเทคโนโลยี ซึ่ งไดมีการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข อมู ลด านงบประมาณและการเงิ นด วยการสํา รวจปญหาและความ
ตองการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงินอยางตอเนื่อง
สํานักงานอธิ การบดี เปนหน วยงานหลั กที่ รับ ผิ ดชอบด านงบประมาณและการเงิ น จึงมีหนา ที่
สําคัญในการตรวจสอบและพิจารณาบริ บทการดําเนิ นงานที่ เปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย และเขาไปมี
สวนรวมกับสํานั กวิ ทยบริ การฯ ในการใหข อมูลและรายละเอียดการพัฒ นาปรั บปรุง เทคโนโลยี สารสนเทศ
และระบบฐานขอมูล เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงบประมาณและการเงิน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวของ
2) ขอมูลที่ติดตาม
2.1 โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลที่จัดขึ้น
จริงเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจําป
2.2 โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลที่
บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีเขาไปมีสวนรวม
2.3 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล
2.3.1 รอยละความสําเร็จการปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลง
2.3.2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน
3.1 รอยละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล
=

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากรสํานักงานอธิการบดีเขาไปมี สวนรวม
X 100
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
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3.2 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล
1) รอยละความสําเร็จการปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลง
=

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณ
X 100
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลที่ตองการพัฒนาปรับปรุงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

2) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล
=

(ผลรวม)รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมทั้งหมด
จํานวนบุคลากรที่เขารวมทั้งหมด

3) ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล
= 1) + 2)
2
3.3 ร อยละความสํ า เร็ จของการมี ส วนรวมของสํ า นั กงานอธิ ก ารบดี ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เทคโนโลยี สารสนเทศ หรื อระบบฐานข อมู ล ด า นงบประมาณและการเงิ นเมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
= 3.1+3.2
2
4) เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน
รอยละ

ดีมาก
100 - 91

ดี
90 - 71

พอใช
70 - 51

ตองปรับปรุง
50 - 31

ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวา 30

*ที่มา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางคจากคาคะแนนเปนรอยละ
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ตัวชี้วัด 2.3 ผลการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการ
เบิกจายของมหาวิทยาลัย (สอดคลองกับตัวชี้วัด 3.1 ของแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย)
1) คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับมาตรการในการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ เพื่ อเปนกรอบการดํ า เนิ นงานให ทุกคณะและหน วยงานวางแผนการเบิ กจ า ยงบประมาณให
เปนไปตามแผนที่กําหนด โดยใหทุกคณะแนะหนวยงานรายงานความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณทุ กไตร
มาส ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และในกรณีที่ไมสามารถเบิกจายไดตามแผนการดําเนินงานจะต องมี
การชี้แจงสาเหตุและแนวทางการแกไขที่ชัดเจน เพื่อใหกระบวนการเบิกจายงบประมาณเกิดประสิทธิ ภาพ
และเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยกองนโยบายและแผนรับหนาที่เปนผูประสานงานและรวบรวม
ขอมูลเพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายในแตละไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ กระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการโดยการออก
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในแตละปงบประมาณ กําหนดใหคณะและหนวยงานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ทุกไตรมาส และจัดใหมีการประชุมเพื่อชี้แจง ติดตาม และหาแนวทางการแกไขกรณีการเบิกจายงบประมาณ
ไมเปนไปตามเปาหมายโดยมีรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนเปนผูกํากับ ติดตามอยางใกลชิด ดังนั้น เพื่อ
ขั บเคลื่ อนการดํา เนินงานตามแนวปฏิ บัติ ดัง กลา ว สํ านั กงานอธิการบดี จึง ได กํา หนดตั วชี้ วั ดเพื่ อประเมิ น
ประสิทธิภาพผลการเบิกจายงบประมาณดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) ขอมูลที่ติดตาม
2.1 ผลการเบิกจายงบประมาณในแตละไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
2.2 เปาหมายการเบิกจายงบประมาณแตละไตรมาส และภาพรวม
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน
รอยละความสําเร็จของการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณฯ
=

ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณภาพรวม
X 100
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวม

4) เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน
รอยละ

ดีมาก
100 - 91

ดี
90 - 71

พอใช
70 - 51

ตองปรับปรุง
50 - 31

ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวา 30

*ที่มา: อางอิงตามเกณฑการแปรผลการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2560) โดยทําการเทียบบัญญัติไตรยางคจากคาคะแนนเปนรอยละ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการจัดหารายไดของงานสิทธิประโยชน
ตัวชี้วัด 3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปที่ผานมา (สอดคลอง
กับตัวชี้วัด 4.1 ของแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย)
1) คําอธิบาย
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดกําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการตามหลั ก
การพึ่งพาตนเอง ซึ่งเปนประเด็นทาทายที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะหศักยภาพและทรัพยากรที่
มหาวิทยาลัย มี มาพัฒนาตอยอดเพื่ อเพิ่ มมู ล คา ให เกิด ประโยชน และสรางรายได ให กับ มหาวิทยาลัย โดย
รู ปแบบการหารายไดอาจเกิด จากพั นธกิจหลั ก เช น การจั ด การเรี ยนการสอน การวิ จัย หรื อการบริ การ
วิชาการ เปนตน รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัย โดยการสรางความชัดเจนดานการ
หารายได เป นการผลั กดั นให บุค ลากรใช ศั กยภาพที่ อยู รวมกั บ การใช ท รั พยากรของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ กิ ด
ประโยชน อยางเป นรู ปธรรม ซึ่งจะนําไปสู การพัฒนารู ปแบบการพึ่งพาตนเองและสรางความมั่ นคงในด า น
รายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัยตอไป
ทั้งนี้ สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนั บสนุนจึงมีขอจํากัดในการพิจารณาประเด็นดานการ
จัดหารายไดจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ คือ รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา บริการวิชาการ แหลงทุน
ภายนอกสํา หรั บการวิ จัย และความร วมมื อทางวิ ชาการกั บ สถาบันการศึ กษาและหน วยงานราชการอื่ นๆ
ดังนั้น การจัดหารายไดของสํานักงานอธิการบดีจึงพิจารณาเฉพาะสวนของสิทธิประโยชน โดยประเมินจาก
1. รายไดของงานสิทธิประโยชน คือ รายไดจากการจัดเก็บคาเชาพื้นที่จากรานคา/ผูประกอบการ
เชน รานถายเอกสาร รานอาหารตางๆ เปนตน
2. รายไดจากโรงพยาบาลสัตว ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจันทรเกษมปารค และศูนยสุขภาพ
และสระวายน้ํา
2) ขอมูลที่ติดตาม
2.1 รายไดจากงานสิทธิประโยชนในปงบประมาณปจจุบัน
2.2 รายไดจากโรงพยาบาลสัตว
2.3 รายไดจากศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจันทรเกษมปารค
2.4 รายไดจากศูนยสุขภาพและสระวายน้ํา
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน
3.1 รอยละของรายไดจากงานสิทธิประโยชนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปที่ผานมา
=

รายไดจากงานสิทธิประโยชนฯ ปงบประมาณปจจุบัน− ปงบประมาณที่ผานมา
X 100
รายไดจากงานสิทธิประโยชนในปงบประมาณที่ผานมา
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4) เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
รอยละ

ดีมาก
มากกวาหรือ
เทากับ 6

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

5

4

3

ตองปรับปรุงเรงดวน
นอยกวาหรือ
เทากับ 2

*ที่มา: แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้น
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