
 

แผนกลยุทธทางการเงนิ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 

-ผานความเห็นชอบคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

-ผานความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงนิ งบประมาณ การจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสนิของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 7 สงิหาคม 2561 

-ผานความเห็นชอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 16 สงิหาคม 2561 



คํานํา 

 

 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบ

แนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมุงเนนการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชจายงบประมาณและทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย วิเคราะหคาใชจายและวางแผนการบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และตรวจสอบได โดยดําเนินการใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหาร

ของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐาน

ขอท่ี 1 ท่ีกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่พัฒนาจากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเปนอยางย่ิงวาแผนกลยุทธทางการเงินฉบับน้ี จะเปน

แนวทางและทําใหมหาวิทยาลัยสามารถผลักดันกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนใหการใชงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  

 

กองนโยบายและแผน 
    กรกฎาคม 2561 



ก 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 จัดทําขึ้นเพ่ือ           

เปนกรอบแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมุงเนนการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชจายงบประมาณ 

วิเคราะหคาใชจายและวางแผนการบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

โดยดําเนินการใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

ตามองคประกอบท่ี 5 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศน

ของสถาบันและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผล 

ตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธฯ โดยมีขอมูลเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 

 1. วิสัยทัศน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบบริหารงบประมาณและการเงินท่ีโปรงใสและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 2. พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 

และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แนวทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจมาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหารในการ

บริหารจัดการงบประมาณและการเงินใหเกิดประสิทธิภาพ และคุมคาสูงสุด 

 3. ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด และประเมินผลการใชจายงบประมาณและการเงินอยาง มี

ประสิทธิภาพ 

 4. จัดหารายไดบนพ้ืนฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

  

 3. ขอมูลเชิงยุทธศาสตร 

 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ประกอบดวย 

4 ยุทธศาสตร 8 ตัวช้ีวัด 8 กลยุทธ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค 1.1 มีระบบกลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 1.2 มีการใชจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 

เปาประสงค 1.3 บุคลากรมีความรู ทักษะการบริหารจัดการดานงบประมาณ และการเงิน 



ข 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 การจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ และ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

ตัวช้ีวัด 1.3 ผลการประหยัดงบประมาณรายจายเม่ือเทียบกับในปที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด 1.4 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ

การเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

กลยุทธ  1.1 พัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับชาติดานงบประมาณ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน ที่สอดคลองกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กลยุทธ 1.3 สงเสริมมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายและการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

อยางคุมคา 

กลยุทธ 1.4 พัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินใหกับบุคลากรผานกระบวนการ

องคกรแหงการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ

การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 2.2 ผูบริหารสามารถนําขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน รวมถึง

ฐานขอมูลสารสนเทศตางๆ ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการตัดสินใจมีความถูกตอง 

แมนยํา โปรงใส และตรวจสอบได 

ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ

ฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ประกอบการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของผูบริหาร 

กลยุทธ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 

กลยุทธ 2.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนประกอบการตัดสินใจของ

ผูบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

เป าประสงค  3.1 การเบิกจายงบประมาณของคณ ะและหนวยงานเปนไปตามแผนของ

มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล 



ค 
 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับเปาหมายการเบิกจายของ

รัฐบาล 

กลยุทธ 3.1 พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย และของประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการรายไดและสินทรัพยบนพ้ืนฐานศักยภาพและความเช่ียวชาญตาม

พันธกิจ 

เปาประสงค 4.1 มีความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 4.1 รอยละของรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพย

เม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 

กลยุทธ 4.1 สงเสริมการสรางความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย จากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจและการบริหารสิทธิประโยชน 

 

ท้ังน้ี แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 
2565มุงเนนและใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานทางดานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีการใชทรัพยากรทางการเงินให
เกิดประโยชนสูงสุด จึงมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธทางการเงินฯ สูการปฏิบัติ  

1. สรางความรู ความเขาใจ และความเช่ือมโยง ดวยการสื่อสารและเผยแพรแผนกลยุทธทางการเงินฯ 
ใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือเปนการสรางความตระหนัก และความเขาใจเก่ียวกับแผนกลยุทธ
ทางการเงินฯ ใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดรับกันอยางเปนระบบ รวมถึงเช่ือมโยงบทบาทของแตละหนวยงานเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามท่ีแผนกลยุทธทางการเงินฯ กําหนดไว 

2. หนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดสรางกลไกประสานงาน โดยประสานใหทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ 
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยได 

3. จัดทําและกําหนดระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ใชใน 
การกํากับติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสม 

4. แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
ทางการเงิน ทําหนาที่ในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน วิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานกับคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน โดยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะดําเนินการทุก 2 ไตรมาส คือ 1) เม่ือส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) และ 
ไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน) สามารถสรุปปฏิทินการดําเนินงานไดดังน้ี 
 

ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ส้ินไตรมาสที่ 2 
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สวนที่ 1  

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 

2565 ตามกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธอยางเปนระบบบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 15/2560 เม่ือวันท่ี  

27 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหา

รายได และผ ลประโยชน จ ากท รัพยสิ นของมหา วิทยาลัย  ในคราวประชุมค ร้ังที่  9 /2560 เม่ื อ 

วันท่ี 4 กันยายน 2560 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  9/2560 เม่ือวันท่ี  

21 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยแผนกลยุทธฯ ฉบับดังกลาว ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 20 ตัวช้ีวัด  

และ 29 กลยุทธ ซ่ึงเปนกรอบแนวทางสําคัญใหกับทุกคณะและหนวยงานมีการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ท้ังน้ี การขับเคลื่อนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ใหประสบผล

ตองจัดทําโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธที่ระบุไวใน 

แผนกลยุทธฯ โดยมีทรัพยากรท่ีสําคัญ คือ งบประมาณ เปนกลไกในการขับเคล่ือนใหโครงการและกิจกรรม

สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได ดัง น้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการวิเคราะหแนวโนมความตองการและการใช

งบประมาณในระยะเวลา 5 ป  รวมถึงเปนแนวทางการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหเกิดประสิทธิภาพและมีความคุมคาสูงสุด 

แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 - 2565 มีกระบวนการจัดทําท่ีสอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย นโยบายอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 นโยบายดานงบประมาณระดับชาติ รวมถึงขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได และ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ตัวบงช้ี ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอที่ 1 ที่กําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีพัฒนาจาก

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนกลยุทธ  

โดยรายละเอียดที่สําคัญประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน แหลงท่ีมาและใชไปของ

งบประมาณ การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ ขอมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร รวมถึงกรอบการติดตาม

และประเมินผลของแผน 
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1.2 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายอธิการบดี และแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

 2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกดานงบประมาณและการเงินท่ีชัดเจน สามารถจัดสรรและ

บริหารงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายอธิการบดี และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินท่ีชัดเจน 

สอดคลองกับยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ และคาเปาหมายท่ีกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.3 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ดําเนินการตามกรอบ

ทิศทางท่ีสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบ ขอปฏิบัติดานงบประมาณและการเงินระดับชาติ ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล) 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหา

รายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

พ.ศ. 2561 - 2565 ตลอดจนรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอการจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงิน โดยขอมูลสารสนเทศท่ีได น้ันจะถูกนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือจัดทํา ราง แผนกลยุทธ 

ทางการเงิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป    

 1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 

2565 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 1603/2560 เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 2. การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย วิสัยทัศน การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก และเปาประสงค ในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ พ.ศ. 2561 – 2565 

คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 

 3. จัดทํา ราง แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

 4. เสนอ ราง แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ตอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2561 วันท่ี 

31 กรกฎาคม 2561 
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 5. เสนอ ราง แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ตอ 

คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานการเงิน 

งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2561 วันท่ี 7 สิงหาคม 

2561 

6. เสนอ ราง แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ตอ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังท่ี 

8/2561 วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 

 7. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับสมบูรณ

และเผยแพรตอไป 

 

1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

และชวยใหการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมภายใตประเด็นยุทธศาสตรของแผนกลยุทธไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายระดับชาติ 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายอธิการบดี และ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 3. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน 

ท่ีชัดเจน สอดคลองกับยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ และคาเปาหมายที่กําหนด 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2561 - 2565 
นโยบายสภา

มหาวิทยาลัย 

นโยบายอธิการบดี 

รศ. ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล 

นโยบายดานการเงินและ

งบประมาณ ระดับชาติ 

จัดทําและเผยแพร แผนกลยุทธทางการเงิน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับราง 4) 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

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

ประชุมทบทวนขอมูลเชิงยุทธศาสตรดานงบประมาณและการเงิน 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ พ.ศ. 2561 – 2565  
- วิสัยทัศน การวิเคราะหสภาพแวดลอม เปาประสงค 

- กรอบการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ 

 

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

แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับราง 3) 

คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานการเงิน งบประมาณ

ฯ 

การประชุมคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ 

ทางการเงินฯ คร้ังที่1/2561 

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 11/2561 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

การประชุมคณะกรรมการ

พัฒนามหาวิทยาลัยดาน

การเงิน งบประมาณฯ 

คร้ังที่ 5/2561 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 

การประชุมคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 8/2561 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
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1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 - 2565 

 

แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. 2556 - 2560 

แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. 2561 - 2565 

วิสัยทัศน  
เปนมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการ การจัดหา
รายไดและการใชทรัพยากรทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบบริหาร
งบ ป ระม าณ แ ล ะก า รเงิ นที่ โป ร ง ใส แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1   
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 2   
พัฒนาแนวทางการจัดหารายได และการสรางมูลคาเพ่ิม
จากการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด าน
งบประมาณและการเงิน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  
การควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจ าย
งบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  
การจัดการรายได และสิ นท รัพยบนพ้ืนฐาน
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ  

เปาประสงค 
1 .  มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท า ง ก า ร เงิ น แ ล ะ

การงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2.  มีระบบการติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

3.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและ
การงบประมาณ และฐานขอมูลทางการเงิน เพ่ือ
การตัดสินใจที่ถูกตอง แมนยํา ใชงานไดงาย โปรงใส 
และตรวจสอบได 

4 .  มีแนวทางการจัดหารายได บนพ้ืนฐานความ
เชี่ยวชาญตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 1 
1.1 มีระบบกลไกการบริหารจัดการดาน

งบประมาณและการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.2 มีการใชจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 
1.3 บุคลากรมีความรู ทักษะการบริหารจัดการ

ดานงบประมาณ และการเงิน 
เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 2 
2 .1  มีระบบ เทค โนโลยีสา รสน เทศ  รวมถึ ง

ฐานขอมูลสารสนเทศที่ เปนประโยชนตอ 
การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

2.2 ผูบริหารสามารถนําขอมูลสารสนเทศดาน
งบประมาณและการเงิน รวมถึงฐานขอมูล
สารสนเทศตางๆ ไปประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการตัดสินใจมี
ความถูกตอง แมนยํา โปรงใส และตรวจสอบได 
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แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. 2556 - 2560 

แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. 2561 - 2565 

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 3 
3.1 การเบิกจ ายงบประมาณ ของคณ ะและ

หนวยงานเปนไปตามแผนของมหาวิทยาลัย 
และสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของ
รัฐบาล  

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 4 
4.1 มีความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 1 รอยละของงบประมาณที่จัดสรรตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 2 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ภาพรวม 
ตัวช้ีวัด 3 รอยละของงบประมาณที่ใชจายเพ่ือพัฒนา
สารสนเทศทางการเงิน และการงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 4 รอยละของรายไดจากงานตามพันธกิจ การ
บริหารสินทรัพย 

ตัวช้ีวัด 1.1 การจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและ
การเงิน 
ตัวช้ีวัด 1.3 ผลการประหยัดงบประมาณรายจาย
เม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 
ตัว ช้ี วัด 1.4  รอยละความสํ าเร็จของการจัด
กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณ
และการเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงเทคโนโลยีส ารสน เทศ  ห รือระบบ
ฐานขอ มูลด านงบประมาณ และการเงินเม่ือ
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการนําขอมูล
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการ
ตั ด สิน ใจแล ะวางแผนการดํ าเนินง านด าน
งบประมาณและการเงินของผูบริหาร 
ตัว ช้ีวัด 3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับเปาหมายการเบิกจาย
ของรัฐบาล 
ตัวช้ีวัด 4.1 รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพย
เม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 
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แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. 2556 - 2560 

แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. 2561 - 2565 

กลยุทธที่ 1  
สนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กลยุทธที่ 2  
สนับส นุน เงิน ทุน วิ จัย เพ่ือ พัฒ นาคุณ ภาพงาน วิจัย  
งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยุทธที่ 3  
สนับสนุนทรัพยากรด านการบริการทางวิชาการ ท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคม 
กลยุทธที่ 4  
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธที่ 5  
สนั บ สนุ น งบประมาณ เพ่ื อ สืบสานแน วท างตาม 
แนวพระราชดําริ 
กลยุทธที่ 6  
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
กลยุทธที่ 7  
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการเงิน และ
การงบประมาณ 
กลยุทธที่ 8  
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลทางการเงิน และ
การงบประมาณ 
กลยุทธที่ 9  
สรางมูลคาเพ่ิมจากการบริหารทรัพย สินและรายได 
จากงานตามพันธกิจ 

กลยุทธ  1.1  
พั ฒ น าห ลัก เกณ ฑ ก าร จัด สร ร งบ ป ระ มาณ 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายระดับชาติด านงบประมาณ  
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ 1.2  
พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและ
การเงิน ท่ีสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
กลยุทธ 1.3 
สงเสริมมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายและ
การใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางคุมคา 
กลยุทธ 1.4 
พัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงินใหกับบุคลากรผานกระบวนการองคกรแหง
การเรียนรู 
กลยุทธ 2.1  
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานงบประมาณและการเงิน 
กลยุทธ 2.2  
สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน
ป ระ กอบ ก าร ตั ด สิน ใจขอ ง ผู บ ริ ห าร ให เกิ ด
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 3.1  
พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และของประเทศ 
กลยุทธ 4.1  
สง เส ริมการสรางความ ม่ันคงด านรายไดและ
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย จากการดําเนินงานตาม
พันธกิจและการบริหารสิทธิประโยชน  
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สวนที่ 2  

ขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของ 

 

2.1 ขอมูลท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 2.1.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อวา “โรงเรียนฝกหัดครูมัธยม” เน่ืองจากเปนโรงเรียนท่ี

เปดสอนในระดับฝกหัดครูมัธยม รับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) 

และนักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมปที่ 8 มาศึกษาตอเพ่ือเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนีบัตรประโยคครู

ประถม ใหสูงขึ้นไปสูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมีรายละเอียดประวัติท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 

ป ประวัติท่ีสําคัญ 
พ.ศ. 2483 โรงเรียนฝกหัดครูมัธยม กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2483 
พ.ศ. 2484 เปดการเรียนการสอนปการศึกษาแรก เปนโรงเรียนสหศึกษา คือ ชายหญิงเรียนรวมกัน โดยมี

หมอมหลวงมานิจ  ชุมสาย เปนอาจารย ใหญ ในระยะเร่ิมแรกโรงเรียนฝกหัดครูมัธยม                      
ยังไมมีอาคารสถานท่ีเรียน จึงไปอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณใกลซอย             
ก่ิ งเพชร  ต อมาได ย าย ไปใช อาคารริมถนนในเขตวั งจั นทรเกษม ซ่ึ ง อ ยู ด า นห ลั ง
กระทรวงศึกษาธิการเปนสถานท่ีเรียนจึงเรียกติดปากวา “ป.ม. หลังกระทรวง” 

พ.ศ. 2491 อาจารยกมล  เภาพิจิตร  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ คนที่ 2 
พ.ศ. 2497 อาจารยโชค  สุคันธวณิช  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ คนที่ 3 
พ.ศ. 2501 อาจารยประยุทธ  สวัสดิสิงห ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ คนที่ 4  

โดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝกหัดครูมัธยม” เปน “วิทยาลัยครู” 
และใหเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เปนการผลิตครู
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง) นอกจากน้ี  กระทรวงศึกษาธิการจัดสราง
สถานท่ีทําการคุรุสภา ในบริเวณท่ีต้ังโรงเรียนฝกหัดครูมัธยมทําใหโรงเรียนฝกหัดครูมัธยมตอง
ยายไปตั้งใหมที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพราว 23) แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ในเน้ือที่ 89 ไร 88 ตารางวา ตั้งช่ือใหมวา “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยูในเขตวัง
จันทรเกษม  และไมอาจเรียก “ฝกหัดครูมัธยม” หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ตอไปไดและเปน
ปสุดทายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซ่ึงเปนนักเรียนฝกหัดครู 
ป.ม. รุนท่ี 18 

พ.ศ. 2503 อาจารยสนอง  สิงหะพันธุ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ คนท่ี 5 
พ.ศ. 2508 อาจารยพงศอินทร  ศุขขจร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ คนท่ี 6 
พ.ศ. 2513 ตําแหนง “อาจารยใหญ” เปลี่ยนเปนตําแหนง “ผูอํานวยการ” (ช้ันพิเศษ) 
พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณกิจ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ คนที ่1 
พ.ศ. 2517 อาจารยสนอง  สิงหะพันธุ  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ คนที่ 2 
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ป ประวัติท่ีสําคัญ 
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใหตําแหนง 

“ผูอํานวยการ” เปล่ียนเปน “อธิการ”  สวนราชการในวิทยาลัยประกอบดวยสํานักงานอธิการ 
และคณะวิชา ซ่ึงมีคณะวิชาครุศาสตร  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิชา
วิทยาศาสตร คณะวิชาประกอบดวยภาควิชาตางๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) 
เปล่ียนเปนครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

พ.ศ. 2519 อาจารยวิศิษฏ ชุมวรฐายี ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนท่ี 1 
พ.ศ. 2528 1. พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2527 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให

วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุมอยูใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร” ซ่ึงพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527  ได กําหนดให วิทยาลัยครูรวมเปนกลุมเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินงานรวมกัน และสภาการฝกหัดครูไดออกขอบังคับวาดวยกลุมวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  
กลุมวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเปน “สหวิทยาลัย” และวิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยูใน 
“สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”  
2. กอตั้งคณะวิทยาการจัดการ เปดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ป 
วิชาเอกวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธและธุรกิจการทองเท่ียว ระดับปริญญาตรี 
(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป วิชาเอกบริหารธุรกิจและระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป วิชาเอก 
การจัดการท่ัวไป 
3. วิทยาลัยครูจันทรเกษม ไดกอตั้งมาครบรอบ 45 ป เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2528 โดย               
รองศาสตราจารยอินทร  ศรีคุณ ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนท่ี 
2 

พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารยทองคูณ  หงสพันธุ  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครู
จันทรเกษม คนท่ี 3 

พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ไดกอต้ังมาครบรอบ 50 ป เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2533  โดย
ศาสตราจารยคุณบรรจบ พันธุเมธา มอบหองสมุดศาสตราจารยคุณบรรจบ  พันธุเมธา ใหแก
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาดีเดน
รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   ไดพระราชทานนามใหมใหกับวิทยาลัย
ครู เป น “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันที่  14 กุมภาพันธ พ .ศ . 2535 ดั ง น้ัน วิทยาลัยค รู            
จันทรเกษมจึงเปลี่ยนเปน “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” 

พ.ศ. 2537 ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  เศรษฐีธร  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครู
จันทรเกษม คนที่ 4 

พ.ศ. 2538 1. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 
พ.ศ. 2538 โดยนายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการและมี
ผลบังคับใชในวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปล่ียนเปน “สถาบันราชภัฏ” ใน  
บทท่ัวไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา “ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง  ทําการวิจัย  ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม  ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ป ประวัติท่ีสําคัญ 
ผลิตครู  และสงเสริมวิทยฐานะครู เฉพาะทางดานการผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแหง
สามารถผลิตบัณฑิตไดสูงกวาระดับปริญญาตรี” 
2. ตําแหนง “อธิการ” เปล่ียนเปน “อธิการบดี” ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  เศรษฐีธร  จึง
ดํารงตําแหนง  “อธิการรักษาราชการในตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ต้ังแต
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2539 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยมีรองศาสตราจารยพรรณี เดชกําแหง 
เปนประธานโครงการ  

พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง             
รองศาสตราจารยสุวรรณี  ศรีคุณ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม            
คนท่ี 1 ตามที่คณะกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เม่ือวันท่ี 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปดศูนยการศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย ในพ้ืนท่ีโรงเรียน              
สหะพาณิชย ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542 เปดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 26 กุมภาพันธ  2542 
พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนยการศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท  
พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนยการศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 
พ.ศ. 2544 นายสมศักด์ิ  วยะนันทน  ผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจําสถาบัน               

ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารยมัณฑรา  ธรรมบุศย คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการสภาประจําสถาบัน           

ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

รองศาสตราจารยเท้ือน  ทองแกว ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนท่ี 2 
ตามที่คณะกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใชในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให “สถาบันราชภัฏ” 
มีฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารยมานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
จันทรเกษม 

พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง              
รองศาสตราจารยมานพ  พราหมณโชติ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
จันทรเกษม คนท่ี 3 เม่ือวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมใชประโยชนในราชการในพ้ืนท่ีตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
เน้ือทีป่ระมาณ 326 ไร 85 ตารางวา เปนท่ีตั้งศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
– ชัยนาท 
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ป ประวัติท่ีสําคัญ 
พ.ศ. 2548 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง การจัดต้ังสวนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานอธิการบดี                   
คณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ           
คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรแพทยแผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล 

พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารยเดช  พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง                
นายสุชาติ  เมืองแกว ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนท่ี 4 เม่ือ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารยสุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้ังแตวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี          
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และต้ังแตวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2554 นายแพทยวิชัย  โชควิวัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตั้งแต วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2555 และตั้งแตวันท่ี  
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง              
รองศาสตราจารยสุมาลี  ไชยศุภรากุล ให ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
จันทรเกษม คนที่ 5 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังรองศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏจันทรเกษมตออีก 1 วาระ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงปจจุบัน 
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 2.1.2 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1 

 การกําเนิดและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแบงไดเปน 4 ยุคท่ี

สําคัญ ดังน้ี 

 1) ยุคโรงเรียนฝกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กอตั้งเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2483 ชื่อวาโรงเรียนฝกหัด 

ครูมัธยม มีหมอมหลวงมานิจ  ชุมสาย เปนอาจารยใหญ เปนโรงเรียนฝกหักครูมัธยมแหงแรก ในขณะท่ี

โรงเรียนฝกหัดครูอ่ืนๆ ที่มีอยูในเวลาน้ันเปนโรงเรียนฝกหัดครูประถม รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก ตอมาใช

วิธีคัดเฉพาะนักเรียนท่ีสอบไดท่ี 1 - 2 ของแตละจังหวัด เม่ือจบออกไปทํางานจึงไดรับการยกยองมาก เพราะมี

ความรูดีสอนไดทุกวิชา อีกท้ังรักงาน ไมเลือกงาน 

 2) ยุควิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537 

  พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝกหัดครูมัธยม ไดยายมาอยูท่ีซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพราว และ

ไดรับการยกฐานะเปน “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปดสอนระดับ ป.ม. รุนท่ี 18 เปนรุนสุดทาย และ

เปล่ียนเปนผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ตอมา เม่ือปริมาณครูมีมากเพียงพอแลว จึงไดเพ่ิม

การผลิตบัณฑิตในสาขาอ่ืนๆ อีกหลายสาขา 

 3) ยุคสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546 

  วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได รับการยกฐานเปน “สถาบันราชภัฏ”               

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดในยุคน้ี คือ การระบุชัดเจนวา “สถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒ นาท อง ถ่ิน” เปนการกําหนดอัตลักษณ และภารกิจของสถาบันราชภัฏ และในป  พ .ศ . 2541               

สถาบันราชภัฏจันทรเกษมไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 4) ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน 

  วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได รับการยกฐานะเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีฐานะเปนนิติบุคคล 

ท้ังน้ีเปนไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ที่ตองการปรับโครงสรางโดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเขามาอยู

ภายใตหนวยงานเดียวกัน และใหสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยคงภารกิจของสถาบันราชภัฏไวเชนเดิม 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี  ไชยศุภรากุล. 2559. วิสัยทัศนและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หนา 1. 
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2.1.3 ทําเนียบผูบริหาร 

ทําเนียบผูบริหาร 
 พ.ศ. ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1 2484 หมอมหลวงมานิจ ชุมสาย อาจารยใหญ 
2 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารยใหญ 
3 2497 อาจารยโชค สุคันธวณิช อาจารยใหญ 
4 2501 อาจารยประยุทธ สวัสดิสิงห อาจารยใหญ 
5 2503 อาจารยสนอง สิงหะพันธุ อาจารยใหญ 
6 2508 อาจารยพงศอินทร ศุขขจร อาจารยใหญ 
7 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณกิจ ผูอํานวยการ 
8 2517 อาจารยสนอง สิงหะพันธุ ผูอํานวยการ 
9 2519 ดร.วิศิษฏ ชุมวรฐายี อธิการ 
10 2528 รองศาสตราจารย ดร.อินทร ศรีคุณ อธิการ 
11 2532 รองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธุ อธิการ 
12 2537 ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
13 2540 รองศาสตราจารยสุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 
14 2545 รองศาสตราจารยเท้ือน ทองแกว อธิการบดี 
15 2548 รองศาสตราจารยมานพ พราหมณโชติ อธิการบดี 
16 2552 ดร.สุชาติ เมืองแกว อธิการบดี 
17 2555 รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
18 2560 รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 
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 2.1.4 ที่ต้ัง และขอมูลการติดตอมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้ งอยู ในพ้ืนท่ีกลางกรุงเทพมหานคร ที่ลอมรอบดวย                 

สิ่งอํานวยความสะดวก เชน รถไฟฟามหานคร (MRT) รถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS) 

หางสรรพสินคา และสวนสาธารณะ ดวยพ้ืนท่ีประมาณ 90 ไร ที่ ถูกจัดสรรเปนอาคารเรียนและอาคาร

ปฏิบัติการกวา 30 หลัง พ้ืนท่ีการเรียนรูและการทํากิจกรรมสันทนาการ สนามกีฬา สระวายนํ้า และ 

ศูนยออกกําลังกาย รวมถึงบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

           ท่ีตั้งเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

           เว็บไซต : www.chandra.ac.th  

            ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800  

 Facebook: www.facebook.com/PRCRU1/ 

 

การคมนาคม  

         รถตูปรับอากาศ รถรับจางสาธารณะ 

 รถประจําทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  

         รถประจําทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 
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 2.1.5 แผนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

                  

                 1) แผนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โทรศัพท 0-2942-6800 
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 2) คําอธิบายแผนท่ี 
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2.2 รายละเอียดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

 

2.2.1 ปรัชญา  (Philosophy) 

 “ความรูดี  มีคุณธรรม  นําชุมชนพัฒนา” 

2.2.2 วิสัยทัศน  (Vision) 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาภูมิปญญา  สอดคลองกับ

ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

2.2.3 พันธกิจ  (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู  คูคุณธรรม 

 2. วิจัยและพัฒนาองคความรู  ภูมิปญญาและถายทอดสูชุมชนและสังคม 

 3. บริการทางวิชาการ  ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

 4. ทํานุบํารุง  เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 5. พัฒนาชุมชนและสังคม  ท่ีสอดคลองกับแนวทางตามพระราชดําริ และนโยบายการพัฒนา

ประเทศ 

 6. พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.2.4 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  (Uniqueness) 

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” 

2.2.5 อัตลักษณของบัณฑิต (Identity) 

 “บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา กาวหนาเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

    2.2.6 คานิยมองคกร (Shared Value) 

 “บัณฑิต  ยอมฝกตน  :  อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา”  

2.2.7 รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร 

 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปน

เปาหมายรวมท่ีทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรวมกันผลักดันอยางตอเน่ือง 2) เปนกรอบใน

การจัดทําแผนระยะสั้นและระยะกลางไดอยางเหมาะสม และ 3) เปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและ

บูรณาการใชทรัพยากร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 20 ตัวช้ีวัด และ 29 กลยุทธ โดยมีรายละเอียด             

ท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศและ                 

การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับโลกแหงศตวรรษที่ 21  

 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม  

 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะในสาขาวิชาที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน   
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 เปาประสงค  

 1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 2. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต                

จันทรเกษม 

 3. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการ

ตลาดแรงงาน 

 ตัวช้ีวัด 

 1.1 รอยละความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

จันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม 

 1.2 รอยละการไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ปของผูสําเร็จการศึกษา 

 1.3 จํานวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติในระดับภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับสากล ดานคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพตามอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม 

 กลยุทธ 

 1.1 บูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษมกับการเรียนการสอน           

ทุกรายวิชา 

 1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 1.3 ส ง เส ริมการจัดการเรียนการสอนท่ี เช่ือมโยงกับการทํางาน (Work-integrated 

Learning : WiL) 

 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 

 1.5 พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน  

 1.6 สงเสริมนักศึกษาเขารวมแขงขัน ประกวด ความสามารถและทักษะดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง              

และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง                

และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 2. เพ่ือขับเคลื่อนการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 3. เพ่ือบูรณาการการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 เปาประสงค  

 1. มหาวิทยาลัยมีผลงาน การวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น             

ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 2. ทองถิ่น ชุมชนเมือง คุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนาจากการวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

 3. การวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมสามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยาง

เปนรูปธรรม 

 ตัวช้ีวัด 

 2.1 รอยละของผลงานการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน           

ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 2.2 รอยละของการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง และ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมตอจํานวนงานวิจัยตามแผน 

  2.3 รอยละของการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง  

และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยตามแผน 

 กลยุทธ 

 2.1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมใหสอดคลองกับ          

การพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง  และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยมืออาชีพ 

 2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

 2.4 สนับสนุนการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพและความ

ตองการ เชิงพ้ืนท่ี 

 2.5 สงเสริมการเผยแพร การสรางเครือขาย การถายทอดผลงานวิจัย งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมสูทองถิ่น ชุมชน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 2.6 สงเสริมการนําผลงานไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศ 

 2.7 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง              

การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือบริการวิชาการท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 2. เพ่ือบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 3. เพื ่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเป นแหลงเร ียนรู ในการพัฒนาทองถิ ่น ชุมชนเมือง การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 เปาประสงค   

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติบนฐาน

ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 

 2. ทองถ่ินและชุมชนเมือง ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพอยางยั่งยืน      

 3. พันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ สนับสนุน และสงเสริมการบริการวิชาการตามพ้ืนท่ี

เปาหมายและประเด็นการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Reprofiling) 

 4. มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 

 3.1 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอจํานวน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 

 3.2 รอยละของทองถ่ิน ชุมชนเมืองที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอจํานวนทองถิ่น ชุมชน

เมือง                ตามแผน 

 3.3 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตอจํานวน

โครงการตามแผน 

 3.4 จํานวนแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ 

 กลยุทธ 

 3.1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานบริการวิชาการ 

 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการดวย “ศาสตรพระราชาเพ่ือความยั่งยืน” โดยการมีสวนรวมของ

ทองถ่ิน ชุมชนเมือง  

 3.3 สงเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3.4 พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามเอกลักษณ จุดเดนของมหาวิทยาลัยและทองถิ่น  

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ สงเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนเมือง              

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ืออนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรความเปนไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนเมือง  

 2. เพ่ือบูรณาการการอนุรักษ สงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนเมือง               

 3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  
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 เปาประสงค  

 1. ภูมิปญญาทองถ่ินและชุมชนเมือง ไดรับการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรความเปนไทย

และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  

 2. ทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมไดรับการเพ่ิมมูลคา 

 3. ทองถ่ิน ชุมชนเมือง รวมกับภาคีเครือขายในการสงเสริม สืบสาน เผยแพรความเปนไทยและ

ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 

 4.1 รอยละของผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรความเปนไทย และความ

หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนเมืองตอจํานวนตามแผน 

 4.2 รอยละโครงการท่ีเพ่ิมมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมตอ

จํานวนโครงการตามแผน 

 4.3 รอยละของโครงการที่ดําเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการตามแผน 

 กลยุทธ 

 4.1 สงเสริม อนุรักษ เรียนรูศิลปวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนเมือง อยาง

ยั่งยืน 

 4.2 สงเสริมการสรางผลงาน องคความรู และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น     

ชุมชนเมือง  

 4.3 สงเสริมการสรางมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรม 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ            

การประกันคุณภาพการศึกษา2 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาให

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 2. เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับโลกศตวรรษท่ี 21 

 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความพรอมสูสังคมแหงศตวรรษที่ 21 

 4. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

 5. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรสมัยใหม (Modern Organization) 

 เปาประสงค  

 1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

                                                        
2 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 5 ของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561 – 2565 เน่ืองจากเปนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานงบประมาณและการเงิน และสอดคลองกับเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
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 2. มหาวิทยาลัยมีโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความพรอมสอดคลองกับโลกศตวรรษ             

ท่ี 21 

 3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาใหพรอมรับศตวรรษท่ี 21 

 4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพยสิน ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย3 

 5. มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมัยใหม มีการขับเคล่ือนโดยใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารงาน 

(SMART CRU) 

 ตัวช้ีวัด 

 5.1  ผลการประเมินคุณ ธรรม และความโปร งใสของมหาวิทยาลัย  ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

 5.2 ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน4 

 5.3 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองคกรที่ยอมรับ (Webometrics) 

 5.4 รอยละความพึงพอใจของผู มีส วนไดส วนเสียตอการพัฒ นาเทคโนโลยีดิ จิ ทัลของ

มหาวิทยาลัย 

 5.5 รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

 5.6 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 5.7 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ 

 5.1 สงเสริมและกํากับการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร 

 5.2 สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานท่ีสงผลตอคุณภาพ ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ5 

 5.3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

 5.4 สงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การสรางผลงานทางวิชาการ บนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล            

 5.5 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจและการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

                                                        
3 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกดานงบประมาณและการเงิน ซึ่งจะ
สงผลตอการสนับสนุนมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพยสิน ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
4,5 การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับสถาบัน ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน เกณฑมาตรฐานขอที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 
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 5.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการสูความเปนมืออาชีพสอดคลอง

กับสังคมศตวรรษที่ 21 

 5.7 พัฒนาระบบการเงิน การจัดการทรัพยสิน และการจัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 5.8 พัฒนาระบบบริหารงานมุงสนองตอบความตองการของผูรับบริการและประชาคม 

 5.9 พัฒนาองคกรสูการเปน SMART CRU ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

  ดังน้ัน แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 เปนการ

ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองตอเปาประสงคที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการทางการเงินและทรัพยสิน ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย  

 

2.3 นโยบายระดับชาติท่ีเกี่ยวของ 

  2.3.1 นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  

  นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ไดแถลงรายละเอียดการเสนอรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 

2560 เพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดรับงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณท่ีสําคัญดังน้ี 

  1) ปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยางตอเน่ือง โดยจําแนกงบประมาณเปน              

6 กลุม ประกอบดวย งบประมาณรายจายงบกลาง งบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณรายจาย

กระทรวง/หนวยงาน (Function) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจายพ้ืนท่ี (Area) 

และงบประมาณรายจายบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของแตละกลุมมีความคลองตัว 

ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ 

  2) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร โดยดําเนินการใหสอดคลองกับ

รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ และแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายพ้ืนท่ี ท่ีใหความสําคัญกับการบูรณาการภารกิจและงบประมาณใน 3 มิติ 

ประกอบดวย มิติยุทธศาสตร มิติกระทรวง/หนวยงานบูรณาการรวมกับจังหวัด/กลุมจังหวัด และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในมิติพ้ืนท่ี เพ่ือใหการแกไขปญหาและการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีมีความสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชน และสามารถใชงบประมาณเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลให

เกิดผลเปนรูปธรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ  
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  3) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน โดยใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีเงินรายไดและเงินสะสมคงเหลือ พิจารณานําเงินดังกลาวมาใชใหเกิด

ประสิทธิภาพ ควบคูกับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินงานตามพันธกิจท่ีมี

ความสําคัญในระดับตํ่า ไมมีความจําเปน หรือไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพ่ือใหทุกหนวยงานมุงเนน

การใชงบประมาณดําเนินพันธกิจท่ีเรงดวน มีความสําคัญ ตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐไดมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  

  2.3.2 ราง ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  

   การท่ีประเทศไทยจะบรรลุเปาหมายในระยะยาวท่ีกําหนดไว การบริหารราชการแผนดินจะตอง

ปรับเปล่ียนขนานใหญใหสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางตอเน่ือง การปรับสมดุลภาครัฐจึงเปน

แนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสม โดยมีแนวยุทธศาสตรท่ีสําคัญคือการวางระบบบริหารงานภาครัฐแบบ

บูรณาการ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองเช่ือมโยงกันในทุกยุทธศาสตรกับการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึด

โยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีรายละเอียด

สําคัญท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 คือ 

   ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   

ประเด็นสําคัญ รายละเอียด 
1. ประเด็นหลัก 
     

การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกันต้ังแตยุทธศาสตรจนถึงระดับพ้ืนท่ี การขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชาติโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  และการจัดสรร
งบประมาณใหมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับและมีเปาหมายรวมเปนหลัก 
รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร ตามภารกิจ 
และพ้ืนท่ี 

2. ประเด็นยอย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณใหมีลักษณะแบบยึดโยงยุทธศาสตรในทุก
ระดับและเปาหมายรวมเปนหลัก 
เพ่ือใหสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ลงสูระดับตางๆ ตั้ งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนและยุทธศาสตร การพัฒนาภาค แผน
แมบท ประเด็นการปฏิรูป สูแผนบริหารราชการ แผนดินและแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
โดยจัดใหมีกฎหมายท่ีเปนกรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการใชระบบ
กรอบงบประมาณระยะปานกลางและระยะยาวใหเกิดผลเพ่ือสะทอนถึง ชองวางทาง
งบประมาณท่ีตองจัดสรรเปนรายการประจําและเพ่ือตอบสนองตอการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมุงเนนการจัดหางบประมาณแบบบูรณาการท่ียึดพ้ืนที่และ
ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญเปนตัวตั้ง และมีกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินและ  
การคลังภาครัฐ 

หมายเหต:ุ แสดงขอมูลเฉพาะท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 
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  2.3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) จัดทําข้ึนในชวง

ระยะเวลาของการปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยไดนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยให

สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง และมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดสําคัญท่ี

เก่ียวของกับแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 คือ 

   ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

    

ประเด็นสําคัญ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค 1.1 เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐานสากล 

1.2 เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกฎหมาย 
2. เปาหมาย เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 

3. ตัวช้ีวัด  ตัวช้ีวัด 1.3 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําป
ลดลง 

4. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
เวลา เกิดความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ํา มีกลไกและชองทางใหประชาชนและ
ภาคเอกชนเขาถึงขอมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน งบประมาณ 
และการคลังของภาครัฐไดอยางโปรงใสยิ่งขึ้น 

หมายเหต:ุ แสดงขอมูลเฉพาะท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

 

  2.3.4 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําขึ้นให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญของ ราง ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน  

(พ.ศ. 2558 - 2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ 

(พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนระดับชาติท่ีเก่ียวของ รวมถึงไดนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช มาเปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณ โดยคํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี เพ่ือขับเคล่ือน

นโยบายของรัฐบาล สามารถสรุปประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสรุปไดดังน้ี 
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ประเด็นหลัก ประเด็นยอย รายละเอียดโดยสรุป 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1. การพัฒนาสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ สงเสริมการคา 
การลงทุน  พัฒนาสู ชาติ
การคา  

 

การพัฒนาประสิท ธิภาพและ
มู ลค า เพ่ิ มข องภ าค การผลิ ต 
บริการ การคา และการลงทุน 

สงเสริมภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
ต้ังแตตนนํ้าถึงปลายน้ํา เพ่ือยกระดับความสามารถใน
การแขงขัน สงเสริมความเขมแข็งของผูประกอบการ 
และสรางชองทางการตลาดสินคาผานแพลตฟอรม
ออนไลน 

2. การพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ เสริมสรางฐานการ
ผ ลิตเข มแข็ งยั่ งยื น และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสู
เกษตรย่ังยืน  เปน มิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

2 .1  การพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหมีความพรอมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาด   

2 .2  การสรางราย ได จากการ
ทองเที่ยวและบริการ 

เร งพัฒ นาคุณภาพแหลงทองเท่ียว ฟน ฟู แหล ง
ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และแหลงทองเที่ยวใน
เขตพัฒนาการทองเท่ียว (คลัสเตอร) ตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี รวมถึง พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ
ดานการทองเท่ียวใหไดคุณภาพและมาตรฐานสากล 

2.3 การพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตร 

สรางความมั่นคงใหกับอาชีพเกษตรกรรม พัฒนา
ศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร พัฒนา
กําลังแรงงานภาคเกษตรใหมีความรู พัฒนาศักยภาพ
กระบวนการตลาดสินคาเกษตร พัฒนาการเกษตร
สมัยใหมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. การพัฒนาผูประกอบการ
แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล 

3.1 การพัฒนาและยกระดับผลิต
ภาคแรงงาน 

ยกระดับฝมือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีสวน
รวมของสถาบันการศึกษา ใหแรงงานมีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ และ
สอดคลองกับความตองการของตลาดงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

3.2 การพัฒนาผูประกอบการ
และเศรษฐกิจชุมชน และ
พัฒนา SMEs สูสากล 

สงเสริมการสรางและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน สงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ 
สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน 
รวมถึงองคกรการเกษตรและสหกรณ สงเสริมการ
จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน 

4. การลงทุนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคมและ
ระ บบ โล จิส ติกส  ค วาม
ม่ันคงทางพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัยพัฒนา 

4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการใชบริการและขอมูลขาวสาร
ท่ีเทาเทียม ประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีผูประกอบการดิจิทัล
รายใหมเพ่ิมขึ้น 

4 .2  การ พัฒนาศักยภาพด าน
วิทยาศาสตร  เทคโนโล ยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาประเทศไปสูการเปนสังคมบนเศรษฐกิจ
ฐานความรู  ก ารส งเส ริม สังคม ผู ป ร ะกอบการ
นวัตกรรม มีการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง 
และคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตรประเทศ 
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ประเด็นหลัก ประเด็นยอย รายละเอียดโดยสรุป 
4.3 การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค

ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

เพ่ิ มมู ลค าการลงทุนใน พ้ื น ท่ี เป าหมาย  พัฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตอาหารของพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท 
ซ่ึงเปนแหลงผลิตขาว พืชผัก มะพราว และประมงน้ํา
จืดของประเทศ โดยเนนการผลิตและการแปรรูปที่
สรางมูลคาเพิ่ม ที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน สนับสนุน
การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

1 . การพัฒ นาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต 

1 .1  การพัฒ นา ศั กยภาพ คน
ตลอดชวงชีวิต 

คน ใน สั งคม ทุ กช ว ง วั ยมี ทั ก ษ ะ  ค วามรู  แ ล ะ
ความสามารถเพิ่มขึ้น ท้ังเด็กปฐมวัยใหไดรับการเล้ียง
ดูที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห ทักษะชีวิตและการเรียนรู การประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมและทํางาน
กับผู อ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ี เปนพหุวัฒนธรรม 
รวมถึ งส ร างโอกาสทางการ ศึกษาสํ าหรับกลุ ม
ผูดอย โอกาส วัยแรงงาน ให มีทั กษะอาชีพและ
สมรรถนะที่ เหมาะสมตามกรอบมาตรฐานฝ มือ
แรงงานอาชีพ และผูสูงอายุวัยตนใหมีอาชีพเพื่อสราง
รายไดอยางตอเน่ืองใหแกผูสูงวัย 

1.2 การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพเทา
เทียมและทั่วถึง 

คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ือง 
ยกระดับ อันดับความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดานการศึกษาของ IMD มีการอานเพ่ิมข้ึน 
การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน  

2 . ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาและการเรียนรูให
มีคุณ ภาพเท าเทียม และ
ท่ั ว ถึ ง เป า ห ม า ย เชิ ง
ยุทธศาสตร 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูใหมี คุณภาพเทา
เทียมและท่ัวถึง 

ผู เรียนไดรับการศึกษาท่ีมี คุณภาพ มาตรฐาน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิด
วิเคราะห และการ เรียนรูต ลอดชี วิตอย างท่ั วถึ ง 
ตอบสนองความตองการของคนทุกชวงวัยและมี
ศักยภาพท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3. การปลูกฝ งระ เบียบวินั ย 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
คานิยมท่ีพึงประสงค 

ก า ร ส ง เส ริ ม ร ะ เบี ย บ วิ จั ย 
คุณธรรม จริยธรรม 

คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเปน
ไทยท่ีมีงาม รวมทั้ง มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 
และคานิยมที่พึงประสงค โดยเฉพาะความพอเพียง 
การมีวิจัย สุจริตและจิตอาสา 

4. การสรางเสริมให คนมีสุข
ภาวะท่ีด ี

การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ มีความรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ประชาชนทุกกลุม
ไดออกกําลังกาย  รวมกิจกรรมนันทนาการอยาง
เหมาะสม การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยใหมี
คุณภาพมาตรฐานตามท่ีกําหนดเพิ่มขึ้น การสงเสริม
การแพทยทางเลือก การสรางโอกาสให เด็กและ
เยาวชนไดพัฒนาทักษะทางกีฬา 
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ประเด็นหลัก ประเด็นยอย รายละเอียดโดยสรุป 
5. การสรางความอยูดีมีสุขของ

ครอบครัวไทยใหเอื้อตอการ
พัฒนาคน 

การสร างค วามอ ยูดี มีสุข ของ
ครอบครัวไทย 

ค รอ บ ค รั วอบ อุ น  เข ม แ ข็ ง  มี ศั ก ย ภ าพ  แ ล ะ
สัมพันธภาพท่ีดี มีความม่ันคงทุกดานตามเกณฑที่
กําหนด มีสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางการเติบโตจากภายใน 

1. การสรางความมั่นคงและ
กา รล ด ค ว าม เห ล่ื อ ม ล้ํ า
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

การสรางความมั่นคงและการลด
ค ว า ม เห ลื่ อ ม ล้ํ า ท า ง ด า น
เศรษฐกิจและสังคม 

ส ง เส ริ ม ให เด็ ก  เย าวช น  ส ต รี  ค น พิ การ  แ ล ะ
ผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถบริหาร
จัดการตนเองไปสูการพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคง 
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง มีการสรางอาชีพ และสราง
รายไดเพิ่มขึ้น 

2. การพัฒนาระบบบริการและ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

การสรางความ เสมอภาคเพ่ื อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ 

สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอ้ือ
ตอการดํารงชีวิตของคนทุกกลุมในสังคมเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ผูสูงอายุมีสุขภาวะท่ีดี 

3. การสรางความเขมแข็งของ
สถาบันทางสังคม ทุนทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ ค ว า ม
เขมแข็งของชุมชน 

การ สร างค ว าม เข มแ ข็ งของ
ส ถ าบั น ท า ง สั งค ม  ทุ น ท า ง
วัฒนธรรม และชุมชน 

สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมใน
การพั ฒ นาประ เท ศ  คน ไทยรู รักษามรดกทาง
วัฒนธรรม คนไทยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน 
สรางสรรค และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 

4. การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
ดานการแกไขปญหาความ
ยากตน ลดความเหลื่อมลํ้า 
และสร างการเติบ โตจาก
ภายใน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุข
ภาวะของตนเอง 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

1. การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู 
และป อ ง กัน การ ทํ าล าย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และ
ป อ ง กั น ก า ร ทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนใน
การอนุรักษธรรมชาติ  

2. การวางระบบบริหารจัดการ
นํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 
ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทุกหมูบานและชุมชนเมืองมีนํ้าใสสะอาดเพื่ออุปโภค
บริโภค ภาคเกษตรมีแหลงน้ําตนทุน พื้นที่ชุมชนและ
พ้ืนท่ีเกษตรไดรับผลกระทบจากน้ําทวมลดลง 

3. การพัฒนาและใชพลังงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการผลิตและใชพลังงานทดแทน  

4 .  ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เ มื อ ง ที่ เ ป น มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม 

ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการ
จัดการอยางถูกตอง มีการขยายเมืองสิ่งแวดลอม
ย่ังยืน  

5. การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
ดานการจัดการนํ้าและการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชี วิ ต ท่ี เ ป น มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการ
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ 
ฟนฟู ปองกันและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
เหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
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2.4 นโยบายดานงบประมาณและการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 2.4.1 การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรีในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสวนราชการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม และสงผลใหการบริหารงบประมาณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ สามารถสรุปแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญไดดังน้ี 

1) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

ทุกหนวยงานตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับ

แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม เปาหมาย และตัวชี้วัดที่ กําหนดไว โดยตองเปนไปตามแนวทางการ

ดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

1.1) จัดทําแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายเดือน และ 

รายไตรมาสสงใหผูบริหารหนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม 

1.2 ) การจัดทําแผนตามขอ 1.1 ตองมีความสอดคลองกับเป าหมายการเบิกจาย

งบประมาณเปนรายไตรมาสตามท่ีกําหนดไวในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ดังน้ี 

 1.2.1) งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืนๆ ท่ีเบิกจายใน

ลักษณะงบรายจายประจํา ในสวนท่ีเปนยุทธศาสตรและภารกิจของหนวยงาน จะตองเร่ิมดําเนินงานและ

เบิกจายงบประมาณต้ังแตไตรมาสท่ี 1 

 1.2.2) คาใชจายการฝกอบรม ประชุม และสัมมนาใหคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการ

จะไดรับและระยะเวลาท่ีเหมาะสมเปนสําคัญ โดยการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

ควรใหเกิดการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสท่ี 1 ใหไดมากท่ีสุดหรือไมนอยกวา รอยละ 50 ของวงเงิน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 1.2.3) รายจายในลักษณะงบลงทุน ไมวาจะเปนการเบิกจายจากงบรายจายประเภท

ใดตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยมีระยะเวลาการดําเนินการและเบิกจาย

งบประมาณ คือ 1) รายการงบลงทุนท่ีมีวงเงินตอรายการไมเกิน 1,000,000,000 บาท (หน่ึงพันลานบาท) 

จะตองกอหน้ีผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 (ภายใน 31 ธันวาคม 2560) และกรณี

ท่ีมีวงเงินตอรายการไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาท) จะตองดําเนินการและเบิกจายงบประมาณให

เสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี 1 ยกเวนบางรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตางประเทศใหดําเนินการ

กอหน้ีผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ท้ังน้ี ใหกําหนดแบงงวดงานและเบิกจาย

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง  และ 2) รายการงบลงทุนท่ีมีวงเงินตอรายการเกิน 1,000,000,000 บาท 

(หน่ึงพันลานบาท) จะตองกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 และเบิกจายใหสอดคลองกับงวดงาน 
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2) การบริหารงบประมาณและการใชจายงบประมาณ 

2.1) หัวหนาหนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง) ตองจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ท่ีสอดคลองกับการบริหารจัดการแบบมุงเนน

ผลงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2) หนวยงานตองดําเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.3) หนวยงานตองรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตาม

เปาหมายและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย หนวยงาน/โครงการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน พรอมท้ังระบุปญหา 

อุปสรรคและแนวทางแกไข โดยใหจัดสงรายงานท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการใชจาย

งบประมาณเปนรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือรวบรวมและรายงานตอผูบริหารเปนรายเดือนและรายไตรมาส 

2.4) ผูบริหารของทุกหนวยงานตองติดตามและกํากับดูแลใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดยเครงครัด 

2.5) หนวยงานท่ีมีเงินกันเหล่ือมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเรงรัดการกอหน้ี

ผูกพันและเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ยกเวนงบกอสราง 

2.6) กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจพิจารณามอบหมายใหหนวยงานพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณ 

2.7) หนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2546 เพ่ือ

รวบรวมเสนอผูบริหารพิจารณา 

2.8) ใหหนวยงานจัดทํารายงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติราชการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 

2546 เพ่ือรวบรวมใหผูบริหารพิจารณา 

2.9) การเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด คือ 1) งบประมาณแผนดิน กําหนดใหวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 เปนวันสุดทายของการ

ตัดงบและอนุมัติการจัดซ้ือจัดจาง และวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เปนวันสุดทายของการสงเอกสารเบิกจายท่ี

กองคลัง และ 2) งบประมาณเงินรายได กําหนดใหวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เปนวันสุดทายของการตัดงบและ

อนุมัติการจัดซ้ือจัดจาง และวันที่ 15 กันยายน 2561 เปนวันสุดทายของการสงเอกสารเบิกจายที่กองคลัง 

2.10) กรณีท่ีหนวยงานไมสามารถใชจายงบประมาณเงินรายไดตามกําหนดเวลา ตองคืน

วงเงินงบประมาณท่ีเหลือแกมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามความจําเปนตอไป ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใช

จายงบประมาณน้ันใหขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเปนรายกรณีไป   
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3) มาตรการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ  

การกําหนดมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561  เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานใชเปนกรอบในการติดตามและกํากับดูแลหนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติตาม

แผนการดําเนินงาน ใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนท่ีกําหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี

รายละเอียดท่ีสําคัญดังน้ี 

3.1) เปาหมายการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตองไมนอยกวา รอยละ 96.00 เปาหมายการเบิกจายรายจายประจําไมนอยกวา รอยละ 98.36 และรายจาย

ลงทุนไมนอยกวา รอยละ 88.00 

  3.2) การเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนผูเสนอ

จะตองมีความพรอมในการดําเนินการสอดคลองตามเง่ือนไขหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด เชน 

รายละเอียดคุณลักษณะ การเสนอราคาของผูรับจาง 3 ราย ความพรอมของสถานที่ดําเนินการ เหตุผลความ

ตองการโดยมีระยะเวลาดําเนินการ คือ 1) กรณีรายการครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสรางท่ีไดรับจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดิน จะตองกอหน้ีผูกพัก (ลงนามในสัญญา) ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 (ภายใน 31 

ธันวาคม 2560) เทาน้ัน และหากเปนรายการท่ีมีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท จะตองสามารถ

ดําเนินการและเบิกจายงบประมาณใหเสร็จส้ินภายในไตรมาสที่ 1 ยกเวนเปนรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือ

จัดหาจากตางประเทศใหดําเนินการกอหน้ีผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ท้ังน้ี 

ใหกําหนดแบงงวดงานและเบิกจายใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงดวย และ 2) กรณีรายการครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสรางท่ีไดรับจัดสรรจากเงินรายได ขอใหหนวยงานเรงดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายใน 

ไตรมาสท่ี 1 

  3.3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณใหกองนโยบายและแผนทุก 

สิ้นเดือนและทุกไตรมาส เพ่ือรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือนและทุก

ไตรมาส และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 เพ่ือเรงรัดการดําเนินงาน 

  3.4) รองอธิการบดีแตละฝายใหกํากับดูแลขับเคล่ือนการดําเนินงานและการเบิกจาย

งบประมาณในแตละยุทธศาสตรท่ีอยูภายใตการกํากับ ดังน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร รองอธิการบดีที่กํากับดูแล 
ยุทธศาสตรที่ 1 
การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง 
การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 
ยุทธศาสตรที่ 3  
การเปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชแนวทาง  
“ศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและ

บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร รองอธิการบดีที่กํากับดูแล 
ยุทธศาสตรที่ 4 
การอนุรักษ สงเสริม สืบศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชนเมือง 
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการศึกษา ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและ
บริการวิชาการ 

   

  3.5) แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัด ติดตาม การเบิกจายงบประมาณใหสอดคลองกับ

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  3.6) จัดทํารายงานเพ่ือรายงานใหกับสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 

  3.7) หนวยงานตองทราบและตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะไดรับจากพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจาย เม่ือการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  3.8) สําหรับรายการท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงิน/ขยายกันเงินใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินงาน

และเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 (ภายใน 31 มีนาคม 2561) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  3.9) หัวหนาหนวยงาน ตองดูแลและกํากับติดตามการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณให

เปนไปตามแผนอยางเครงครัด พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคใหกองนโยบายและแผน 

รวมท้ังคณะกรรมการติดตามฯ เปนประจําทุกเดือนและทุกไตรมาส 

  3.10) กรณีท่ีดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ใหหนวยงาน

ระบุสาเหตุและช้ีแจงตอรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลและแจงกองนโยบายและแผน 

  3.11) มหาวิทยาลัยจะนําผลการเบิกจายงบประมาณ มาใชประกอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณในปตอไป 
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 2.4.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

          สืบเน่ืองจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง การบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดมาตรการเรงรัดตามการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานจึงสามารถแสดง

รายละเอียดการกําหนดเปาหมาย แนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามท่ีสําคัญไดดังน้ี 

1) เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ใน

ภาพรวมไมนอยกวา รอยละ 96.00 เปาหมายการเบิกจายรายจายประจําไมนอยกวา รอยละ 98.36 และ

รายจายลงทุนไมนอยกวา รอยละ 88.00 ของวงเงินงบประมาณ ดังน้ี 

 
หนวย : รอยละ 

ไตรมาสที่ 

รายจายภาพรวม รายจายประจํา รายจายลงทุน 

รายไตรมาส  
สะสม               

ณ สิ้นไตรมาส  
รายไตรมาส  

สะสม               

ณ สิ้นไตรมาส  
รายไตรมาส  

สะสม                 

ณ สิ้นไตรมาส  

1 30.29 30.29 33.00 33.00 21.11 21.11 

2 22.00 52.29 22.00 55.00 22.00 43.11 

3 22.00 74.29 22.00 77.00 22.00 65.11 

4 21.71 96.00 21.36 98.36 22.89 88.00 

 

2) แนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบั ติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองนโยบายและแผนจัดทําแนวปฏิบัติและปฏิทินการ

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบงเปนรายเดือนและรายไตรมาส 

สามารถแสดงรายละเอียด ไดดังน้ี 
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 2.1) แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป รายเดือน 

  การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป คณะและ

หนวยงานจะตองรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนตอกองนโยบายและแผนทุกเดือน ตั้งแตวันท่ี  

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 สามารถสรุปแนวปฏิบัติไดดังน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงแกไข 

หนวยงาน 

จัดสงรายงานรายเดือน 

กองนโยบายและแผน 

รวบรวมและสรุป 

กองนโยบายและแผนเสนอ 

รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน

พิจารณา 

พิจารณา 

รายงาน 

ปรับปรุงแกไขแลว 

กองนโยบายและแผน

จัดทํารายงาน 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 2.2) ปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการรายเดือน 

 

ปฏิทินการติดตามฯ 
แผนการดําเนินงานรายเดือน 
(1 ตุลาคม - 30 กันยายน) 

ผูรับผิดชอบ 

1. กองนโยบายและแผนบันทึกให
หนวยงานจัดสงรายงาน 

จัดทําบันทึกแจง 
ตนปงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

2. หนวยงานสงรายงานรายเดือน สัปดาหท่ี 1 ของเดือน หนวยงาน 
3. กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุป สัปดาหท่ี 2 ของเดือน กองนโยบายและแผน 
4. กองนโยบายและแผนเสนอรอง

อธิการบดีฝายนโยบายและแผน
พิจารณา 

สัปดาหที2่ ของเดือน กองนโยบายและแผน 

5. ถามีการปรับปรุงแกไข สงคืนให
หนวยงานแกไขแลวสงกลับมายังกอง
นโยบายและแผนเพ่ือจัดทํารายงาน 

สัปดาหท่ี 3 ของเดือน กองนโยบายและแผน
และหนวยงาน 

6. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

สัปดาหท่ี 4 ของเดือน กองนโยบายและแผน 
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 2.3) แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป รายไตรมาส 

 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป คณะและ

หนวยงานจะตองรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนตอกองนโยบายและแผนทุกไตรมาส แบงเปน 

ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561) 

ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561) และ ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 

2561) สามารถสรุปแนวปฏิบัติไดดังน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปรับปรุงแกไข 

หนวยงาน 

จัดสงรายงานรายไตรมาส 

กองนโยบายและแผน 

รวบรวมและสรุป 

ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 

และใหหนวยงานนําเสนอผลการดําเนินงาน

และผลการใชจายงบประมาณตอผูบริหาร 

พิจารณา 

รายงาน 

ปรับปรุงแกไขแลว 

กองนโยบายและแผน

จัดทํารายงาน 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
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2.4) ปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการรายไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการติดตามฯ 

แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

(1 ตุลาคม - 30 กันยายน) 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม)  

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน)  

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ผูรับผิดชอบ 

1. กองนโยบายและแผนบันทึกใหหนวยงาน

จัดสงรายงาน 

จัดทําบันทึกแจง 

ตนปงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

2. หนวยงานสงรายงานรายไตรมาส สัปดาหท่ี 2 ของเดือนแรก 

ในไตรมาสถัดไป 

หนวยงาน 

3. กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุป สัปดาหท่ี 2 ของเดือนแรก 

ในไตรมาสถัดไป 

กองนโยบายและแผน 

4. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และให

หนวยงานนําเสนอผลการดําเนินงานและ 

ผลการใชจายงบประมาณตอผูบริหาร

อยางนอยหนวยงานละ 2 โครงการ 

สัปดาหท่ี 3 ของเดือนแรก 

ในไตรมาสถัดไป 

กองนโยบายและแผน 

และหนวยงาน 

5. ถามีการปรับปรุงแกไข สงคืนหนวยงาน

แกไขแลวสงกลับมายังกองนโยบายและ

แผน 

สัปดาหท่ี 3 ของเดือนแรก 

ในไตรมาสถัดไป 

กองนโยบายและแผน 

และหนวยงาน 

6. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

สัปดาหท่ี 4 ของเดือนแรก 

ในไตรมาสถัดไป 

กองนโยบายและแผน 

7. เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาและให

ขอเสนอแนะ 

สัปดาหท่ี 4 ของเดือนแรก 

ในไตรมาสถัดไป 

กองนโยบายและแผน 
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2.5 สถานภาพดานงบประมาณและการเงิน 
  

 การแสดงสถานภาพดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แบงเปน  

งบแสดงผลการดําเนินงานดานการเงิน และงบแสดงฐานะทางการเงิน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

  2.5.1 งบแสดงผลการดําเนินงานดานการเงิน 

  งบแสดงผลการดําเนินงานดานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบดวย

รายละเอียดดานรายไดและคาใชจายประจําปงบประมาณ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 
 (หนวย : บาท ) 

2560 2559  2558 
รายได    
 รายไดจากงบประมาณ 695,640,303.15  604,507,233.69  452,222,521.07 
 รายไดจากเงินกูและรายไดอ่ืนจากรัฐบาล -  3,694,320.00   
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 240,955,124.57  267,615,607.42  332,086,696.25 

 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 1,004,629.97  251,728.55  1,536,768.06 
 รายไดอ่ืน 70,964,537.97  55,792,756.91  45,307,063.48 
รวมรายได 1,008,564,595.66  931,861,646.57  831,153,048.86 
       

คาใชจาย      
 คาใชจายบุคลากร 440,402,928.86  433,853,280.77  301,231,698.45 
 คาบําเหน็จบํานาญ 133,148,371.95  133,495,409.08  101,630,715.91 
 คาตอบแทน 5,081,880.00  4,036,002.00  90,986,170.20 
 คาใชสอย 115,235,988.63  106,172,567.72  116,649,529.54 
 คาวัสดุ 53,519,488.48  37,911,075.13  59,591,792.31 
 คาสาธารณูปโภค 26,593,819.04  31,507,637.31  28,703,941.70 
 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 53,690,211.39  28,721,120.16  48,589,658.86 
 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 973,831.00  854,739.60  17,006,945.00 
 คาใชจายอ่ืน -  -  33,051.00 
รวมคาใชจาย 828,646,519.35  776,551,831.77  764,423,502.97 
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ 179,918,076.31  155,309,814.80  66,729,545.89 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและ

ผลประโยชน จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 12/2560 วันพุธท่ี 6 ธันวาคม 2560  

 

 จากงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2558 – 

2560 พบวา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมของรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีรายละเอียดท่ี

สําคัญคือ 
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 รายไดของมหาวิทยาลัย พบวา รายไดจากงบประมาณและรายไดอ่ืนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเน่ือง รายไดจากการอุดหนุนและบริจาคในป 2560 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 2559 โดยรายไดจากการขาย

สินคาและบริการมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี รายไดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

  คาใชจายของมหาวิทยาลัย พบวา คาใชจายบุคลากรมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย และคาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค  

ในป 2560 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากป 2559 และคาบําเหน็จบํานาญในป 2560 มีแนวโนมลดลงเล็กนอยในป 

2559 ทั้งน้ี คาใชจายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
 

 2.5.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  งบแสดงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบดวย งบแสดงฐาน

การเงินดานสินทรัพย และงบแสดงฐานะการเงินดานหน้ีสิน รายละเอียดดานรายไดและคาใชจายประจําป

งบประมาณ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
 

   1) งบแสดงฐานะการเงินดานสินทรัพย ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไม

หมุนเวียน สามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
   (หนวย : บาท ) 

2560 2559  2558 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,144,918,226.45  1,088,685,559.52  410,359,555.62 
 ลูกหน้ีระยะสั้น 1,337,531.52  24,848,121.63  14,692,571.96 

 เงินลงทุนระยะสั้น 1,050,020,149.31  571,728,179.85  1,111,539,716.09 
 วัสดุคงเหลือ 4,767,510.77  7,297,242.06  8,492,318.13 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -  -  392,922.50 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,201,043,418.05  1,692,559,103.06  1,545,477,084.30 
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
 ลูกหน้ีระยะยาว 7,152,460.65  664,115.54  664,115.54 

 เงินลงทุนระยะยาว 423,925,482.32  1,006,089,832.32  423,684,626.00 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,106,103,612.68  1,846,328,658.92  1,573,183,157.79 
 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,987,474.23  -  - 

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,541,169,029.88  2,853,082,606.78  1,997,531,899.33 

รวมสินทรัพย 4,742,212,447.93  4,545,641,709.84  3,543,008,983.63 
ท่ีมา: เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและ

ผลประโยชน จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 12/2560 วันพุธท่ี 6 ธันวาคม 2560  
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 จากงบแสดงฐานะการเงินดานสินทรัพยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2558 – 

2560 พบวา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมของสินทรัพยสุทธิเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีรายละเอียด

ท่ีสําคัญคือ  

   สินทรัพยหมุนเวียน พบวา เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

เงินลงทุนระยะสั้นในป 2560 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากป 2559 ลูกหน้ีระยะสั้นในป 2560 มีแนวโนมลดลงจากป 

2559 และวัสดุคงเหลือมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี สินทรัพยหมุนเวียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้น 

   สินทรัพยไมหมุนเวียน พบวา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

ลูกหน้ีระยะยาวในป 2560 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากป 2559 เงินลงทุนระยะยาวในป 2560 มีแนวโนมลดลงจาก

ป 2559 ท้ังน้ี สินทรัพยไมหมุนเวียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในป 2560 มีแนวโนมลดลงจากในป 2559   

 

   2) งบแสดงฐานะการเงินดานหน้ีสิน ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน 

สามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
      (หนวย : บาท ) 

  2560  2559  2558 
หนี้สิน      
หนี้สินหมุนเวียน      
 เจาหนี้ระยะสั้น 13,903,727.77  29,253,315.14  48,211,149.16 
 เงินรับฝากระยะสั้น 345,014,274.13  371,394,693.07  459,857.21 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 358,918,001.90  400,648,008.21  197,733,994.04 
หนี้สินไมหมุนเวียน      
 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะ

ยาว 
34,135,805.59  86,736,156.51  58,995,164.98 

 เงินรับฝากระยะยาว 44,276,517.14  38,433,928.75  68,444,829.69 
 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 7,152,460.65  664,115.54  664,115.54 
 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 85,564,783.38  125,834,200.80  128,104,110.21 
รวมหนี้สิน 444,482,785.28  526,482,209.01  325,838,104.25 
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 4,297,729,662.65  4,019,159,500.83  3,217,170,879.38 

       
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน      
 รวมทุน 1,624,771,398.35  1,624,771,398.35  884,223,496.74 
 รวมรายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 2,672,958,264.30  2,394,388,102.48  2,332,947,382.64 
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 4,297,729,662.65  4,019,159,500.83  3,217,170,879.38 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและ

ผลประโยชน จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 12/2560 วันพุธท่ี 6 ธันวาคม 2560  
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 จากงบแสดงฐานะการเงินดานหน้ีสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2558 – 

2560 พบวา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมของสินทรัพยสุทธิเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยหน้ีสิน

หมุนเวียน ประกอบดวย เจาหน้ีระยะส้ันและเงินฝากระยะสั้น รวมถึงหน้ีสินไมหมุนเวียน ประกอบดวย เจาหน้ี

เงินโอนและรายการอุดหนุนในป 2560 มีแนวโนมลดลงจากป 2559  

   

2.6 สถิติขอมูลดานงบประมาณและการเงิน ยอนหลัง 5 ป 

  สถิติขอมูลดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เปนขอมูลสารสนเทศ

สําคัญในการวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวย งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร ผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการเบิกจายเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ี 

 

2.6.1 เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 

 รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายในแตละปงบประมาณ แบงเปน เปาหมายแตละไตรมาส 

และเปาหมายการเบิกจายเม่ือส้ินสุดปงบประมาณ เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหทุกหนวยงานราชการผลักดัน 

การเบิกจายงบประมาณให เกิดประสิทธิภาพ โดยเปาหมายการเบิกจายระหวางป  พ.ศ. 2556 – 2560  

มีรายละเอียดดังน้ี 
 หนวย : รอยละ 

ไตรมาส 
เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

1 20.00 22.00 32.00 30.00 30.00 
2 44.00 46.00 55.00 52.00 52.00 
3 69.00 70.00 76.00 73.00 73.00 
4 94.00 95.00 96.00 96.00 96.00 

 

  ทั้งน้ี เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใชเปาหมายการเบิกจาย

เดียวกับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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  2.6.2 การจัดสรรงบประมาณ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดรับการจัดสรรงบประมาณ แบงเปน งบประมาณแผนดินและ

งบประมาณเงินรายได เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถแสดงรายละเอียด

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 ไดดังน้ี 

 
 หนวย : บาท 

ปงบประมาณ 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 
2556 304,720,100.00 341,887,169.58 646,607,269.58  
2557 322,363,200.10 329,633,905.94 651,997,106.04 
2558 393,661,300.00 322,778,700.00 716,440,000.00 
2559 499,575,200.00 309,516,800.00 809,092,000.00 
2560 509,863,925.31 280,021,200.00 789,885,125.31  
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43 
 

 2.6.3 ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 
   หนวย : บาท 

ปงบประมาณ 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร  

งบประมาณที่เบิกจาย เปาหมายท่ี
รัฐบาลกําหนด 

(รอยละ) 

ผลตาง 
(รอยละ) 

การแปรผล 
ภาพรวม รอยละ 

2556 646,607,270 574,864,557.49 88.90 94.00 (5.10) ต่ํากวาเปาหมาย 
2557 651,997,106.04 535,762,389.00 82.17 95.00 (12.83) ต่ํากวาเปาหมาย 
2558 716,440,000.00 600,673,577.00 83.84 96.00 (12.16) ต่ํากวาเปาหมาย 
2559 809,092,000.00 673,101,219.00 83.19 96.00 (12.81) ต่ํากวาเปาหมาย 
2560 789,885,125.31 700,119,282.00 88.64 96.00 (7.36) ต่ํากวาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 แผนการประมาณการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดประมาณการงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับระหวางป 

งบประมาณ  พ .ศ . 25 61 – 2 565  โดย งบประมาณ แผนดิ น มี เกณ ฑ การ จัดส รรพิจารณ าจาก 

1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร) รายจายเก่ียวกับบุคลากร คาสาธารณูปโภค คาวัสดุตางๆ คาใชจายงบลงทุน คา

ที่ดินและส่ิงกอสราง งบรายจายอ่ืนๆ 2) พันธกิจดานการใหบริการวิชาการ จากกิจกรรมเผยแพรความรูและ

บริการ และกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จาก

งบรายจายอ่ืนที่จัดสรรตามคําของบประมาณ 4) พันธกิจดานการวิจัย จากงบเงินอุดหนุนคาใชจายวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู และคาใชจายวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และ 5) โครงการตามนโยบาย

สําคัญของรัฐบาล (Flagship Project)  

94.00 95.00 96.00 96.00 96.00

88.9

82.17
83.84 83.19

88.64

2556 2557 2558 2559 2560

ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม เปรียบเทียบกับเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560

เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

ผลการเบิกจายงบประมาณ (ภาพรวม) 
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  งบประมาณเงินรายไดพิจารณาจาก6 1) แนวโนมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาค

นอกเวลา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คํานวณ

รวมกับคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) รายไดจากแหลงอ่ืน 

ประกอบดวย คาเชาสถานท่ี ดอกเบ้ียรับ และรายไดเบ็ดเตล็ด และ 3) รายไดงานสิทธิประโยชน ประกอบดวย 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (จันทรเกษมปารค) สระวายนํ้า และโรงพยาบาลสัตว 

 ท้ังน้ี จากเกณฑการจัดสรรงบประมาณขางตนสามารถแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ 

หรือแผนการประมาณการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ไดดังน้ี  
   หนวย : บาท 

ปงบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

งบประมาณแผนดิน* งบประมาณเงินรายได** รวม 
2561 631,945,800 216,099,600 848,045,400 
2562 608,322,300 185,626,600 793,948,900 
2563 392,710,700 170,183,300 562,894,000 
2564 403,706,100 159,490,800 563,196,900 
2565 410,993,800 146,852,200 557,846,000 

หมายเหต:ุ * ขอมูลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลมที่ 10 (2) 

โดยสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 

              ** ผานความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหา

รายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 

 

  นอกจากน้ี เม่ือนําแผนการประมาณการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2565) มาจําแนกตามประเภทรายจาย แบงเปน รายจายประจํา รายจายลงทุน และรายจาย

ยุทธศาสตร สามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
   หนวย : บาท 

ปงบประมาณ งบรายจายลงทุน งบรายจายประจํา งบรายจายยุทธศาสตร 
รวมงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร 
2561 228,972,258 593,631,780 25,441,362 848,045,400 
2562 222,305,692 524,006,274 47,636,934 793,948,900 
2563 84,434,100 253,302,300 225,157,600 562,894,000 
2564 56,319,690 225,278,760 281,598,450 563,196,900 
2565 55,784,600 223,138,400 278,923,000 557,846,000 

 

                                                        
6
 ผานความเปนชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 เร่ือง

แนวนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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   หนวย : บาท 

 
 

2.8 แหลงที่มาของรายรับ  
 จากแผนการประมาณการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 
2565) มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงานตามพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพันธกิจจุดเนน จุดเดน คือ การสืบสานแนวทางตามแนว 
พระราชดําริ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมี 
แหลงงบประมาณ ดังน้ี 

2.8.1 งบประมาณแผนดิน คือ งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินงานให
บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

- งบบุคลากร (เงินเดือน คาจาง) 
- งบดําเนินการ (ตอบแทน  ใชสอย และวัสดุ) 
- งบลงทุน (ครุภัณฑ) 

2.8.2 เงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา คือ คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2552 รวมตลอดหลักสูตร ไดแก 

- คาบํารุงมหาวิทยาลัย 
- คาอินเตอรเน็ต 
- คาบํารุงหองสมุด 
- คาบํารุงหองพยาบาล บริการสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ 
- คาบํารุงกีฬา 

228,972,258
222,305,692

84,434,100
56,319,690

55,784,600

593,631,780
524,006,274

253,302,300

225,278,760 223,138,400

25,441,362
47,636,934

225,157,600

281,598,450 278,923,000
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563,196,900 557,846,000
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ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

งบรายจายลงทุน งบรายจายประจํา งบรายจายยุทธศาสตร งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
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- คาบํารุงกิจกรรม 
- คาลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย 
- คาลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัต ิ
- คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการ และภาคฤดูรอน 
- คาบํารุงศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัย 

   ทั้งน้ี คาธรรมเนียมขางตน ใหมหาวิทยาลัยเก็บตลอดหลักสูตรแบบเหมาจายภาคเรียนละเทาๆ 
กัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง อัตราการจายคาลงทะเบียนรายวิชาตลอดหลักสูตร 
ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดจําแนกรายหลักสูตร ดังน้ี 

 
 1) นักศึกษาปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการ 
 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 หลักสูตร 5 ป ชําระ 10 ภาคเรียนปกติ ดังน้ี 
1.1 คณิตศาสตร 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.2 วิทยาศาสตรท่ัวไป 9,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.3 การศึกษาปฐมวัย 8,900 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.4 พลศึกษา 9,300 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.5 ภาษาจีน 8,600 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.6 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 11,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.7 ภาษาอังกฤษ 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.8 ดนตรีไทยศึกษา 9,900 บาท/คน/ภาคเรียน 

1.9 ฟสิกส 10,300 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

   หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ ดังน้ี 
2.1 อุตสาหกรรมทองเที่ยว 10,100 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.2 จิตวิทยา 9,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.3 ภาษาไทย 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.4 ภาษาอังกฤษ 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.5 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.6 ศิลปกรรมแขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป 10,800 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.7 ศิลปกรรมแขนงวิชาออกแบบประยุกต

ศิลป 

10,800 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.8 ดนตรีสากล 10,900 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.9 นาฏศิลปและศิลปการแสดง 10,500 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.10 การบริหารและการพัฒนาชุมชน 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 
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2.11 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 

9,300 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.12 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิง 

ทองเที่ยว 

9,600 บาท/คน/ภาคเรียน 

2.13 อาหารและโภชนาการ 11,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ ดังน้ี 
3.1 วิทยาการคอมพิวเตอร 11,100 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11,100 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.3 วิทยาศาสตรการกีฬา 10,800 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.4 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 11,000 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 10,900 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.6 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 11,100 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.7 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 11,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.8 วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ 11,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

3.9 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 11,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ ดังน้ี 

บริหารธุรกิจ   

4.1 แขนงวิชาการจัดการ 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

4.2 แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

4.3 แขนงวิชาการตลาด 8,850 บาท/คน/ภาคเรียน 

4.4 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

4.5 แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 9,200 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ ดังน้ี 

5.1 นิติศาสตร 9,000 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
6.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ  
6.1 บัญชี 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
 



48 
 

7.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ  

7.1 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 8,700 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
8.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ  
นิเทศศาสตร   

8.1 แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการ

โฆษณา 

10,400 บาท/คน/ภาคเรียน 

8.2 แขนงวิชาวารสารศาสตรและสื่อดิจิทัล 10,400 บาท/คน/ภาคเรียน 

8.3  แขนงวิชาวิท ยุกระจาย เสียง วิ ท ยุ

โทรทัศนและสื่อใหม 

10,400 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
9.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ  
9.1 รัฐประศาสนศาสตร 8,800 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
10. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ  
10.1 เทคโนโลยีการผลิต 8,800 บาท/คน/ภาคเรียน 

10 .2  อิ เล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 

11,100 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
 2) นักศึกษาปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  

  
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 
 

 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

   2.1 วิทยาการคอมพิวเตอร 12,000 8,650 

   2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000 8,650 

   2.3 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 12,000 8,650 

   2.4 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 11,800 8,550 

   2.5 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 12,000 8,650 
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2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 
 

 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

   2.1 อุตสาหกรรมทองเท่ียว 11,100 7,950 

   2.2 จิตวิทยา 9,900 6,850 

   2.3 ภาษาไทย 10,100 6,950 

   2.4 ภาษาอังกฤษ 10,100 6,950 

   ศิลปกรรม   

   2.5 แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป 10,800 7,750 

   2.6 แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป 10,800 7,750 

   2.7 ดนตรีสากล 10,900 7,850 

   2.8 นาฏศิลปและศิลปการแสดง 10,500 7,450 

   2.9 การบริหารและการพัฒนาชุมชน 10,100 6,950 

   2.10 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 

10,500 7,150 

   2.11 ภู มิศาสตรและประวัติศาสตร เชิ ง

ทองเที่ยว 

10,500 7,150 

 
3.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
 หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 

 

 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

   3.1 นิติศาสตร 10,700 7,250 

 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 

 
 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

บริหารธุรกิจ   

4.1 แขนงวิชาการจัดการ 9,900 6,850 

4.2 แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 10,000 6,850 

4.3 แขนงวิชาการตลาด 9,900 6,850 
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4.4 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 9,900 6,850 

4.5 แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 9,900 6,850 

 
5.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
 หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 

 

 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

5.1 บัญชี 9,900 6,850 

 
6.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 

  
 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

6.1 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 9,900 6,850 

 
7.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 

 
 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

บริหารธุรกิจ   

4.1 แขนงวิชาการจัดการ 9,900 6,850 

4.2 แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 10,000 6,850 

4.3 แขนงวิชาการตลาด 9,900 6,850 

4.4 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 9,900 6,850 

4.5 แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 9,900 6,850 

 
8.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 

  
 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

8.1 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 10,500 7,150 
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9.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
  หลักสูตร 4 ป ชําระ 8 ภาคเรียนปกติ และ 4 ภาคเรียนฤดูรอน ดังน้ี 

  
 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

9.1 เทคโนโลยีการผลิต 11,600 8,450 

9.2  อิ เล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 

11,900 8,650 

 
 3) ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  

 อัตราคาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง อัตราคาธรรมเนียม
รายวิชา ภาคนอกเวลาราชการ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จะมีลักษณะแตกตาง
จากการเก็บคาธรรมเนียมของหลักสูตรอ่ืนๆ ขางตน โดยทําการแยกคาธรรมเนียมการศึกษาออกจาก
คาลงทะเบียนรายวิชา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 ภาคเรียนปกติ 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

ภาคฤดูรอน 

(บาท/คน/ภาคเรียน) 

8.1 คาบํารุงการศึกษา 500 250 

8.2 คาอินเตอรเน็ต 300 300 

8.3 คาบํารุงหองสมุด 300 300 

8.4 คาหองพยาบาล บริการสุขภาพ และ 

ประกันอุบัติเหตุ 

300 300 

8.5 คาบํารุงกีฬา 300 300 

8.6 คาบํารุงกิจกรรม 300 300 

8.7 คาลงทะเบียนรายวิชา 

     - รายวิชาบรรยาย (หนวยกิตละ) 

     - รายวิชาภาคปฏิบัติ (หนวยกิตละ) 

 

150 

250 

 

150 

250 

8.8 คาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนาสาขา 1,000 1,000 

8.9 คาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนนอก

เวลาราชการ 

1,000 1,000 

8.10 คาบํารุงศูนยนอกมหาวิทยาลัย 1,000 1,000 
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4) เงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาวิทยาลัยการแพทยทางเลือก ไดจากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต ตลอดหลักสูตร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนจีน                
มีรายละเอียดดังน้ี 

     คาใชจายเก็บครั้งเดียว 
1. คาธรรมเนียมแรกเขา     5,000 บาท 
2. คาประกันของเสียหาย     5,000 บาท 
3. คากิจกรรมนักศึกษา     1,000 บาท 
4. คาทําบัตรนักศึกษา      200 บาท 

    คาใชจายเก็บทุกภาคการศึกษา 
 ปท่ี 1 – 2 มีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา    55,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
 ปท่ี 3 – 5 มีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา    75,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
 

 5) เงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาโท (6 ภาคเรียน) เหมาจายคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา ตามประการศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง กําหนดอัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียม  พ.ศ. 2552 

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   140,000 บาท/หลักสูตร/คน 
 

 6) เงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาเอก (9 ภาคเรียน) เหมาจายคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา ตามประการศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง กําหนดอัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียม พ.ศ. 2552 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา   495,000 บาท/หลักสูตร/คน 
 

 7) เงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพคร ู (3 ภาคเรียน)  
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย     35,000 บาท/คน/หลักสูตร 
 

2.8.3 รายไดจากสิทธิประโยชนตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก รายไดจากการจัดเก็บคาเชาพ้ืนท่ี
จากรานคา/ผูประกอบการ เชน รานถายเอกสาร รานอาหารตางๆ เปนตน 

 
2.8.4 เงินรายไดจากการใหบริการวิชาการ คือ คาบริการท่ีหนวยงานหรือบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษมใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก โดยหักรอยละ 20 ของรายไดจากคาบริการ
วิชาการเขาสวนกลางมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี คาบริการ หมายถึง คาจาง คาธรรมเนียมการใหบริการ หรือคาบริการ
ท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีผูขอใชบริการวิชาการจายใหกับหนวยงานหรือบุคลากรเปนคาใชจายในการขอรับ
บริการวิชาการ 
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2.8.5 เงินรายไดจากการบริหารงาน คือ เงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา เชน รายไดจากโครงการวิจัย รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ รายได
จากคาธรรมเนียมอ่ืนๆ รายไดจากเงินบริจาค รายไดจากการขายครุภัณฑเสื่อมสภาพ/การขายทอดตลาด เปนตน 

 
2.8.6 เงินรายไดจากดอกเบี้ย ไดแก เงินทุนของมหาวิทยาลัยซ่ึงนําไปลงทุนกับสถาบันการเงินตาง ๆ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการ 
 

2.8.7 เงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสําหรับการวิจัย ไดจากการเขียนคําของบประมาณวิจัย
เพ่ือของบประมาณจากหนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และองคกรภาคเอกชน เปนตน 

 
2.8.8 เงินจากความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการภายนอก ได

จากการจัดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ ภายนอก  
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สวนที่ 3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  

แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 - 2565 

 

3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก  

 

 จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 

2561 - 2565 คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมมานิจ ชุมสาย ช้ัน 4 อาคาร

สํานักงานอธิการบดีท่ีผานมา ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย จุดแข็งและจุดออน และ

สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย โอกาสและอุปสรรค สามารถสรุปไดดังน้ี 

 3.1.1 จุดแข็ง ประกอบดวย 

 1) มีบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญดานงบประมาณและการเงิน 

 2) มีระบบการบริหารงบประมาณและการเงินเพ่ือการตัดสินใจท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน 

 3) มีระบบ e-budgeting ของมหาวิทยาลัยที่ชวยลดขั้นตอนในการดําเนินงานดานงบประมาณ 

 4) มีคณะกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิดานงบประมาณและการเงินในการกํากับ ติดตาม และ

ใหขอเสนอแนะอยางตอเน่ือง  

 5) ทุกคณะและหนวยงานใหความรวมมือในการพัฒนาระบบดานงบประมาณและการเงิน 

 6) ผูบริหารมีความชัดเจนในนโยบายดานการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน ใหเปนไป

อยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 

 7) มีกระบวนการควบคุม ติดตาม เรงรัด และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายเดือน 

รายไตรมาส และเม่ือส้ินสุดปงบประมาณ 

 8) มีการวางแผนการจัดการความรูดานงบประมาณและการเงิน โดยถายทอดแกบุคลากรท่ี

เก่ียวของอยางตอเน่ือง 

 9) มีทรัพยากรที่เอ้ือตอการจัดหารายได 

 3.1.2 จุดออน ประกอบดวย 

 1) ขั้นตอนการเบิกจายมีกระบวนท่ีตองใชระยะเวลา สงผลใหการเบิกจายไมเปนไมเปนไปตาม

เปาหมายที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

 2) รูปแบบการวิเคราะหและสรุปผลขอมูลดานงบประมาณและการเงินเพ่ือใชประโยชนในการ

ตัดสินใจยังไมเปนรูปธรรม 

 3) บุคลากรท่ีดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของคณะไมเพียงพอเม่ือมีการดําเนินงาน

ในกรณีเรงดวน  
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 4) บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนบางสวนยังมีความเขาใจในระบบการ

เบิกจายงบประมาณไมเพียงพอ  

 5) ระเบียบดานการจัดหารายไดจากแหลงอ่ืน เชน การบริการวิชาการ และการวิจัย รวมถึงการ

จัดหารายไดจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน 

 3.1.3 โอกาส ประกอบดวย 

1) มีระบบฐานขอมูล (e-budgeting) ของสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางที่สนับสนุน

การดําเนินงานดานงบประมาณและการเงิน 

2) มีระบบ GFMIS ควบคุมการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการตางๆ 

3) นโยบายดานงบประมาณท่ีสงเสริมใหมีการบริหารจัดการท่ีดี และใชงบประมาณเปนไป 

อยางคุมคา 

4) มีกฎ ระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน มีความถูกตอง รวดเร็ว เกิดความ   

คุมคาสูงสุด รวมถึงลดปญหาการใชงบประมาณไมตรงตามวัตถุประสงค  

5) นโยบายการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการท้ังในลักษณะเชิงยุทธศาสตรและเชิงพ้ืนท่ี            

ท่ีเอ้ือใหมหาวิทยาลัยสามารถของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ

นโยบายดังกลาว 

 6) การเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยราชภัฏบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐใน

ระดับชุมชน ทองถิ่น และจังหวัด  

 3.1.4 อุปสรรค ประกอบดวย 

1) กฎ ระเบียบ และเกณฑท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐบางคร้ังไมอํานวยใหเกิดความคลองตัว

ในการปฏิบัติงาน มีความซํ้าซอนและสับสนในการปฏิบัติตาม รวมถึงความเครงครัดท่ีมากเกินไปสงผลให

บุคลากรที่เก่ียวของ ไมประสงคเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ 

2) นโยบายของภาครัฐที่ลดการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา 

3) จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลงสงผลใหรายไดของมหาวิทยาลัย และการของบประมาณ

ท่ีอางอิงตามจํานวนนักศึกษาลดลง 
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ตารางท่ี 3.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก SWOT Analysis 

 
สภ

าพ
แว

ดล
อม

ภา
ยใ

น 
จุดแข็ง จุดออน 

S1 .  มี บุคลากรท่ี มีประสบการณและความ เชี่ย วชาญด าน
งบประมาณและการเงิน 

S2. มีระบบการบริหารงบประมาณและการเงินเพ่ือการตัดสินใจท่ี
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

S3. มีระบบ e-budgeting ของมหาวิทยาลัยท่ีชวยลดขั้นตอนใน
การดําเนินงานดานงบประมาณ 

S4. มีคณะกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานงบประมาณและ
การเงินในการกํากับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะอย าง
ตอเนื่อง 

S5. ทุกคณะและหนวยงานใหความรวมมือในการพัฒนาระบบดาน
งบประมาณและการเงิน 

S6. ผูบริหารมีความชัดเจนในนโยบายดานการบริหารจัดการ
งบประมาณและการเงิน ใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

S7. มีกระบวนการควบคุม ติดตาม เรงรัด และรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณเปนรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อ
สิ้นสุดปงบประมาณ 

S8. มีการวางแผนการจัดการความรูดานงบประมาณและการเงิน 
โดยถายทอดแกบุคลากรท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

S9. มีทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการจัดหารายได 

W1. ขั้นตอนการเบิกจายมีกระบวนท่ีตองใชระยะเวลา สงผลให
การเบิกจายไมเปนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

W2. รูปแบบการวิเคราะหและสรุปผลขอมูลดานงบประมาณ
และการเงินเพื่อใชประโยชนในการจัดสินใจยังไม เปน
รูปธรรม 

W3. บุคลากรท่ีดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของคณะ
ไมเพียงพอเมื่อมีการดําเนินงานในกรณีเรงดวน 

W4. บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนบางสวนยัง
มีความเขาใจในระบบการเบิกจายงบประมาณไมเพียงพอ 

W5. ระเบียบดานการจัดหารายไดจากแหลงอ่ืน เชน การบริการ
วิชาการ และการวิ จัย รวมถึงการจัดหาราย ไดจ าก
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน 

สภ
าพ

แว
ดล

อม
ภา

ยน
อก

 

โอกาส อุปสรรค 
O1. มีระบบฐานขอมูล (e-budgeting) ของสํานักงบประมาณ 

แ ละ กรม บัญชี กล าง ท่ีส นับส นุน การ ดํ าเ นินงาน ด าน
งบประมาณและการเงิน 

O2. มีระบบ GFMIS ควบคุมการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน
และโครงการตางๆ 

O3. นโยบายดานงบประมาณท่ีสงเสริมใหมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และใชงบประมาณเปนไป อยางคุมคา 

O4. มีกฎ ระเบียบท่ีควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน มี
ความถูกตอง รวดเร็ว เกิดความ   คุมคาสูงสุด รวมถึงลด
ปญหาการใชงบประมาณไมตรงตามวัตถุประสงค 

O5. นโยบายการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการท้ังในลักษณะ
เชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นท่ีท่ีเอ้ือใหมหาวิทยาลัยสามารถขอ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย ท่ี
สอดคลองกับนโยบายดังกลาว 

O6. การเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยราช ภัฏ บูรณาการก าร
ดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐในระดับชุมชน ทองถิ่น 
และจังหวัด 

 
 
 

T1. กฎ ระเบียบ และเกณฑท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐบางคร้ัง
ไมอํานวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีความ
ซ้ําซอนและสับสนในการปฏิบัติตาม รวมถึงความเครงครัด
ท่ีมากเกินไปสงผลใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไมประสงคเขียน
โครงการเพื่อของบประมาณ 

T2. นโยบายของภาครัฐท่ีลดการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจํา 

T3. จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลงสงผลใหรายไดของ
มหาวิทยาลัย และการของบประมาณท่ีอางอิงตามจํานวน
นักศึกษาลดลง 

 
 

 
 
 
 



57 
 

3.2 การวิเคราะหกลยุทธดวย TOWS Matrix 
 
 จากการวิเคราะห SWOT Analysis สามารถนํามาวิเคราะห TOWS Matrix เพ่ือหากลยุทธการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสม โดยสามารถสรุปความเปนไปไดของกลยุทธไดดังน้ี  
 

ตารางท่ี 3.2  ความเปนไปไดของกลยุทธจากผลการวิเคราะห TOWS Matrix 
 

สภาพแวดลอม  
              ภายใน 

 
สภาพแวดลอม
ภายนอก 

จุดแข็ง จุดออน 

โอ
กา

ส 

กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข 

S4S6 
O3O4O5O6 
 
 
 
 
 

S4S6 
O3O4 
 

S1S8 
O1O2O3O4O5O6 
 
S3S5 
O1O2 
S2 
O1 
 
S7 
O1O3O4 
 
 
S4S5S6 
O3O4 

- พั ฒ น า ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ระ ดั บช า ติ ด า น ง บ ป ระ ม า ณ  แ ผ น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ
มหาวิทยาลัย 
- พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการดาน
งบประมาณและการเงิน ท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
- พั ฒ น า ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด า น
งบประมาณและการเงินใหกับบุคลากร
ผานกระบวนการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 
- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชประโยชนประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ 
- พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม 
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
และของประเทศ 
- สงเสริมมาตรการประหยัดงบประมาณ
ราย จ าย แล ะก ารใชท รัพยาก รข อ ง
มหาวิทยาลัยอยางคุมคา 

W3W4 
O1 
 
 
W2 
O1 
 
 
W1 
O1O4 

-  พัฒนาทักษะและ เพิ่มความ รู ด าน
งบประมาณและการเ งินและ ให แ ก
บุ คล ากร ท้ั งส าย วิ ช า ก า รแ ล ะ ส า ย
สนับสนุนวิชาการ 
- พัฒนารูปแบบการวิเคราะหและสรุปผล
ขอมูลดานงบประมาณและการเ งิน ให
สามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ
ไดอยางเปนรูปธรรม 
- พัฒนาการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูล
มาสนับสนุนใหการเบิกจายเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาสอดคลองกับเปาหมาย
รัฐบาล 

อุป
สร

รค
 

 กลยุทธเชิงรับ 
S9 
T2T3 

- สงเสริมการสรางความมั่นคงดานรายได
และสินทรัพยของมหาวิทยาลัย จากการ
ดําเนินงานตามพันธกิจและการบริหาร
สิทธิประโยชน 

 W5 
T2T3 

- ปรับปรุงกฎ ระเบียบดานการจัดหา
รายไดใหเอ้ือและรองรับตอแนวทางการ
จัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 
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สรุปความเช่ือมโยงจากผลการวิเคราะห TOWS Matrix สูประเด็นยุทธศาสตร 
 
 จากการวิเคราะหความเปนไปไดของกลยุทธจากผลการวิเคราะห TOWS Matrix พบวา กลยุทธตางๆ 
จากการสังเคราะหผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมสามารถจัดกลุมและกําหนดกรอบการดําเนินงานได 4 
ประเด็น คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการ
ควบคุม ติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ และการพัฒนาการจัดการรายไดของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดนําประเด็นดังกลาวมากําหนดยุทธศาสตรของแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและ

การเงิน 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 

พัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตาม

ยุทธศาสตรและแผนระดับชาติ และ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

พัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ

การเงินใหกับบุคลากร 

พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และ

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

พัฒนาการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลมา

สนับสนุนการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย 

พัฒนารูปแบบการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล

ดานงบประมาณและการเงินใหสามารถ

นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

สงเสริมมาตรการการประหยัดงบประมาณ

และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบดานการจัดหารายไดของ

มหาวิทยาลัย 

สงเสริมการสรางความมั่นคงดานรายไดและ

สินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ดานงบประมาณและการเงิน 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานงบประมาณและการเงิน 

การพัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม 

และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาการจัดการรายไดบนพ้ืนฐาน

ของศักยภาพและความเช่ียวชาญตาม

พันธกิจ รวมถึงการบริหารสินทรัพย

อยางเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

ความเปนไปไดของกลยุทธจาก 

ผลการวิเคราะห TOWS Matrix 

การสังเคราะหยุทธศาสตร 

แผนกลยุทธทางการเงิน 
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3.3 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
 
 จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 
2561 ณ หองประชุมมานิจ ชุมสาย ท่ีผานมา คณะกรรมการฯ ไดรวมกันวิเคราะหเปาประสงคท่ีสอดคลองกับ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือนํามาสังเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมกับการจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงินฯ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค   

1.1 มีระบบกลไกการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 มีการใชจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 

1.3 บุคลากรมีความรู ทักษะการบริหารจัดการดานการเงิน และงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 1.1 การจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ และ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

ตัวช้ีวัด 1.3 ผลการประหยัดงบประมาณรายจายเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 1.4 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ

การเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน  

เปาประสงค   

2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

2.2 ผูบริหารสามารถนําขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศ

ตางๆ ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารตัดการ เพ่ือใหการตัดสินใจมีความถูกตอง แมนยํา โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล

ดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการ

ตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของผูบริหาร 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

   เปาประสงค  
3.1 การเบิกจายงบประมาณของคณะและหนวยงานเปนไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และ

สอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล 
ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับเปาหมายการเบิกจายของ

รัฐบาล 
  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการจัดการรายไดบนพ้ืนฐานของศักยภาพและความเช่ียวชาญตาม

พันธกิจ รวมถึงการบริหารสินทรัพยอยางเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

   เปาประสงค  
  4.1 มีความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 
 ตัวช้ีวัด 4.1 รอยละของรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพยเม่ือ

เทียบกับในปท่ีผานมา 

 
3.4 การสรางกลยุทธทางการเงินดวยผลการวิเคราะห TOWS Matrix 
 
 จากการสังเคราะหเปาประสงคตามมติคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ ท่ีมีความ
สอดคลองกัน สามารถกําหนดยุทธศาสตรแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 ได 4 ยุทธศาสตร                  
โดยเม่ือพิจารณารวมกับความเปนไปไดของกลยุทธจากการวิเคราะห TOWS Matrix สามารถสรุปกลยุทธการ
ดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร พรอมการแสดงความสอดคลองกับผลการวิเคราะห TOWS Matrix ไดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
ความสอดคลองกับ 

TOWS Matrix 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการดานงบประมาณและการเงิน 
 

1.1 พัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายระดับชาติดานงบประมาณ แผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

S4O3 
 

1.2 พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและ
การเงิน ท่ีสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

S6O4 
 

1.3 สงเสริมมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย
และการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางคุมคา 

S5O3 

1.4 พัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงินใหกับบุคลากรผานกระบวนการองคกรแหง
การเรียนรู 
 
 
 

S8O1 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
ความสอดคลองกับ 

TOWS Matrix 
ยุทธศ าสต ร ที่  2  กา ร พัฒน า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ
และการเงิน  
 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานงบประมาณและการเงิน 

S3O2 
 

2.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

S2O1 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากระบวนการ
ควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ 

3.1 พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และของประเทศ 

S7O4 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการจัดการ
รายไดบนพ้ืนฐานของศักยภาพและความ
เช่ียวชาญตามพันธกิจ รวมถึงการบริหาร
สินทรัพยอยางเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

4.1 สงเสริมการสรางความมั่นคงดานรายไดและ
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย จากการดําเนินงานตาม
พันธกิจและการบริหารสิทธิประโยชน 

S9T2 
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สวนที่ 4 

ขอมูลเชิงยุทธศาสตรแผนกลยุทธทางการเงิน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

 

4.1 วิสัยทัศน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบบริหารงบประมาณและการเงินท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
 

4.2 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แนวทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจมาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหารในการ

บริหารจัดการงบประมาณและการเงินใหเกิดประสิทธิภาพ และคุมคาสูงสุด 

3. ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด และประเมินผลการใชจายงบประมาณและการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จัดหารายไดบนพ้ืนฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 

4.3 ขอมูลเชิงยุทธศาสตร 

 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ประกอบดวย                      

4 ยุทธศาสตร 8 ตัวช้ีวัด 8 กลยุทธ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

 เปาประสงค 1.1 มีระบบกลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เปาประสงค 1.2 มีการใชจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 

 เปาประสงค 1.3 บุคลากรมีความรู ทักษะการบริหารจัดการดานงบประมาณ และการเงิน 

 ตัวช้ีวัด 1.1 การจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ และ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

 ตัวช้ีวัด 1.3 ผลการประหยัดงบประมาณรายจายเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 

 ตัวช้ีวัด 1.4 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ

การเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

 กลยุทธ  1.1 พัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป

ประเทศ นโยบายระดับชาติดานงบประมาณ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  

 กลยุทธ 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน ที่สอดคลองกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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กลยุทธ 1.3 สงเสริมมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายและการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

อยางคุมคา 

กลยุทธ 1.4 พัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินใหกับบุคลากรผานกระบวนการ

องคกรแหงการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 

 เปาประสงค 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

 เปาประสงค 2.2 ผูบริหารสามารถนําขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน รวมถึงฐานขอมูล

สารสนเทศตางๆ ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการตัดสินใจมีความถูกตอง แมนยํา 

โปรงใส และตรวจสอบได 

 ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล

ดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

 ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการ

ตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของผูบริหาร 

กลยุทธ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 

 กลยุทธ 2.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูบริหารให

เกิดประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

 เปาประสงค 3.1 การเบิกจายงบประมาณของคณะและหนวยงานเปนไปตามแผนของมหาวิทยาลัย 

และสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล 

 ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับเปาหมายการเบิกจายของ

รัฐบาล 

กลยุทธ 3.1 พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย และของประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการรายไดและสินทรัพยบนพ้ืนฐานศักยภาพและความเช่ียวชาญตามพันธกิจ 

 เปาประสงค 4.1 มีความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 4.1 รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพยเม่ือ

เทียบกับในปท่ีผานมา 

 กลยุทธ 4.1 สงเสริมการสรางความม่ันคงดานรายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย จากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจและการบริหารสิทธิประโยชน 
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4.4 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ  

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน 

2560 
คาเปาหมาย 

กลยุทธทางการเงิน 
แนวทาง 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 
1.1 มีระบบกลไกการบริหาร

จัดการดานงบประมาณและ
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด 1.1 การจัดสรร
งบประมาณท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ 
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

N/A 2.851 5 40 50 55 1.1 พัฒนาหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายระดับชาติดาน
งบประมาณ แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น และแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัย 

1. การจัดทําเกณฑการจัดสรร
งบประมาณประจําป
งบประมาณ 

2. การชี้แจงงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรแกคณะและหนวยงาน 

รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน 
กองนโยบายและ

แผน 

1.2 มีการใชจายงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด 
คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 

ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณและการเงิน 

N/A 3 4 5 5 5 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการดาน
งบประมาณและการเงิน ท่ี
สอดคลองกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะคณะกรรมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมดานงบประมาณ
การเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยของ
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน 
รองอธิการบดีฝาย

บริหาร 
กองคลัง 

กองนโยบายและ
แผน 

ตัวช้ีวัด 1.3 ผลการประหยัด
งบประมาณรายจายเมื่อเทียบกับใน
ปท่ีผานมา 

N/A 

 
2 3 4 5 10 1.3 สงเสริมมาตรการประหยัด

งบประมาณรายจายและการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยาง
คุมคา 

การจัดทํามาตรการประหยัด
งบประมาณรายจาย                        
งบสาธารณูปโภค และการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

ทุกคณะ/
หนวยงาน 

1.3 บุคลากรมีความรู ทักษะการ
บริหารจัดการดาน
งบประมาณ และการเงิน 

 

ตัวชี้วัด 1.4 รอยละความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู
และทักษะดานงบประมาณและ
การเงิน เมื่ อ เที ยบ กับ แผน การ
ดําเนินงาน 
 

73.872 75 80 85 90 95 1.4 พัฒนาความรูและทักษะดาน
งบประมาณและการเงินใหกับ
บุคลากรผานกระบวนการองคกร
แหงการเรียนรู 

1. การอบรม ใหความรูและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
งบประมาณและการเงิน 

2. การจัดการความรูดาน
งบประมาณและการเงินของ
หนวยงาน 

กองคลัง 
กองนโยบายและ

แผน 
คณะและ
หนวยงาน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน 

2560 
คาเปาหมาย 

กลยุทธทางการเงิน 
แนวทาง 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 
2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศ
ท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล
ดานงบประมาณและการเงินเม่ือ
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

- 
 

80 83 86 89 95 2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานงบประมาณและ
การเงิน 

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานงบประมาณและ
การเงินประจําปงบประมาณ 
 

สํานักวิทยบริการฯ 
คณะและ
หนวยงาน 

2.2 ผูบริหารสามารถนําขอมูล
สารสนเทศดานงบประมาณ
และการเงิน รวมถึง
ฐานขอมูลสารสนเทศตางๆ 
ไปประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารตัดการ เพ่ือให
การตัดสินใจมีความถูกตอง 
แมนยํา โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละความสําเร็จ
ของการนําขอมูลจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ประกอบการตัดสินใจและวาง
แผนการดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงินของ
ผูบริหาร 
 

- 
 

80 83 86 89 95 2.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชประโยชนประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนารูปแบบการนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศดาน
งบประมาณและการเงินเพ่ือ              
การบริหารและตัดสินใจ 

กองนโยบายและ
แผน 

กองคลัง 
สํานักวิทยบริการฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
3.1 การเบิกจายงบประมาณของ

คณะและหนวยงานเปนไป
ตามแผนของมหาวิทยาลัย 
และสอดคลองกับเปาหมาย
การเบิกจายของรัฐบาล 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการเบิกจาย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเมื่อ
เทียบกับเปาหมายการเบิกจายของ
รัฐบาล 

88.643 90 92 94 96 98 3.1 พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม 
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และของประเทศ 

1. การจัดทํานโยบายและ
มาตรการควบคุม ติดตาม 
และเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ 

2. การประชุมประจําไตรมาสเพ่ือ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามเปาหมายของ
รัฐบาล 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน 
กองนโยบายและ

แผน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน 

2560 
คาเปาหมาย 

กลยุทธทางการเงิน 
แนวทาง 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการจัดการรายไดบนพ้ืนฐานของศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ รวมถึงการบริหารสินทรัพยอยางเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 
4.1 มีความมั่นคงดานรายไดและ

สินทรัพยของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 4.1 รอยละของรายไดท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานตาม 
พันธกิจ และการบริหารสินทรัพย
เมื่อเทียบกับในปท่ีผานมา 

8.234 10 12 14 16 18 4.1 สงเสริมการสรางความม่ันคง 
ดานรายไดและสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย จากการดําเนินงาน
ตามพันธกิจและการบริหาร               
สิทธิประโยชน 

1. การบริการวิชาการเพ่ือการ
จัดหารายไดตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย  

2. การวิจัยเพ่ือการจัดหารายได
ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

3. การบริหารจัดการและจัดทํา
แนวทางการหารายไดตาม
พันธกิจ รวมถึงการบริหาร
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

4. การจัดทําแผนการจัดหา
รายไดของมหาวิทยาลัย 

5. การจัดทํามาตรการรักษา*
จํานวนนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
บริการวิชาการ 

กองคลัง 
ทุกคณะ 

หมายเหตุ: N/A (Not Available) หมายถึง ไมมีการดําเนินงานหรือเก็บขอมูลในป 2560 ท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

ท่ีมา:   1. ผลการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรในปงบประมาณ 2561 คือ การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น กับเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาม  

มติคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

ท่ีกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ คือ รอยละ 40 ของงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรในปงบประมาณนั้น 

 2. ผลการประเมินความสําเร็จการดําเนินโครงการจัดการความรูดานการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันท่ี 26 เมษายน 2561 คํานวณคาเฉล่ียของรอยละผูเขารวมโครงการ

ตามแผน รอยละ 100.00 รอยละผูเขารวมโครงการท่ีมีความรูดานการเบิกจายเพ่ิมขึ้น รอยละ 40.00 และรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 73.87 

 3. ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 4. การเปรียบเทียบรายไดท่ีแสดงในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ระหวางป 2560 และป 2559 

 5. ขอเสนอแนะตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
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สวนท่ี 5  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 - 2565 
 

5.1 ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 - 2565 กําหนดรูปแบบ

ท่ีสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนด โดยมอบหมายใหทุกคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รวบรวมและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับคาเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแตละป ซ่ึงผลการติดตามฯ จะนําไปสูการพิจารณาการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน และ
ทบทวนคาเปาหมายใหมีความเหมาะสมตอไป 
 ท้ังน้ี การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะดําเนินการทุก 2 ไตรมาส คือ เม่ือส้ินสุดไตรมาส            
ท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) และไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน) โดยการรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
หมายเหต:ุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามความเหมาะสมของการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน สิ้น
ไตรมาส 4 

 

รอบ 6 เดือน สิ้น
ไตรมาส 2 

 

มี.ค
. 

เม.ย. 

เม.ย
. 

เม.ย
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

ต.ค
. 

ต.ค
. 

ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

จัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานจัดสงรายงาน 
(กอนส้ินไตรมาส 15 วัน) 

หนวยงานจัดสงรายงาน 
(ภายใน 15 วัน หลังส้ินไตรมาส) 

รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน 

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณฯ 

 

นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

พ.ย
. 
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5.2 คําอธิบายตัวช้ีวัด ขอมูลท่ีติดตาม และการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 การจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 

1) คําอธิบาย 
   มหาวิทยาลัยมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหทุกคณะและหนวยงานท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ  รวมถึงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหการขับเคลื่ อน 
การดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนหลักปฏิบัติใหคณะและหนวยงานนําไป 
วางแผนการจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับพันธกิจและกรอบการจัดสรรงบประมาณท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีสงผลใหการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด 

   ท้ังน้ี ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กําหนดใหมหาวิทยาลัยมุงเนนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ การพัฒนาทองถิ่นโดยใชศักยภาพและ
ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือเปนการสนับสนุนใหคณะและหนวยงานกําหนดแผนการจัด
โครงการและการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไป 

 
 2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ่ึงใน

ปงบประมาณ 2561 คือ การจัดสรรงบประมาณในการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ท้ังงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได 

     2. เกณฑการจัดสรรงบประมาณตามแผนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงกําหนดสัดสวนการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร ตามมติคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ัง
ท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ คือ รอยละ 40  
ของงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรในปงบประมาณน้ัน 

 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 

การจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติ และยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
  3.1 รอยละการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 

= 
งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ

งบประมาณทั้งหมดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ
 X 100 
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 3.2 รอยละการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรเม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
 

= 
รอยละการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร

(รอยละ)เกณฑการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร
 X 100 

 
 

4) เกณฑการประเมิน* 
 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 
รอยละ มากวาหรือ

เทากับ 40 
39 - 30 29 - 20 19 - 10 ตํ่ากวา 10 

*ท่ีมา: อางอิงตามเกณฑการจัดสรรงบประมาณตามแผนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งกําหนดสัดสวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามมติคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานงบประมาณและ
การเงิน 
 

1) คําอธิบาย 
   มหาวิทยาลัยไดแตง ต้ังคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดานการเงิน 

งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยของมหาวิทยาลัย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมท่ี 2/2559 ณ วันท่ี 21 มกราคม 2559 โดยมีหนาท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานท่ี
เก่ียวของ โดยคณะกรรมการดังกลาวฯ ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานดานการเงิน 
งบประมาณ การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และไดใหขอเสนอในการ
พัฒนางาน แบงเปน 3 ดาน คือ 1) ดานการเงิน  2) ดานงบประมาณ และ 3) ดานการจัดหารายได                             
ซ่ึงสอดคลองกับบริบทและวัตถุประสงคของแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 ดังน้ัน เพ่ือ
ขับเคลื่อนขอเสนอแนะดังกลาวจึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ในแตละป และรายงานผลตอคณะกรรมการชุดดังกลาวเพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัย   

 ดังน้ัน ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการประกอบดวย 
   1. มีคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รับผิดชอบในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานดานงบประมาณ

และการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. มีการกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก และพันธกิจตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
ระยะ 20 ป 

   3. มีการกําหนดมาตรการดานการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และ
มาตรการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑหรือมาตรการดานงบประมาณและการเงิน ซ่ึง
ประเมินโดยคณะกรรมการที่จัดต้ังในขอท่ี 1 

   5. มีการนําผลการประเมินหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานดาน
งบประมาณและการเงินอยางตอเน่ือง 
 

 2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานงบประมาณและการเงิน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ 
    2. เกณฑการจัดสรรงบประมาณ หรือทรัพยากรประจําปงบประมาณ 
    3. มาตรการดานการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย และมาตรการเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณ 
    4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑหรือมาตรการดานงบประมาณและการเงิน 
    5. รายงานผลการดําเนินงานตามผลการประเมินหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลดานงบประมาณและการเงิน 
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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 1.3 ผลการประหยัดงบประมาณรายจายเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 
 

1) คําอธิบาย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน                

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยการพิจารณาการใชงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แนวทางการปฏิรูปประเทศ และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการบริหารจัดการดาน
งบประมาณและการเงินที่เหมาะสมจะสงผลใหมหาวิทยาลัยเกิดการประหยัดงบประมาณในสวนท่ีไมจําเปน
หรือไมกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย ที่สงผลตอการสนับสนุนการประหยัดงบประมาณของประเทศ 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาแนวทางการประหยัดงบประมาณรายจายและการใชทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย โดยระยะเร่ิมตนจะมุงเนินการกําหนดกรอบแนวทางการประหยัดงบดําเนินการ และ
สาธารณูปโภคตางๆ และพัฒนาสูการจัดทํามาตรการประหยัดงบประมาณรายจายท่ีเหมาะสมตอไป 

   1.1) งบดําเนินการตามแนวทางการประหยัดงบดําเนินการ ประกอบดวย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการและการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ การจัดประชุม 
อบรม หรือสัมมนา การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมหรือการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการประหยัด
งบดําเนินการ ประกอบดวย   

        1.1.1) การกําหนดแนวปฏิบัติในการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานตางจังหวัด โดยพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติไปราชการและการปฏิบัติงานเฉพาะท่ีมีความ
เหมาะสม และคํานึงถึงความประหยัด และความคุมคาที่ได รับ โดยควบคุมการพิจารณาคาใชจายดาน
ยานพาหนะใหเหมาะสม ในกรณีพาหนะเคร่ืองบินตองพิจารณาตั๋วโดยสารราคาพิเศษหรือการเดินทางดวย
สายการบินตนทุนตํ่าเปนอันดับแรก ทั้งน้ี การพิจารณาใหอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนสูงสุดท่ีไดรับตอ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 

  1.1.2) การกําหนดแนวทางการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดย
พิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนในการปฏิบัติงานที่แทจริง เชน หากไมปฏิบัติงานในชวงเวลา
ดังกลาวจะสงผลเสียหายตอมหาวิทยาลัย เปนตน 

  1.1.3) การกําหนดแนวทางจัดทําแผนการจัดซ้ือและใชวัสดุ ครุภัณฑอยางประหยัด คุมคา 
โดยสํารวจรายการวัสดุ ครุภัณฑที่ทุกคณะและหนวยงานตองการจัดซ้ือในลักษณะเดียวกันและดําเนินการ
จัดซ้ือในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในคราวเดียว เพ่ือเพ่ิมการตอรองดานราคาและประหยัดงบประมาณ 
กําหนดใหมีการแขงขันราคาอยางนอย 2 ราย เพ่ือจัดหาครุภัณฑท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม สงเสริมใหมีการ
ใหวัสดุ ครุภัณฑรวมกันในหนวยงาน บริหารจัดการวัสดุคงคลังใหเหลือนอยท่ีสุด บริหารจัดการการใช
กระดาษในงานเอกสารท้ังการใชหนา-หลัง หรือนํากระดาษเหลือใชหรือหมดความจําเปนมาใชในการสําเนา
เอกสาร รวมถึงการตรวจสอบและบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

  1.1.4) การกําหนดแนวทางการจัดประชุม อบรมและสัมมนา โดยกําหนดแนวปฏิบัติใหจัด
ประชุม สัมมนาหรือฝกอบรมในสถานที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพ่ือประหยัดงบประมาณ การสํารวจ
หัวขอการพัฒนาตนเองและคัดเลือกประเด็นท่ีมีความตองการคลายคลึงกันในการจัดอบรมรวมกันเพ่ือ
ประหยัดการใชงบประมาณดานการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ี ใหพิจารณารูปแบบการจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม อบรมและสัมมนาในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก หรือนําระบบ e-office มาใช
ประโยชนเพ่ือประหยัดการใชกระดาษ 
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 1.2) งบสาธารณูปโภคตามแนวทางการประหยัดงบดําเนินการ ประกอบดวย คาใชจายในการใช
ไฟฟาจากเคร่ืองใชไฟฟาทุกประเภท การใชลิฟต การใชนํ้าประปา รวมถึงคาใชจายดานนํ้ามันเชื้อเพลิง 

  1.2.1) การกําหนดมาตรการสําหรับการใชไฟฟา โดยพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาโดย
คํานึงถึงรุนท่ีประหยัดงบประมาณและประหยัดพลังงาน ในการใชงานใหลดชั่วโมงการทํางานของ
เคร่ืองใชไฟฟาหรือปดการใชงานเม่ือไมมีผูอยูในหอง รวมถึงการปดไฟหองนํ้าทุกคร้ังเม่ือใชงานเสร็จ การ
ปรับปรุงไฟตามทางเดินใหเปนแบบเปด-ปดอัตโนมัติ เคร่ืองปรับอากาศควรเปดใชงานเฉพาะชวงเวลาท่ี
จําเปน ในกรณีการประชุมใหเปดกอนการประชุมไมเกิน 15 นาที และปดทันทีเม่ือส้ินสุดการประชุม รวมถึง
การตรวจลางแผนกรองฝุนและบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ และคอมพิวเตอรเม่ือหยุดใชงานเกิน 30 นาที ให
ปดเคร่ืองทุกคร้ังและงดการใชคอมพิวเตอรในการทําธุระอ่ืนๆ ที่ไมใชงานในราชการ 

  1.2.2) การกําหนดมาตรการสําหรับการใชลิฟต โดยกําหนดใหสามารถใชลิฟตไดต้ังแตช้ันที่ 3 
เปนตนไป และรณรงคใหบุคลากรขึ้นลงบันไดแทนการใชลิฟต 

  1.2.3) การกําหนดมาตรการสําหรับการใช นํ้าประปา โดยกําหนดใหงานอาคารสถานท่ี
ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณและระบบการจัดสงนํ้าเพ่ือไมใหเกิดการร่ัวไหล ปรับเปล่ียนสุขภัณฑท่ี
ประหยัดการใช นํ้า ในสวนของกอกนํ้าภายนอกอาคารบางสวนควรใชกุญแจล็อคปองกันการใช นํ้าจาก
บุคคลภายนอก 

  1.2.4) การกําหนดมาตรฐานสําหรับการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยกําหนดใหการใชยานพาหนะ
เฉพาะที่จําเปนและใชในงานราชการเทาน้ัน มอบหมายผูประสานงานในการจัดรถตรวจสอบการใชรถ
สวนกลางรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ มอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของตรวจสอบ สํารวจ และบํารุงรักษา
เคร่ืองยนตอยางสมํ่าเสมอ สรางจิตสํานึกใหพนักงานขับรถไมเรงอัตราความเร็วที่สงผลใหสิ้นเปลืองนํ้ามันและ
ดับเคร่ืองทุกคร้ังที่ตองจอดรถรอ รวมถึงการใชแกสธรรมชาติหรือพลังงานทดแทนเพ่ือลดการใช นํ้ามัน
เช้ือเพลิง 
 

2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 งบดําเนินการและงบสาธารณูปโภคท่ีใชในปงบประมาณ 
    2.2 งบดําเนินการและงบสาธารณูปโภคท่ีใชในปงบประมาณท่ีผานมา 
    (พิจารณาจากงบแสดงผลการดําเนินงานดานการเงินประจําปงบประมาณ) 
 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
    3.1 รอยละของงบดําเนินการท่ีลดลง  
     

= 
งบดําเนินการปท่ีผานมา  งบดําเนินการปปจจุบัน

งบดําเนินการปที่ผานมา
 X 100 
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 3.2 รอยละของงบสาธารณูปโภคท่ีลดลง 
 

= 
งบสาธารณูปโภคปท่ีผานมา  งบสาธารณูปโภคปปจจุบัน

งบสาธารณูปโภคปท่ีผานมา
 X 100 

 
3.3 ผลการประหยัดงบประมาณรายจายเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา 
 

= 3.1+3.2 
2 

 
4) เกณฑการประเมิน* 
 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 
รอยละ มากกวาหรือ

เทากับ 10  
 7 - 9 4 - 6 1 - 3 นอยกวา 1 

*ท่ีมา: อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อสิ้นสุดแผน 
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ตัวช้ีวัด 1.4 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงินเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
 

1) คําอธิบาย 
   บุคลากรเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย ไมเพียงแตบุคลากรท่ีเก่ียวของตามตําแหนงหนาท่ีเทาน้ัน แตบุคลากรทุกคนทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการมีความจําเปนตองรูและเขาใจกระบวนการบริหารจัดการและการดําเนินงานที่ถูกตอง 
เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยดานงบประมาณและการเงินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังน้ี ปจจุบัน
บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณและการเงินมีภาระงานจํานวนมาก สงผลใหการดําเนินงานบางคร้ังไม
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยท่ีบุคลากรสายวิชาการหรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคนอ่ืนไมสามารถ
ชวยเหลือไดเน่ืองจากขาดความเขาใจ ความรูและทักษะดังกลาว  

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและ
การเงินใหแกบุคลากรทุกคนในทุกหนวยงาน โดยอาจเปนในรูปแบบของการจัดอบรมระดับมหาวิทยาลัย          
การจัดอบรมระดับคณะ หรือการจัดการความรูภายในคณะหรือหนวยงาน ซ่ึงเปนการสรางกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพรวมกัน 

  
2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินตามแผน 

โดยอาจเปนกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือการจัดการความรูภายในหนวยงาน 
    2.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงินท่ีคณะ

และหนวยงานเขารวมจริงในปงบประมาณ โดยอาจเปนกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือการ
จัดการความรูภายในหนวยงาน 

    2.3 ระดับความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นของผูเขารวมโครงการหรือ
กิจกรรม 

 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
    3.1 รอยละความสําเร็จของการจัดโครงการตามแผนการดําเนินงาน  
     

= 
กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการงานที่จัดข้ึนในปงบประมาณ

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

= 
รอยละของความรู ความเขาใจ และการนําไปใชประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเขารวมท้ังหมด

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  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน 
 

ตัวช้ีวัด 2.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ
ฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
 

1) คําอธิบาย 
   มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและ

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

 ดังน้ัน การขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลดาน
งบประมาณและการเงินจะชวยสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความ
ตองการและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงตามนโยบายดานงบประมาณและการเงินในระดับชาติ รวมถึงสนับสนุนให
ผูบริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบ และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 
 

2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลที่จัดข้ึน

จริงเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 
  2.2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมการพัฒนาปรับปรุง 

    2.3 ผลสัมฤทธิ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและการเงินในแต
ละปงบประมาณท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงเม่ือเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
    3.1 รอยละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูล 
 

= จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนจริง

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
 X 100 

 
     3.2 (คาเฉล่ีย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมการพัฒนาปรับปรุง (ประเด็นการ
ปรับปรุงระบบท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูใชงาน) 
 

= ผลรวมรอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมท้ังหมด

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมท้ังหมด
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 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
 

= เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณ

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลท่ีตองการพัฒนาปรับปรุงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
 X 100 

 
 3.4 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานขอมูลดาน
งบประมาณและการเงินเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน  
 

= 3.1+3.2+3.3 
3 

 
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 2.2 รอยละความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของผูบริหาร 
 

1) คําอธิบาย 
    มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลดานงบประมาณและ

การเงินอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและนโยบายดานงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงขอมูลสารสนเทศตางๆ น้ัน นอกจากประโยชน
ในการกําหนดกรอบการดําเนินงานที่ เก่ียวของและชวยใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ยังเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจวางแผน               
เชิงนโยบายและการกําหนดกรอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะสงผลใหการตัดสินใจเกิดผลสําเร็จได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน การประเมินความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลดาน
งบประมาณและการเงินจึงตองประเมินในบริบทของผูบริหารตอการนําระบบดังกลาวไปใชประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินการที่เก่ียวของ 
 

2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    แบบประเมินความสําเร็จของผูบริหารตอการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล

ดานงบประมาณและการเงินไปประกอบการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ  (ประเมินโดย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และผูบริหารที่เก่ียวของ) 
 

3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
 รอยละความสําเร็จของการนําระบบฯ ไปใชประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหาร 
 

= จํานวนคร้ังในการตัดสินใจของผูบริหารโดยการใชขอมูลสารสนเทศจากระบบฐานขอมูล (MIS)
จํานวนคร้ังในการตัดสินใจของผูบริหาร

 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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ยุทธศาสตรท่ี 3  การควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับเปาหมายการเบิกจายของ
รัฐบาล 
 

1) คําอธิบาย 
    มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับมาตรการในการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจาย

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

 ท้ังน้ี กระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการโดยการออก
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในแตละปงบประมาณ กําหนดใหคณะและหนวยงานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ทุกไตรมาส และจัดใหมีการประชุมเพ่ือช้ีแจง ติดตาม และหาแนวทางการแกไขกรณีการเบิกจายงบประมาณ
ไมเปนไปตามเปาหมายโดยมีรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนเปนผูกํากับ ติดตามอยางใกลชิด 

   
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 4  การพัฒนาการจัดการรายไดบนพ้ืนฐานของศักยภาพและความเช่ียวชาญตามพันธกิจ 
รวมถึงการบริหารสินทรัพยอยางเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด 4.1 รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพยเม่ือ
เทียบกับในปที่ผานมา 
 

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 ความม่ันคงในดานรายไดและสินทรัพย คือ มหาวิทยาลัยสามารถนําศักยภาพและทรัพยากร
ท่ีมหาวิทยาลัยมี มาบริหารจัดการและตอยอดเพ่ือใหเกิดมูลคาและสรางรายไดท่ีเปนรูปธรรมให กับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสามารถนํารายไดดังกลาวมาบริหารจัดการสรางรูปแบบการพ่ึงพาตนเองให
เกิดความตอเน่ืองในการจัดหารายไดในอนาคตตอไป  

     ประเภทของรายไดจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพย ประกอบดวย 
    1.1) รายไดจากพันธกิจ คือ รายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยดานการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

     1.1.1) รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา คือ คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามหัวขอ 2.8 แหลงที่มาของรายรับ) 

  1.1.2) รายไดจากการใหบริการวิชาการ คือ คาบริการที่หนวยงานหรือบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก โดยหักรอยละ 20 ของรายไดจาก
คาบริการวิชาการเขาสวนกลางมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี คาบริการ หมายถึง คาจาง คาธรรมเนียมการใหบริการ 
หรือคาบริการท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีผูขอใชบริการวิชาการจายใหกับหนวยงานหรือบุคลากรเปนคาใชจาย
ในการขอรับบริการวิชาการ 

  1.1.3) เงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสําหรับการวิจัย คือ เงินท่ีไดจากการเขียนคําขอ
งบประมาณวิจัยเพ่ือของบประมาณจากหนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และองคกรภาคเอกชน เปนตน 

  1.1.4) เงินจากความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการอ่ืนๆ 
ภายนอก  

 



 

82 
 

  1.2) รายไดจากสิทธิประโยชน คือ รายไดจากการบริหารทรัพยสิน และทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

  1.2.1) เงินรายไดจากสิทธิประโยชน คือ รายไดจากการจัดเก็บคาเชาพ้ืนท่ีจากรานคา/
ผูประกอบการ เชน รานถายเอกสาร รานอาหารตางๆ เปนตน 
  1.2.2) เงินรายไดจากดอกเบ้ีย คือ เง ินทุนของมหาวิทยาลัยซ่ึงนําไปลงทุนกับสถาบัน
การเงินตาง ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการ 
  1.2.3) เงินรายไดจากการบริหารงาน คือ เงินรายไดที่ เกิดจากการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา รายไดจากคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆรายไดจากเงินบริจาค รายได
จากการขายครุภัณฑเสื่อมสภาพ/การขายทอดตลาด เปนตน  

   
 2) ขอมูลท่ีติดตาม 
    2.1 รายไดจากพันธกิจและสิทธิประโยชนในปงบประมาณปจจุบัน 
    2.2 รายไดจากพันธกิจและสิทธิประโยชนในปงบประมาณท่ีผานมา 
    (พิจารณาจากงบแสดงผลการดําเนินงานดานการเงินประจําปงบประมาณ) 
 
3) การคํานวณผลการดําเนินงาน 
    3.1 รอยละของรายไดจากพันธกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

= รายไดจากพันธกิจฯ ในปงบประมาณปจจุบัน−ปงบประมาณท่ีผานมา

รายไดจากพันธกิจในปงบประมาณท่ีผานมา
 X 100 

 
 3.2 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

= รายไดจากสิทธิประโยชนในปงบประมาณปจจุบัน−ปงบประมาณท่ีผานมา

รายไดจากสิทธิประโยชนในปงบประมาณท่ีผานมา
 X 100 

 
 

 3.3 รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพยเม่ือเทียบ
กับในปท่ีผานมา 
 

= 3.1+3.2 
    2 

 
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 
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ก. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 
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ข. ตารางแสดงความเช่ือมโยงแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 
กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 
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ข. ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

 

     ข1. การเชื่อมโยงกรอบการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค 4 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพยสิน ที่มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 5.2  

ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

กลยุทธ 5.2  

สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานที่สงผลตอคุณภาพ ตามเกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและมาตรฐานที่เก่ียวของ 

แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 
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     ข2. การเช่ือมโยงกรอบการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาภูมิปญญา  สอดคลองกับประชาคมอาเซียนและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การอนุรักษ สงเสริม  

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น  

ชุมชนเมือง             

ยุทธศาสตรที่ 3 

การเปนแหลงเรียนรูและบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน

เมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตามแนวทาง “ศาสตรพระราชาเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ชุมชนเมือง และการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การผลิตและพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตที่สอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศและการเปล่ียนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตรที่ 4 

การจัดการรายไดและสินทรัพย 

บนพ้ืนฐานศักยภาพและ 

ความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การควบคุม ติดตาม และเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานงบประมาณและการเงิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การบริหารจัดการดานงบประมาณ 

และการเงิน 

เปาประสงค 4.1 มีความม่ันคงในดานรายไดและ

สินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

 

เปาประสงค 3.1 การเบิกจายงบประมาณของคณะและหนวยงาน

เปนไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับเปาหมายการ

เบิกจายของรัฐบาล 

เปาประสงค 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศท่ี

เปนประโยชนตอการดําเนินงานดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 2.2 ผูบริหารสามารถนําขอมูลสามารถสนเทศดานงบประมาณ

และการเงิน รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศตางๆ ไปประกอบการตัดสินใจใน

การบริหารตัดการ เพื่อใหการตัดสินใจมีความถูกตอง แมนยํา โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

เปาประสงค 1.1 ระบบกลไกการบริหารจัดการดานการเงิน

และงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 1.2 การใชจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 

เปาประสงค 1.3 บุคลากรมีความรู ทักษะการบริหารจัดการ

ดานการเงิน และงบประมาณ 
 

กลยุทธ 4.1 สงเสริมการสรางความม่ันคงดาน

รายไดและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย  

จากการดําเนินงานตามพันธกิจและการบริหาร

สิทธิประโยชน 

กลยุทธ 3.1 พัฒนากระบวนการควบคุม ติดตาม และเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

และของประเทศ 
 

กลยุทธ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

งบประมาณและการเงิน 

กลยุทธ 2.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน

ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับชาติดาน

งบประมาณ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน ท่ี

สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กลยุทธ 1.3 สงเสริมมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายและการ

ใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางคุมคา 

กลยุทธ 1.4 พัฒนาความรูและทักษะดานงบประมาณและการเงิน

ใหกับบุคลากรผานกระบวนการองคกรแหงการเรียนรู 


