
 

 

 

 

แผนกลยุทธท์างการเงิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 



ค าน า 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย จะประสบความส าเร็จได้นั้น  มีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียง
พอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไก
ในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ 
มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 
ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 
ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน     
แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

บริหารงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้มหมาย
ของแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับหน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมี
เป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

บัณฑิตวิทยาลัย มีโครงสร้าง ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 
มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ มหาวิทยาลัย, กองนโยบายและแผน, คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต
วิทยาลัย, สาขาวิชา / โครงการ ดังโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย และโครงสร้างการบริหารจัดการ มีหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้าง
ของบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย / รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย / หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี / รองอธิการบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

โครงสร้ำงของบัณฑิตวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

  บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

ปรัชญำ (Philosophy) 
 ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เอกลักษณ์ (Identity) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

ค่ำนิยม (Value) 
 G  Good governance  ธรรมาภิบาล 
 R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 A  Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย 
 D Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 
 

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำบัณฑิตวิทยำลัย (พ.ศ. 2560) 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคม
อาเซียน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ชุมชนท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาอาชีพ 

ยุทธศำสตร์ เพื่อกำรพัฒนำบัณฑิตวิทยำลัย 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการพัฒนา
องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันการกีฬา และ
ศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของบัณฑิต
วิทยาลัย ดังภาพที ่3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนา
องค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)  

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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 ภำพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ (STRATEGY MAP) บัณฑิตวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และได้มำตรฐำนระดับชำติ พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
แผนที่ยุทธศำสตร์ บณัฑิตวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 
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ส่วนที่ 2 สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 
ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและ
งบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

บัณฑิตวิทยาลัย มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดตาม    
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา 
โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้ำหมำยแผนทำงกำรเงิน 

1. มีระบบและกลไกการแสวงหารายได้ และการบริหารทางการเงินที่สามารถน าไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. บริหารการเงินโดยใช้งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี โดยเกณฑ์พึงรับ - จ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
จากงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดท าแผนและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างต่อเนื่องและให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

สถำนภำพปัจจุบันด้ำนกำรเงินของบัณฑิตวิทยำลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย  โดยงานฝ่ายการเงิน ได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ 
(ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ) สามารถ
สรุปผล ได้ดังนี้ 

 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 
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4. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 

5. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
ประจ าทุกเดือน 

6. มีการรายงานรายได้รายจ่ายอย่างโปร่งใสชัดเจนและตรวจสอบได้ 
7. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียดของงบประมาณ ตามผลผลิต กิจกรรม และ

ตรวจสอบได ้
8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้านการเงิน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโอกาส

ทางการแข่งขัน เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
2. บุคลากรขาดความแม่นย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 
3. งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4. การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

โอกำส (Opportunities) 
1. มีกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. นโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการบริหารจัดการที่ดี 
3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากมหาวิทยาลัย 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. ข้อก าหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. ความไม่ม่ันคงทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
3. คู่แข่งขันด้านการผลิตบัณฑิตมากขึ้น 
4. การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 

 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรและโครงกำร/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีการบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป็น เป้าประสงค์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ : มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทาการเงิน 
 มาตรการ : มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 

เป้ำประสงค์ที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดหารายได้และค่าใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ : จ านวนเงินงบประมาณ เงินรายได้ 
 มาตรการ : ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประเด็นยทุธศำสตร์
ทำงกำรเงิน 

เป้ำประสงค์ทำง
กำรเงิน 

ตัวชี้วดัตำมกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน 

กลยุทธ์กำรเงิน แนวทำงปฏบิัต ิ

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

1. การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน มี
ประสิทธิภาพ ถกูต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.1 มีระบบกลไกใน
การจัดสรรการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิน และ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.1 ก าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการด้าน
การเงิน และให้บริการที่
มีประสิทธิภาพ 

 

1. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน 
และน าไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. วางแผนการจัดสรรงบประมาณการใช้
จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. ก าหนดมาตรการเร่งรัด ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
4. พัฒนาประสิทธภิาพดา้นการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุให้รวดเร็ว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและวัสดุ โดย การจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพภายในระบบการควบคมุ
ภายในและระบบการบริหารความเส่ียง 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน 

2. ระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน มีความถูก
ต้อง ตรวจสอบได้ 

2.1  มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน 

2.1  พัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลทาการเงิน 

1. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านการเงิน 
งบประมาณของกองฯ ให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 
2. เช่ือมโยงฐานข้อมูลทางการเงินที่
เกี่ยวขอ้งด้านการเงิน งบประมาณ และ
พัสดุ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดหาและใช้จ่าย
งบประมาณ 

3. จัดหารายได้และ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณ
จากแหล่งต่างๆ ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด 

3.1  จ านวนเงิน
งบประมาณ เงินรายได้ 
3.2  ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป ี

3.1  จัดหาแหล่งเงินและ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดแนวทางการจัดหาแหล่งเงิน
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ 
2. วางแผนการใช้จา่ยเงินอยา่งเป็น
ระบบ 
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แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

ตำรำงท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
เป้ำประสงค์ของกลยทุธ์ทำง

กำรเงิน 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน ตัวชี้วดั เป้ำหมำย แผนงำน/

โครงกำร/
กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. การบริหารจัดการด้าน
ก า ร เ งิ น  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. ก าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการด้าน
การเงิน และให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

1.1 มีระบบกลไก
ในการจัดสรรการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ก า ร เ งิ น  แ ล ะ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 6 6 6 6 จัดท าแผนเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพ
การ ด าเนินงาน  
จั ด ท า บั ญ ชี
ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

2. ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง
ก า ร เ งิ น  มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
ตรวจสอบได้ 

2. พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลทาการเงิน 

2 . 1  มี ร ะ บ บ
ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง
การเงิน 

5 5 5 5 5 โครงการพัฒนา
และ ป รั บ ป รุ ง 
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
การ ตัดสินใจ 

3. จัดหารายได้และค่าใช้จ่าย
งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้
ได้ประโยชน์สูงสุด 

3. จัดหาแหล่งเงินและ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 .1  จ า น ว น เ งิ น
งบ ป ระ มา ณ เ งิ น
รายได ้
3.2 ร้อยละของการ
เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
รายจ่ายประจ าปี 

60.42 
96 

64.94 
96 

70.30 
96 

69.33 
96 

69.33 
96 

โครงการบริหาร
แ ผ น แ ล ะ 
งบประมาณ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 1.1  มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่าง

มีประสิทธิภาพ (ระดับ) 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองนโยบายและแผน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ระดับ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ระดับ 3 มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ระดับ 5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
ระดับ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน (ระดับ) 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับ 1 มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ระดับ 2 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทางการเงิน 
ระดับ 3 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร 
ระดับ 5 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1  จ านวนเงินงบประมาณเงินรายได้ (บาท) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ร้อยละ) 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
              เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กองนโยบายและแผน          X  100 
           วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กองนโยบายและแผนได้รับ 

 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

จากการที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 
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 ภำพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย: ส่งเสรมิสนับสนุนการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ปร

ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

ทา
งก

าร
เงิน

 
เป

้าป
ระ

สง
ค์แ

ผน
 

กล
ยุท

ธ์ท
าง

กา
รเงิ

น 
กล

ยุท
ธ ์

ทา
งก

าร
เงิน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสูก่ารเป็น

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการ

พัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่
สาธารณะระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา 

สถาบันการกีฬา และศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธแ์ละสร้างภาพลักษณ์

องค์การ 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ 

การบริหารจัดการด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ  
ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  
มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

จัดหารายได้และค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
จากแหล่งต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่ายงบประมาณ 

อย่างมีประสิทธภิาพ 
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แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน 

บัณฑิตวิทยาลัย มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงาน
กลางร่วมกับสาขาวิชา / โครงการ ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณเงิน
รายได้ และงบประมาณของกิจกรรมบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. งบประมาณเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) 
2. งบประมาณของกิจกรรมบริการวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

บัณฑิตวิทยาลัย มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน  
ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
 

งบประมำณของบัณฑิตวิทยำลัย ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

ข้อมูลงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มาจากเงินรายได้ 

ตำรำงท่ี 2 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ที่มำ :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

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

ตำรำงท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. รวม

ทั้งสิ้น 2560 2561 2562 2563 2564 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)       
   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศกึษา (ภาคปกติ) 1.66 3.61 3.61 3.61 3.61 16.10 
   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศกึษา (ภาคพิเศษ)  58.76 98.08 105.76 104.65 104.65 471.90 
รายได้อื่นๆ 7.05 7.75 8.52 9.39 10.32 43.03 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 67.47 109.44 117.89 117.65 118.58 531.03 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 41.97 8.18 -0.24 0.93   

หน่วย : ล้าน 

นบาท 
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แผนกำรขอตั้งงบประมำณ 

งบประมาณเงินรายได้ มีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4 

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

แผนงำน/ผลผลิต/
โครงกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
รวมทั้งสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

งบบุคลากร 14.35 14.28 18.45 18.15 19.78 19.50 20.15 19.85 20.30 20.00 93.03 91.78 
งบด าเนินงาน 44.27 43.59 78.86 47.06 84.09 49.61 82.46 48.12 82.26 49.15 371.94 237.53 
งบลงทุน 1.25 1.20 2.85 2.45 3.55 3.25 3.65 3.45 3.55 2.20 14.85 12.55 
งบรายจ่ายอื่น 0.55 0.53 1.53 1.30 1.95 1.75 2.00 1.93 2.15 2.00 8.18 7.51 
งบจัดหารายได ้ 7.05 6.80 7.75 7.35 8.52 8.20 9.39 9.00 10.32 10.15 43.03 41.50 
รวมทั้งสิ้น 67.47 66.40 109.44 76.31 117.89 82.31 117.65 82.35 118.58 83.50 531.03 390.87 
 
หมำยเหตุ  แผน  หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   

   ผล   หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจดัสรร   
              ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

งบประมาณเงินรายได้ มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ดังตารางที่ 5 

 
ตำรำงที่ 5 แผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) 
 

รำยกำร หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนกำรรับนักศึกษำ               
-ระดับขั้นพื้นฐาน คน - - - - - - 
-ระดับปริญญาตรี คน - - - - - - 
-ระดับบัณฑิตศึกษา คน 2,997 2,617 2,731 2,719 2,719 13,783 
รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี คน 2,997 2,617 2,731 2,719 2,719 13,783 
ข้อมูลงบประมำณ         
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 60.42 101.69 109.37 108.26 108.26 488.00 
ประมาณรายได้อื่นๆ ล้านบาท 7.05 7.75 8.52 9.39 10.32 43.03 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น ล้ำนบำท 67.47 109.44 117.89 117.65 118.58 531.03 

 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากงานการเงินบัณฑิตวิทยาลัย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

 

แนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้าน 

นบาท 
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 ในการจัดสรรงบประมาณ คือ งบประมาณเงินรายได้ 1 แหล่ง แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน 
ดังตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 

ตำรำงที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้  
ตัวชี้วัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ร้อยละของงบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับจริงจากการประมาณการรายรบั 60.42 109.44 117.89 117.65 118.58 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกดิขึ้นจริง 20 30 30 30 30 

ตำรำงท่ี 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหม้ีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัเอตทัคคะ 

34.80 44.06 48.51 48.55 49.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และทรัพยส์ินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและ
นานาชาติ 

3.55 3.65 3.95 3.95 4.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันการกีฬา และศิษย์เกา่ 

10.50 10.75 10.85 10.85 11.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การ 

17.55 17.85 19.00 19.00 19.25 

รวมท้ังสิ้น 66.40 76.31 82.31 82.35 83.50 
 
 
 
 

 

แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ออกเป็น 1 ประเภท คือ 
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1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 
บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการ

ผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 
บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการ

ผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1. วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณรายรับของหน่วยงาน และเงื่อนไขของ

ระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงานนั้น รวมถึงข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่มี           
การบันทึกข้อตกลงไว้ก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณ 

2. ให้สาขาวิชาใช้เกณฑ์การจัดสรรเดียวกัน ได้แก่ 
 2.1 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น แล้วจึงน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย

ได้ตามสัดส่วนของรายรับ 
 2.2 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแล้วหักเข้าคงคลัง 20% หักเข้าส่วนกลาง 10% 

หักเข้าวิจัย 2% หักเข้าบัณฑิตวิทยาลัย 8% ของประมาณการรายรับและน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของสาขาวิชา 

3. สนับสนุน กิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งเน้นผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานมหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 
6. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 
7. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็นแนวทาง 
8. สนับสนุนการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
9. สนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 



21 
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ภำพที่ 7 ผังกำรจัดสรรเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 

ผังกำรจัดสรรเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 

รำยรับจัดสรร (100%) 

จัดสรรรำยจ่ำย ประจ ำปี (90%) 

หักค่ำควำมเสี่ยงเพิ่มเติม (10%) 

จัดสรรเข้ำบัณฑิตวิทยำลัย (8%) จัดสรรลงสำขำวิชำ (92%) 

1. ค่ำจ้ำงบุคลำกรส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย 
2. ค่ำจัดกิจกรรม/โครงกำร ส ำหรับ
นักศึกษำ บุคลำกรของบัณฑิตวิทยำลัย 
3. ค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ ของบัณฑิต
วิทยำลัย 

1. จัดสรรตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์ ตำมจ ำนวนนักศึกษำของ
แต่ละสำขำวิชำ* 
 2. จัดสรรตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำม
จ ำนวนนักศึกษำของแต่ละสำขำวิชำ 
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กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 

              1               2               3               4

ภำพที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมผลผลิต 
 

35,448,900 17,552,900 

3,424,800 3,553,500 
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ภำพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 
 
 
 
 
 

3. กำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

34,478,100 

18,538,000 

1,000,000 

1,300,000 

1,500,000 

2,800,000 

800,000 



24 

แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 บัณฑิตวทิยาลัย 

                                         

ภำพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
ตำรำงท่ี 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามบัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชา / โครงการ 
 

44,269,500 1,247,900 552,700 14,346,000 
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บัณฑิตวิทยำลยั 
(ภำควิชำ/สำขำวชิำ/โครงกำร/ศูนย์) 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

งบประมำณเงินรำยได ้
รวม 

ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ 
โครงกำรหำ

รำยได ้
เงินคงคลัง 

ระดับปริญญำโท   
 

  
  1. สาขาบรหิารการศึกษา 0.00  1,382,900 0.00 0.00 1,382,900 

 2. สาขาบรหิารการศึกษา (ความร่วมมอืฯ)   3,813,900   3,813,900 
 3. สาขาวิชาชีพคร ู 0.00  1,728,700 0.00 0.00 1,728,700 
 4. สาขาศิลปะการแสดง 0.00  1,489,500 0.00 0.00 1,489,500 
 5. .สาขาบริหารธุรกจิ 0.00 319,100 2,258,000 0.00 0.00 2,577,100 
 6. .สาขาบริหารธุรกจิ (ความร่วมมือฯ)   709,800   709,800 
 7. สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 0.00 509,700 1,805,700 0.00 0.00 2,315,400 
 8. โครงการภาษาศาสตร์ 0.00 255,100 760,200 0.00 0.00 1,015,300 
 9. สาขาการจัดการเทคโนโลย ี 0.00  15,900 0.00 0.00 15,900 
 10. สาขานิติวิทยาศาสตร์ 0.00  1,109,500 0.00 0.00 1,109,500 
 11. สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน 0.00  848,900 0.00 0.00 848,900 
 12. สาขาแพทย์แผนไทยประยกุต ์ 0.00  1,333,500 0.00 0.00 1,333,500 
 13. สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม 0.00  1,066,800 0.00 0.00 1,066,800 
 14. สาขากฎหมายมหาชน 0.00 238,000 1,273,600 0.00 0.00 1,511,600 
 15. สาขานโยบายสาธารณะ  238,000 3,385,600   3,623,600 
 16. สาขานโยบายสาธารณะ (วปอ.) 0.00  305,600 0.00 0.00 305,600 
 17. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 0.00  557,200 0.00 0.00 557,200 
   

 
  

 ระดับปริญญำเอก   
 

  
  18. สาขาบริหารธุรกจิ 0.00  3,253,000 0.00 0.00 3,253,000 

 19. สาขาการบริหารการพัฒนา 0.00  11,083,900 0.00 0.00 11,083,900 
 20. สาขาการบริหารการพัฒนา (วปอ.) 0.00  4,312,200 0.00 0.00 4,312,200 
 21. โครงการภาษาศาสตร์ 0.00  1,395,500 0.00 0.00 1,395,500 
 22. สาขาปรัชญาและจรยิศาสตร์ 0.00  756,200 0.00 0.00 756,200 
 23. สาขาบริหารการศึกษา 0.00  1,001,100 0.00 0.00 1,001,100 
 24. สาขานิติวิทยาศาสตร์ 0.00  1,595,700 0.00 0.00 1,595,700 
 25. สาขาแพทย์แผนไทยประยกุต ์ 0.00  1,658,800 0.00 0.00 1,658,800 
 26. ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 0.00  9,954,500 7,050,000.00 0.00 17,004,500 

รวมทั้งสิ้น 0.00 1,559,900 58,856,200 7,050,000.00 0.00 67,466,100 
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ส่วนที่ 4 กำรบริหำรและจัดกำรงบประมำณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได)้ ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรว ม 
จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เงนิรำยได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

1.1 งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)  
สาขาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในหมวดค่าจ้างชั่วคราว            

ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

1.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
(1) บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งเน้นให้สาขาวิชาต่างๆ เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยมี

เป้าหมายให้ทุกสาขาวิชาสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2559  
(2) บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายจะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ 15 

กันยายน 2559 ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
เกิดประโยชน์กับบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

(3) กรณีสาขาวิชาไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาลดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของสาขาวิชานั้นๆ ในปีถัดไป 

(4) รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารค าขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่างๆ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย 
หากสาขาวิชามีรายการอ่ืนที่มีความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ก็สามารถด าเนินการได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินและสิงก่อสร้าง) 
(1) สาขาวิชาที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการจัดท าสัญญาจ้างและการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(2) ให้สาขาวิชาจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพ่ือให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้
ผูกพัน (เซ็นสัญญา) ได้ทันในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

(3) ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน 

(4) รายการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่สามารถด าเนินการ
ตามข้ันตอนทางพัสดุได้ทันตามมาตรการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด จะถูกรวบรวมเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
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รายการใหม่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการโอนเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นรายการอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาว่าเหมาะสม 

1.4 งบรายจ่ายอื่น  
สาขาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือใช้จ่ายหมวดรายจ่ายอ่ืน ให้ด าเนินการตามระเบียบ

และขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2559 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
10% 40% 30% 20% 100% 

 

แนวทำงกำรติดตำม และประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติงำน 

บัณฑิตวิทยาลัย มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
3. สาขาวิชา / โครงการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของ

แต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ กอง

นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

6. มีการปรับ / วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ภำยในเดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2559 และเดือนมีนำคม 2560  

7. บัณฑิตวิทยาลัย ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณ
ที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ 
เดือนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน 

บัณฑิตวิทยาลัย มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือบริหารจัดการ
ทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 
Planning)  
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กำรจัดท ำรำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงิน 

บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และสาขาวิชา / โครงการ 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
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หนังสอืลงนำมได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี 
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