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สวนท่ี 1 

ความเปนมา 

 

 1.1 ความเปนมา 

  แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแผนกลยุทธทาง

การเงินของมหาวิทยาลัย และใหสอดคลองตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร เปาหมายตามกรอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดกำหนดเปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานดานตาง 

ๆ ตามแผนพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

 

 1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 

 1.2.1 วิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำดานการผลิตบัณฑิต   

พัฒนาครู และเปนสถาบันท่ีบูรณาการองคความรูในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ” 

  คำอธิบายวิสัยทัศน : ในป พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จะเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยเนนการนำในเรื่องของการเปนแหลงเรียนรู การศึกษาการวิจัย ทางวัฒนธรรมใน

ภูมิภาค และการบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล เปนสถาบันการศึกษาท่ีเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินในการพัฒนา

ทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

 1.2.2 เปาประสงคหลัก   

     1. บัณฑิตมีคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัด   

 1.1 อัตราการไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา         

ในระยะเวลา 1 ปเพ่ิมข้ึน 

 1.2 รอยละของผู สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษา มีสมรรถนะเป น ท่ีพอใจของ           

สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

1.3 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เม่ือทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงข้ึน 

     2. เปนศูนยกลางในการผลิตและพัฒนาครู 

  ตัวช้ีวัด   
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2.1 รอยละของอาจารยท่ีเปนตนแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 

2.2 รอยละของบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และ

ไดรับวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

2.3 รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

2.4 รอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรท่ีสอบบรรจุครูไดในการสอบ

ครั้งแรก 

2.5 รอยละของนักเรียนในทองถ่ินท่ีมีคะแนนผลสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

2.6 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีไดรับตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติ และ

นานาชาติ หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

2.7 จำนวนโรงเรียนในทองถ่ินท่ีมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใช

ประโยชน 

  3. เปนแหลงท่ีพ่ึงพาของสังคม/ทองถิ่นท่ีย่ังยืน 

  ตัวช้ีวัด   

 3.1 จำนวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีสวนรวม    

ในการพัฒนาชุมชน 

3.2 รอยละของนักเรียนในทองถ่ินท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 

3.3 จำนวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนท่ีมีมหาวิทยาลัยเปนแกนนำมาจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

 3.4 รอยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรูและประสบการณทำงาน      

ของบุคลากรท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับการศึกษา 

3.5 รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถ

อานออกเขียนไดเพ่ิมข้ึน 

 3.6 จำนวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัย ดำเนินการเพ่ือสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา     

ของทองถ่ินใหเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

3.7 รอยละของประชาชนในทองถ่ินท่ีดัชนีสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

3.8 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ 

3.9 จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมท่ีเพ่ิมข้ึนในทองถ่ิน 

3.10 รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 

3.11 จำนวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัย สงเสริมความรู รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ

สิทธิหนาท่ีตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   

ในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน สังคมทองถ่ิน เพ่ิมข้ึน 
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1.2.3 พันธกิจ  

 1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพตอบสนองตองความตอความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

  2. การวิจัยเปนท่ียอมรับและตอบสนองความตองการของทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 

 3. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของทองถ่ิน โดยการ

ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนำแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติ 

 4. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 5. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 

 6. สรางเครือขายและความรวมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน และผูประกอบการใน

การจัดการศึกษา 

1.2.4 อัตลักษณ (Identity) 

  อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร หมายถึง เปนผูท่ีมีความรูควบคูคุณธรรม 

ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคนไทย 4 ประการ รวมท้ังประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเปนธรรมของสังคม เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของ

ประเทศชาติ  
 

 “ความรูดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
 

          ความรูดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู และนำความรู ความสามารถ ไปใชในการพัฒนาทองถ่ินและ

ประเทศชาติใหกาวสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

          มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของคนไทย    

4 ประการ อันไดแก มีทัศนคติท่ีดีท่ีถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงแข็งแรง มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี

มีระเบียบวินัย 

          ประกอบสัมมาชีพ  หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา

และคำนึงถึงความเปนธรรมของสังคม 
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1.3 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
 จากผลการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดสังเคราะหและกำหนด

ยุทธศาสตรไว 8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   :  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

      เพ่ือประสิทธิภาพ และความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   :  ปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณและ 

สอดคลองกับภารกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   :  พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   :  พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งดานการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5   :  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม  

      (University Social Engagement) เพ่ือการพัฒนา 

      ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6   :  สงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  :  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8   : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ให 

เปนโรงเรียนตนแบบและเปนแหลงฝกประสบการณ 

      วิชาชีพของนักศึกษา 
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือประสิทธิภาพ และความ

ย่ังยืน 

เปาประสงค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มีคุณภาพการบริหารจัดการ       

ใน ระดั บ ม าต รฐ าน ส าก ล  แ ล ะ เป น อ งค ก ร ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง              

(High performance organization) มีธรรมาภิบาล และมีแนวทาง    

การหารายไดเพ่ือการพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 

 

 
กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร จัดโครงสรางการบริหาร       

ใหมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรรวมกัน ลดการทำงานท่ีไมใช

ภารกิจโดยตรง เนนความสำเร็จของงาน 

2. สรางวัฒนธรรมองคกรดานชุมชนสัมพันธและการสื่อสารองคกร 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธ 

4. พัฒ นาระบบบริหารงานบุ คคลและเพ่ิ ม ขีดความสามารถ         

ของบุคลากร 

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 

6. จัดระบบแผนและงบประมาณใหมีประสทิธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสิน

ทางปญญา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย   

ใหสมบูรณและสอดคลองกับภารกิจ 

 

เปาประสงค 
 

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศท่ีรมรื่น  เปนธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีเก้ือหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู    

การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใชเปนปจจัยดึงดูดใหผูเรียน

เลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ 
 

1. พัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมใหรมรื่นและสะอาด 

2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง 

และปลอดภัย 

4. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต 

เปาประสงค 
 

 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความตองการ      

ของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ 

พรอมทำงานหรือศึกษาตอ อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

และพรอมกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 

 

กลยุทธ 
 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและตามความตองการของประเทศ 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. พัฒนาแหลงเรียนรู (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 

5. พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคให เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค      

ของสังคม 

6. พัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา 
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8 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยให มี ความเขมแ ข็ง     

ดานการวิจัย 

เปาประสงค 
 

 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ และมีศักยภาพในการสรางผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม ชุมชน และวัฒนธรรม 

 

 

กลยุทธ 
 

1. สรางความเขมแข็ง ในงานวิจัย  ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน      

ดานการวิจัย และสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตผลงาน    

ท่ีมีคุณภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

3. นำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสูการสรางมูลคาและการใชประโยชน

เพ่ือสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 

พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ

สั ง ค ม  ( University Social Engagement) 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนศูนยกลางการใหบริการ      

ทางวิชาการ เปนท่ีพ่ึงทางดานวิชาการของสังคม สามารถแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของสังคมและภูมิภาคไดอยางเหมาะสมและ   

ทันตอเวลา เพ่ือการพัฒนาสังคมท่ีเขมแข็ง และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
กลยุทธ 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการบริการวิชาการอยางเปนระบบ 

และเปนเอกภาพ 

2. ดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนา     

ของจังหวัด ภาค และประเทศ 

3. ร วมสนองพระราชดำริ ใน โครงการอนุ รักษ พั น ธุกรรมพื ช            

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 

 

สงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค 
 

 อนุรักษ  สงเสริม สืบสาน ประยุกตใช ศิลปวัฒนธรรมและ      

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคา และเผยแพรสู

ระดั บ ชาติ และน าน าชาติ  ตลอดจนการ เชื่ อม โย งองค ค วามรู              

ดานศิลปวัฒนธรรมไปสูกระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 
กลยุทธ 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานดานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. อนุรักษ  ส งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประยุกต ใช

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคา 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 

 

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

เปาประสงค 
 

 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักในดานวิชาการและ

การวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ          

ในระดับนานาชาติ 

 

 

กลยุทธ 
 

1. จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนสากล 

2. เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย          

เพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 

3. เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 

พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุ ริ น ท ร  ให เป น โร ง เรี ย น ต น แ บ บ  แ ล ะ          

เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

เปาประสงค 
 

พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรให เปน   

โรงเรียนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา ครู และบุคลากร             

ทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดใกลเคียง 

 

 

กลยุทธ 
 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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สวนท่ี 2 

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน 
 

 2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน 
  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 ไดจัดทำข้ึนภายใตเจตนารมณของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรใหมี

ความสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการกำหนดเปาประสงค กลยุทธ ตลอดจนตัวชี้วัดท่ี

ชัดเจนเพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินโครงการใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจึงไดจัดทำแผนกลยุทธทาง

การเงิน ระยะ 5 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

 

 2.2 วัตถุประสงคในการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน  
  1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณใหมีความชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได คุมคา คุมทุนและเกิดความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัย  

  2. เพ่ือสรางระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

เงินรายได การใชจายงบประมาณใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

  3. เพ่ือพัฒนาขอมูลทางการเงินและขอมูลงบประมาณใหเปนปจจุบัน สะดวกตอการนำไป

ประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย  

  4. เพ่ือใหมีการติดตาม การประเมินผล และนำขอมูลงบประมาณท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  

 

 2.3 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน  
  ในการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดใหความสำคัญ กับ

กระบวนการรวมระดมความคิด การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) เพ่ือนำไปกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแนวทางปฏิบัติ โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

  1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ตามคำสั่งเลขท่ี 0338/2563 เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงินใหมี



 แผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

 
14 

 

ความสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 256) ฉบับปรับปรุง 

ป 2563  

  2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ทางการเงิน โดยระดมความคิดจากผูบริหารของ

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน บุคลากรกองคลัง และกองนโยบายและแผน  

  3. การวิเคราะหทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ ไดแก แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

จากขอมูลงบประมาณยอนหลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทาง

การเงินของมหาวิทยาลัย และแสดงใหเห็นถึงแนวโนมทางการเงินในอนาคตของมหาวิทยาลัย  

  4. จัดทำแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดยุทธศาสตรทางการเงิน 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย สำหรับเปนแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินเพ่ือ

ผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  

  5. เสนอแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา และประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรและหนวยงาน

มหาวิทยาลัยทราบ  

 

 2.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ดานการเงิน 
  ผลการวิเคราะหสถานภาพการดำเนินงานดานการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีผานมาพบ จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีสามารถนำไปสูการกำหนดผลยุทธดานการเงินของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths) 

  1. ผูบริหารใหความสำคัญกับการบริหารการเงินและเขาใจระบบการบริหารทางการเงิน 

  2.  มีการเบิกจายตามระเบียบมหาวิทยาลัย กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง หรืออ่ืน ๆ 

ตามท่ีกำหนด  

  3. มีการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานระบบ GFMIS และระบบโปรแกรมงบประมาณ 

ระบบ PBBS 3 มิติของมหาวิทยาลัย 

  4. ผูบริหารสามารถตรวจสอบผลการใชจายเงินทุกเวลา เพ่ือใชในการตัดสินใจในการ

บริหารงาน 

  5. ไมมีหนี้สินและภาระท่ีตองเสียดอกเบี้ยจายตาง ๆ 

  6. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบดานการเงิน 

  7. มีการฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดานการเงินและพัสดุเปนประจำทุกป เพ่ือสรางความ

เขาใจในระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
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 จุดออน (Weaknesses) 

  1. การจัดเก็บรายไดไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากการลาออกกลางคันของนักศึกษาท่ีเขา

ใหม  

  2. การจัดทำรายงานขอมูลทางการเงินยังขาดการวิเคราะหเพ่ือใชในการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 

  3. การใชจายเงินไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว 

  4. ระบบขอมูลไมสามารถแยกรายละเอียดไดในบางประเด็น ระบบบัญชี 3 มิติท่ีนำมาใชใน

การบริหารจดัการยังไมครบวงจร 

  5.  มีขอจำกัดดานบุคลากรท่ีเอ้ือตอการจัดหารายได  

 โอกาส (Opportunities) 

  1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน สงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล

บาน 

  2. การเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติมากข้ึน 

  3. ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในเมืองทำใหมีผูสนใจเขาศึกษา เนื่องจากการเดินทางสะดวก  

  4. มีแหลงงบประมาณท่ีชัดเจน 

  5. มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีสำหรับการจัดหารายได เชน การใหเชาพ้ืนท่ี รวมถึงบุคลากรมี

ศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการ และการวิจัย 

 อุปสรรค (Threats) 

  1. นโยบายการใหกูยืมเงินจากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกูยืมท่ี

ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ไมแนนอน และไมเปนไปตามกำหนดเวลา 

  2. ขอกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานไมมีความยืดหยุน 

  3. ความไมม่ันคงทางการเมือง นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบอย สงผลตอการไดรับการ

จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

  4. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขาดความเสถียรภาพ ทาใหระบบการปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การเงินขัดของ 

  5. การประสานงานภาครัฐลาชา บางครั้งมีขอคำถามแตมักไมคอยไดคำตอบ 
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 2.5 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหลงงบประมาณ 2 แหลง ไดแก 

งบประมาณแผนดิน และเงินรายได รายละเอียดดังนี้ 

  1. งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดรับจัดสรรจากรัฐ

ตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย โดยกองนโยบายและแผนทำหนาท่ีประสานหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือวิเคราะห รวบรวมขอมูล นำเสนอและผานความเห็นชอบจากผูบริหาร เพ่ือดำเนินการจัดทำ

คำของบประมาณรายจายประจำปตามหลักเกณฑของสำนักงบประมาณ ประกอบดวยการจัดทำรายจาย

ประจำข้ันต่ำ รายจายตามภาระผูกพัน และรายจายตามภารกิจพ้ืนฐาน ดังแผนภาพท่ี 1 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 การจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหลงงบประมาณแผนดิน 

 งบประมาณแผนดิน เปนเงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรจากรัฐในแตละปงบประมาณ 

แบงเปน 5 ประเภท คือ 

  1.1 งบบุคลากร เปนรายจายท่ีกาหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจาย

ท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจำ คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจายท่ี

กำหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

  1.2 งบดำเนินงาน เปนรายจายท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจำ ไดแก รายจายท่ี

จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายจาก      

งบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

  1.3 งบลงทุน เปนรายจายท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะคา

ครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจาย

ดังกลาว 
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  1.4 งบเงินอุดหนุน เปนรายจายท่ีกำหนดใหจายเปนเงินสนับสนุนการดำเนินงานอยางใด

อยางหนึ่ง เชน งานบริการวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 

  1.5 งบรายจายอ่ืน เปนรายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือ

รายจายท่ีสำนักงบประมาณกำหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

  2. เงินรายได หมายถึง เงินหรือรายไดหรือผลประโยชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร   

ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เชน คาธรรมเนียมการศึกษา รายไดจาก

การขายใบสมัคร รายไดจากการใหบริการ รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน รายไดจากการขาย

ครุภัณฑ เปนตน ท้ังนี้ กองนโยบายและแผนรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลแผนการรับนักศึกษา โครงการ

จัดหารายไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประมาณการรายรับและจัดทำกรอบวงเงินใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ือ

จัดสรรใหกับหนวยงานตาง ๆ ตามหลักเกณฑตอไป ดังแผนภาพท่ี 2 

 

 
 

แผนภาพท่ี 2 การจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหลงเงินรายได 
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สวนท่ี 3 

แผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 

 

3.1 ความเปนมาและกรอบแนวคิดในการทำแผนกลยุทธทางการเงิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนกลยุทธดานการเงิน เพราะ

เชื่อวาหากมีการวางแผนอยางเปนระบบแลว การดำเนินการนั้นยอมมีโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายไดดีกวาการ

ไมวางแผนไวลวงหนา และการวางแผนท่ีดีนั้นยอมจะตองมีหลักและวิธีการท่ีเปนระบบ อันจะชวยกำหนด

กรอบของการวางแผนใหรัดกุม ชัดเจน และเปนผลในเชิงปฏิบัติการ ดังนั้น กองนโยบายและแผนซ่ึงไดรับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทำแผนกลยุทธดานการเงิน ใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน เพ่ือใหการบริหารจัดการและการใชจายเงิน

งบประมาณท้ังเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี

ระบบฐานขอมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานการเงิน รวมท้ังมีผูตรวจสอบการใชจายเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนขอมูลในการนำไปใชในการตัดสินใจสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

 กรอบแนวคิดในการทำแผนกลยุทธทางการเงิน 

  แผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ฉบับปรุบปรุง พ.ศ.

2563 ไดมีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือใหการ

ดำเนินงาน ประสบความสำเร็จ จึงไดจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ฉบับปรบุปรุง พ.ศ.2563 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ท่ีดี พ.ศ. 2542 มี 6 องคประกอบ คือ 

  1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  

  2) หลักคุณธรรม (Morality)  

  3) หลักความโปรงใส (Accountability)  

  4) หลักการมีสวนรวม (Participation)  

  5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)  

  6) หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) 
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 วิสัยทัศน 

  บริหารการเงินยึดหลักธรรมาภิบาล เนนความโปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบได มีการวาง

แผนการเบิกจายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  

 

 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหเกิดการบริหารงบประมาณดานจัดหาและจัดสรรงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากหรือระดับความเสี่ยงนอย เปนท่ียอมรับได 

  2. เพ่ือการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินการตามระบบและกลไก

บริหารงบประมาณเพ่ือสนับสนุนภารกิจและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลทางการเงินใหเปนปจจุบัน ถูกตอง และ

เพียงพอตอการตัดสินใจ 

  4. สรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ หรือรายไดจากแหลงเงินทุน อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากงบประมาณท่ีมีอยู 

 

 เปาประสงค 

  1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และบรรลุตาม    

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  2. มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณท่ี

มีประสิทธิภาพ 

  3. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน และการจัดการบริหารความ

เสี่ยงดานการเงิน 

  4. มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึน และมีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการ         

การจดัสรร สามารถตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

 
20 

 

3.2 ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธของแผนกลยุทธทางการเงิน 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย สามารถกำหนด

ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของแผนกลยุทธทางการเงิน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรทางการเงิน  

  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

 เปาประสงค 1 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามการใชจายงบประมาณ ของ

มหาวิทยาลัย ใหประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

  กลยุทธท่ี 2 กำหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปใหสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สำหรับการบริหาร งบประมาณ

ใหเหมาะสม รองรับกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 เปาประสงค 2 การบริหารสินทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ิมรายไดใหกับมหาวิทยาลัย  

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการโดยการใชทรัพยสินและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
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3.3 ความเช่ือมโยงระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร

ทางการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนมหาวิทยาลัยช้ันนำดานการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และเปนสถาบันท่ี

บูรณาการองคความรูในการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

ประสิทธิภาพ และความย่ังยืน 

ยุทธศาสตร   

ทางการเงิน 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด ว ย ห ลั ก           

ธรรมาภิบาล 

ก า ร บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย ท่ี มี

ประสิทธิภาพและเพ่ิมรายไดใหกับ

มหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

1 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และ

ติ ด ต าม ก า ร ใช จ า ย งบ ป ระ ม าณ  ข อ ง

มหาวิทยาลัย ใหประสิทธิภาพ  โปรงใส 

ตรวจสอบได 

2 กำหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำปใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 

3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

คุณภาพ สำหรับการบริหาร งบประมาณให

เหมาะสม  รองรับกระบวนการบ ริหาร

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

1  ส ง เส ริม ก ารจั ดห าราย ได แล ะ

ผล ประ โยช น จ ากท รัพ ย สิ น ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

2 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ

โดยการใชทรัพยสินและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
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3.4 แผนกลยุทธทางการเงิน 
ตารางท่ี 1 เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธทางการเงิน 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 
2560 2561 2562 2563 2564 

เปาประสงค 1 

บริหารจัดการ

ดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนากระบวน 

การจัดสรร 

ตรวจสอบ และ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณของ

มหาวิทยาลยั ใหมี

ประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบ

ได 

1.1 รอยละ

ความสำเร็จของ

การเบิกจาย

งบประมาณ ใน

ภาพรวมของ

มหาวิทยาลยั 

96 

(90.18) 

96 

(83.42) 

96 

(98.43) 

97 97 1) จัดทำ

แผนการใชจาย

งบประมาณ

ประจำปของ

หนวยงาน 

2) ติดตาม 

เรงรัด การ

เบิกจาย

งบประมาณ ให

เปนไปตามแผน 

2. กำหนด

หลักเกณฑการ

จัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำป

ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลยั 

2.1 รอยละความ 

สำเร็จของการ

ดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร 

>80 

(90.18) 

>80 

(83.42) 

>80 

(98.43) 

>80 >85 1) ปรับปรุง 

และพัฒนา

หลักเกณฑ การ

จัดสรร

งบประมาณ

รายจาย

ประจำป ให

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลยั 

3. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่มี

คุณภาพ สาหรับ

การบริหาร

งบประมาณ ให

เหมาะสม รองรับ

3.1 มีระบบ

สารสนเทศที่มี

คุณภาพสำหรับ

การบริหาร

งบประมาณของ

มหาวิทยาลยั 

1 

(0) 

1 

(0) 

1 

(0) 

2 2 1) จัดหาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สำหรับการ

บริหาร

งบประมาณของ

มหาวิทยาลยัท่ีมี
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 
2560 2561 2562 2563 2564 

กระบวนการ

บริหารงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

ความครอบคลุม

ระบบการการเงิน

และงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 2 

การบริหาร

สินทรัพยท่ีมี

ประสิทธิภาพ

และเพ่ิมรายได

ใหกับ

มหาวิทยาลัย 

1. สงเสริมการ

จัดหารายไดและ

ผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของ

มหาวิทยาลยั 

1.1 รอยละของ

รายไดจากการ

บริหารทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย 

5 

(7.86) 

8 

(8.70) 

10 

(13.33) 

12 

 

14 

 

1) ปรับปรุงและ

จัดทำประกาศ 

ในการจัดสรร

เงินผลประโยชน

ที่เกิดจากดำเนิน

โครงการ 

กิจกรรมของ

หนวยงานใน

มหาวิทยาลยั 

เพื่อสงเสริมให

หนวยงาน

ดำเนินการ

จัดหารายได 

2 สงเสริมการ

จัดหารายไดและ

ผลประโยชนจาก

ทรัพยสินและ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลยั 

2.1 รอยละของ

รายไดจากการ

ใหบริการวิชาการ 

0.5 

(0) 

1 

(0) 

1.5 

(0) 

2 

 

2.5 1) สงเสริมและ

สนับสนนุให

อาจารยและ

บุคลากรในการ

ใหบริการทาง

วิชาการหรือการ

วิจัย 
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3.5 แผนการขอตั้งงบประมาณระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ตารางท่ี 2 ประมาณการงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 
 

งบประมาณ 
ประมาณการลวงหนา 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. งบประมาณแผนดิน 529,337,300 615,063,100 1,250,000,000 1,275,655,200 929,122,000 

2. งบประมาณรายได 169,080,000 172,003,500 139,047,800 144,732,800 148,474,200 

รวม 698,417,300 787,066,600 1,389,047,800 1,420,388,000 1,077,596,200 
 

 

ตารางท่ี 3 สรุปรายรับจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
 

แหลงงบประมาณ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

1. งบประมาณแผนดิน 374,995,200 418,614,400 422,798,800 484,160,600 488,662,300 

  1.1 งบแผนดิน 313,199,300 332,086,300 324,851,700 339,566,100 340,068,000 

  1.2 งบครุภัณฑและสิ่งกอสราง 61,795,900 86,528,100 97,947,100 144,594,500 148,594,300 

2. เงินรายได 238,026,100 256,950,700 206,831,900 217,183,300 220,476,700 

  2.1 คาธรรมเนียมการศึกษาและ

จากการขายใบสมัครและรับสมคัร

นักศึกษา 

191,891,700 199,625,300 158,450,300 156,136,400 125,949,800 

  2.2 รายไดจากการใหบริการและ

การบริการวิชาการ 
- - - - - 

  2.3 รายไดจากการหา

ผลประโยชนจากรายไดของ

มหาวิทยาลยั 

1,011,100 1,007,700 1,180,500 4,724,500 2,641,000 

  2.4 รายไดจากผลประโยชนจาก

ทรัพยสินมหาวทิยาลัย 
45,123,300 56,317,700 47,201,400 56,322,400 26,960,900 

  2.5 รายไดอ่ืน - - - - 64,925,000 

รวมงบประมาณ 613,021,300 675,565,100 629,630,700 701,343,900 709,139,000 
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แผนภาพท่ี 1 สรุปรายรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 

 

 จากตารางท่ี 3 และแผนภาพท่ี 1 แสดงขอมูลรายรับจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 จำแนกตามแหลงงบประมาณ แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ

สวนใหญมาจากงบประมาณแผนดินซ่ึงโดยภาพรวมแลว สวนใหญไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน  สวนเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง เม่ือพิจารณาจากคาธรรมเนียมการศึกษาจากการขายใบสมัครและรับสมัคร

นักศึกษา รายไดจากผลประโยชนจากทรัพยสินมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นวาในแตละปงบประมาณมีจำนวน

นักเรียนท่ีเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการจัดหารายไดใหเพ่ิมข้ึน 
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400,000,000

500,000,000

600,000,000

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

สรุปรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562

งบประมาณแผนดิน เงินรายได
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบประมาณการงบประมาณ - รายรับจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 

รายการ 
ปงบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ประมาณการ (ภาพรวม) 698,417,300 787,066,600 1,389,047,800 

รายรับจริง (ภาพรวม) 613,021,300 675,565,100 629,630,700 

ผลตาง 85,396,000 111,501,500 759,417,100 

คิดเปนรอยละ 12.23 14.17 54.67 

 

 
 

แผนภาพท่ี 2 เปรียบเทียบประมาณการงบประมาณ – รายรับจริงของมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร 
 

 จากตารางท่ี 2 และแผนภาพท่ี 2 แสดงขอมูลเปรียบเทียบประมาณการงบประมาณ – รายรับจริงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จำแนกตามแหลงงบประมาณ แสดงให

เห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มีรายรับจริงต่ำกวาท่ีประมาณการไว มีสาเหตุมาจาก 

 1. เงินรายไดของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง เม่ือพิจารณาจากคาธรรมเนียมการศึกษาจากการขาย

ใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา รายไดจากผลประโยชนจากทรัพยสินมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นวาในแตละ

ปงบประมาณมีจำนวนนักเรียนท่ีเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยลดลง  

 2. งบประมาณแผนดินในสวนของงบลงทุน ไมไดรับการพิจารณาจัดสรรใหตามท่ีประมาณการไวจาก

สำนักงบประมาณ 
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ป 2560 ป 2561 ป 2562

เปรียบเทียบประมาณการ - รายรับจริง

ประมาณการ (ภาพรวม) รายรับจริง (ภาพรวม)
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ตางรางท่ี 5 เปรียบเทียบรายรับ - รายจายจรงิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 
 

แหลงงบ 

ประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

รับ จาย รับ จาย รับ จาย รับ จาย รับ จาย 

แผนดิน 374,995,200 424,477,300 418,614,400 403,899,900 422,798,800 403,746,200 484,160,600 409,628,900 498,872,400 491,016,300 

รายได 238,026,100 257,485,400 256,950,700 245,799,400 206,831,900 168,093,700 217,183,300 184,137,300 220,476,700 144,656,100 

รวม 613,021,300 681,962,700 675,565,100 649,699,300 629,630,700 571,839,900 701,343,900 593,766,200 709,139,000 635,672,400 

 

 
 

แผนภาพท่ี 3 เปรียบเทียบรายรับ – รายจายจริง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

รับ จาย รับ จาย รับ จาย รับ จาย รับ จาย

2558 2559 2560 2561 2562

เปรียบเทียบรายรับ - รายจายจริง 
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 จากตารางท่ี 5 และแผนภาพท่ี 3 แสดงขอมูลเปรียบเทียบรายรับ – รายจายจริง ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 จำแนกตามแหลงงบประมาณ จะเห็นไดวารายรับ – 

รายจายจริง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ในระยะ 5 ปท่ีผานมา รายรับและรายจายอยูในเกณฑท่ีใกลเคียง

กัน ซ่ึงเปนไปตามแผนใชจายและนโยบายการจดัสรรงบประมาณท่ีกำหนดไว 
 

3.6 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณสำหรับการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. งบประมาณแผนดิน นำมาจัดสรร รอยละ 100 ตามประเภทงบรายจาย 

  2. เงินนอกงบประมาณ นำมาจัดสรรเปนงบประมาณรายจายประจำป ของประมาณการ

รายรับ ดังนี้ 

   2.1 คาใชจายของนักศึกษาแรกเขา 

   2.2 คาใชจายสวนกลาง 

   2.3 คาใชจายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

  3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหนวยงานดำเนินการดังนี้ 

   3.1 จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 - 2564 

   3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุงผลักดันผลสำเร็จตามคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

   3.3 จัดใหมีการดำเนินงานตามภารกิจและจุดเนนของหนวยงานอยางเต็มศักยภาพ 

   3.4 จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรและคุณภาพบัณฑิต 

   3.5 จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

   3.6 จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบริการวิชาการสูชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยและการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

   3.7 จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

   3.8 สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดคาใชจาย โดยใชแนว

ทางการคิดตนทุนผลผลิตตอหนวย (Unit Cost) 

  อีกท้ังมหาวิทยาลัยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล ในการจัดสรรและวางแผนการใชงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีข้ันตอนการพิจารณางบประมาณของหนวยงาน 
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 หมายเหตุ  *เม่ือดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานไประยะหนึ่ง อาจจะมีการทบทวนงบประมาณท่ี

จัดสรรอีกครั้ง เพ่ือพิจารณางบประมาณใหสอดคลองกับโครงการ / กิจกรรม ซ่ึงจะเปนพลังในการขับเคลื่อน

และพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

3.7 แนวทางและกลยุทธการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได) 

 3.7.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได) 

  1. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได เปนการดำเนินการเปนประจำทุกรอบของวงจร

ปงบประมาณ ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานไดดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถ

ดำเนินการไปไดอยางราบรื่น บรรลุเปาหมายท่ีไดกำหนดไว รวมท้ังการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตรของประเทศ 

   1.1 จัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนสวนเสริมจากงบประมาณแผนดิน โดยจะ

มุงเนนในสวนของภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยจำเปนตองดำเนินการและไมไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณ

แผนดิน 

   1.2 กำหนดใหมีตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแตกำหนดเปาหมาย ผลผลิตท่ีจะไดรับ 

โดยหนวยงานท่ีใชจายงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

   1.3 โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได จะตอง

นำไปใชจายในภารกิจท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

   1.4 งบประมาณเงินรายไดท่ีเคยจัดสรรในอดีตหลายปท่ีผาน ควรมีการปรับปรุง

พัฒนาโดยมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการใหม ดังนี้ 

                1.4.1 คาวัสดุรายวิชาท่ีกระจายไปยังคณะตาง ๆ ใหคณะนำไปบริหาร

จัดการตามแผนยุทธศาสตรของคณะและของมหาวิทยาลัยฯ 

      1.4.2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล ใหคณะนำไป

บริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาบุคลกร ตามความตองการของคณะและทิศทางการพัฒนาคณะ 

  1.5 การบริหารงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของคณะ ตองสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้ของ สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. 

  1.6 การจัดสรรงบประมาณใหคำนึงถึงขอบังคับทางการเงิน ทรัพยสิน ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสรางเอกภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

  1.7 การจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจัดสรรจากเงินรายไดทุกประเภทท่ีเขามาใน

ปงบประมาณ รวมท้ังการจัดการศึกษาจากโครงการพิเศษท่ีมีขอมูลนักศึกษาในปจจุบัน หากโครงการจัด

การศึกษาพิเศษโครงการใด จัดการเรียนการสอนข้ึนมาเพ่ิมเติม หลังจากนี้ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ

นั้นเปนผูนำเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน   
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 3.7.2  กลยุทธในการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได) 

  ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ใชกลยุทธในการจัดสรรดังนี้ 

   1. จัดสรรงบประมาณ ครั้ ง ท่ี  1  ขออนุ มัติ  80 %  ของประมาณ รายรับ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย  

   2. จัดสรรรายจายใหสอดคลองกับแหลงท่ีมาของรายไดนั้น เพ่ือดำเนินกิจการตาง ๆ 

จากกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดนั้น 

   3. จัดสรรในสวนของรายจายท่ีจำเปนซ่ึงเปนรายจายประจำท่ีตองดำเนินการเปน

อันดับแรก โดยคำนวณเปนรายจายข้ันต่ำท่ีควรจะได ในแตละรายการ ถามีงบประมาณคงเหลือจากรายจาย

ประจำท่ีจำเปนแลว จึงนำไปพิจารณาจัดสรรในสวนของงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยตอไป โดยสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้  

  ข้ันท่ี 1 ยอดประมาณการรายรับท้ังหมด 100%  

                     จัดสรรใหคากิจกรรม กีฬา และออกบัตรนักศึกษา จัดสรรไวท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

รายละเอียดดังนี้ 

- จัดสรรคากิจกรรมนักศึกษา จาย 100% ( คิดตามจำนวนจริง ) 

- จัดสรรกีฬานักศึกษา จาย 80% จากประมาณการ 

- จัดสรรคาออกบัตรนักศึกษา จาย 100% ( คิดตามจำนวนจริง ) 

- จัดสรรคากิจกรรมนานาชาติ จาย 80% จากประมาณการ 

- จัดสรรคาศูนยภาษาและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา จาย 80% จาก

ประมาณการ 

 จัดสรรใหโรงเรียนสาธิต 100% (ตามรายรับจริง) 

 จัดสรรใหโครงการพิเศษ 70% 

 จัดสรรงบประมาณบัณฑิต  100%  ขออนุมัติจากสภา 80% คิดเปน 100% 

- จัดสรรใหสำนักงานบัณฑิต 20%        

-    จัดสรรใหคณะ 10%        

-    จัดสรรใหสาขา 70% 

คงเหลือจากจัดสรรเพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยคิดเปน 100% ขออนุมัติ 80% 

 จัดสรรใหงบกลาง 5% จากยอดอนุมัติ 

 จัดสรรคากอสรางอาคารเรียน ( สมทบ 15% กรณีมีงบลงทุนผกูพัน) 

 จัดสรรคาสาธารณูปโภค 25,000,000 บาท 

 จัดสรรสื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 1 % ของยอดจัดสรร 
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   จัดสรรวัสดุฝก-รายวิชา และคาตอบแทนการสอน (พิจารณาจากยอดใชจาย

งบประมาณปกอนหนา เปนหลัก) 

คงเหลือจัดสรร ดังนี้     

   -  จัดสรรลงสูคณะ 60%   

    -  จัดสรรลงสูหนวยงาน 40% 

   ข้ันท่ี 2 งบประมาณท่ีเหลือจากข้ันท่ี 1 จัดเปนกิจกรรมหรือโครงการท่ีนำไปใชจาย

เพ่ือแกปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัย เชน หองเรียนไมเพียงพอ ปญหาความปลอดภัย ปญหาการกำจัดขยะ 

การจายงบประมาณตามโครงการของท่ีประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ัวประเทศ 

  ข้ันท่ี 3 งบประมาณท่ีเหลือจากข้ันท่ี 2 จัดสรรเปนวงเงินสำหรับการจัดการศึกษา

ของคณะตาง ๆ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหแกคณะ โดยใหคณะพิจารณาโครงการหรือ

กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 และจดักิจกรรม

หรือโครงการตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. ในการจัดสรรงบประมาณใหแก

คณะ เปนวงเงินนั้น อาศัยเกณฑการจัดสรรจาก จำนวนนักศึกษา จำนวนอาจารยท่ีมีอยูในคณะ และความ

รับผิดชอบในการใหบริการตามหลักสูตรของแตละคณะ เพ่ือดำเนินการในภารกิจ 5 ดาน ซ่ึงไดแก การจัดการ

ศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาสถาบัน 

  3.2.4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

มุงเนนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้ของ สมศ. สกอ.  และ ก.พ.ร.      

  3.2.5 จัดสรรงบประมาณสำหรับงบกลาง สำหรับการแกปญหาเรงดวนตาง ๆ กรณี

ท่ีหนวยงบประมาณหรืองานประจำไมมีงบประมาณ ไมเกินรอยละ 10 ของประมาณการรายได โดยการบริหาร

จัดการงบกลางกำหนดไวดังนี้ 

   3.2.5.1 งบกลางกรณีความจำเปนเรงดวน อธิการบดีสามารถอนุมัติให

ดำเนินการได หลังจากอนุมัติใหดำเนินการแลว ใหหนวยงานท่ีขอใชงบกลาง รายงานคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบรวมกัน  

   3.2.5.2 งบกลางกรณีจำเปนเพ่ือการพัฒนาหรืองบลงทุน ถาไมดำเนินการ

เรงดวนแลวจะกอใหเกิดผลเสียหายตามมา ใหมีการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

จึงเสนออธิการบดีอนุมัติตามข้ันตอน 

 3.7.2.1 ข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได 

  เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดดำเนินการไปไดดวยดี จึงไดดำเนินการดังนี้ 

  1. จัดทำกรอบแนวคิดนโยบายเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจำปงบประมาณ 

โดยการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานโยบาย แผนงานและงบประมาณ (กพง.)    
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  2.  นำกรอบแนวคิดนโยบายเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจำปงบประมาณ ท่ี

ผานการการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานโยบายแผนงานและงบประมาณ (กพง.) แลว 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใหความเห็นชอบ 

  3.  นำเสนอกรอบแนวคิดนโยบายเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจำปงบประมาณ 

ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบ 

  4. กองนโยบายและแผน ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจายตามยุทธศาสตรการ

จัดสรรประจำปงบประมาณ  

  5. คณะกรรมการพัฒนานโยบาย แผนงานและงบประมาณ (กพง.) พิจารณากลั่นกรองกรอบ

งบประมาณรายรับ รายจาย และใหความเห็นชอบ 

  6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ใหความเห็นชอบ คำขอต้ังงบประมาณเงิน

รายได ประจำปงบประมาณ  

  7. นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ประจำปงบประมาณ 

 3.7.2.2 แผนระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม วัน  เดือน ป ผูรับผิดชอบ 

1.นำเสนอกรอบแนวคิดนโยบายเพื่อการจัดสรรงบประมาณเงินรายได

ประจำปงบประมาณ โดยการกลั่นกรองและเห็นชอบจาก    

มิถุนายน กองนโยบายและแผน 

2. นำเสนอกรอบแนวคิดนโยบายเพื่อการจัดสรรงบประมาณเงินรายได

ประจำปตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    

กรกฎาคม กองนโยบายและแผน 

3. นำเสนอกรอบแนวคิดนโยบายเพื่อการจัดสรรงบประมาณเงินรายได

ประจำปงบประมาณ ตอสภามหาวิทยาลยั    

สิงหาคม  กองนโยบายและแผน 

4. จัดทำประมาณการรายรับ กรกฎาคม  กองนโยบายและแผน 

5. จัดทำประมาณการายจายจำเปนข้ันต่ำ กรกฎาคม กองนโยบายและแผน 

6. จัดทำประมาณการรายจายภาพรวม เพื่ออนุมัติ สิงหาคม กองนโยบายและแผน 

7. นำเสนอประมาณการรายรับ ประมาณการรายจาย ตอคณะกรรมการ

พัฒนานโยบาย แผนงานและงบประมาณ (กพง.) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

ปละใหความเห็นชอบ 

สิงหาคม กองนโยบายและแผน 

8. นำเสนอประมาณการรายรับ ประมาณการรายจาย ตอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย    

กันยายน กองนโยบายและแผน 

9. นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ กันยายน กองนโยบายและแผน 

 



 แผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

 
33 

 

สวนท่ี 4 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

 

4.1  การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  
  การแปลงแผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2563 ไปสูการปฏิบัติที ่เปนรูปธรรมจะมุงเนนและใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือชวยกันขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดย

การดำเนินการดังนี้ 

  4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ และสื่อสารแผนกลยุทธทางการเงินใหหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ทราบ เพื่อเปนการสรางความเขาใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถ 

เชื่อมโยงบทบาทของแตละหนวยงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธท่ีกำหนด  

  4.1.2 คณะ / หนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำแผนกลยุทธทางการเงินของ

หนวยงานท่ีสอดคลองเชื่อมโยง กับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเปาหมายท่ี

สอดคลองเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายในระดับมหาวิทยาลัยได  

  4.1.3 มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน ทำหนาที่ติดตามผลการ

ดำเนินงานตาม ตัวชี ้วัด และงาน/โครงการที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธทางการเงิน มีการ

ตรวจสอบ และวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจำป และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและรับทราบ 

 4.2 หลักเกณฑในการกำหนดแผนการใชจายงบประมาณ 

  การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป ใหจัดทำแผนการใชจายใหสอดคลองกับ

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจำป ของสำนักงบประมาณ โดย 

 งบประมาณแผนดิน ใหจัดทำแผนการใชจายงบประมาณไดตั้งแต  

วันท่ี 1 ตุลาคม  - 31 กรกฎาคม ของปงบประมาณ 

 งบประมาณเงินรายได ใหจัดทำแผนการใชจายงบประมาณไดตั้งแต  

วันท่ี 1 ตุลาคม  - 31 สิงหาคม ของปงบประมาณ 

 ทั ้งนี ้  การเบิกจายงบลงทุนใหกำหนดแผนการใชจ ายงบประมาณไดในไตรมาสที ่ 2 เทานั้น             

(ม.ค. – มี.ค.) เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ไดกำหนดเปนรายไตรมาส ดังนี้ 
 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 34 % 24% 21% 21% 
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4.3 การติดตาม ประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

 การติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ จะดำเนินการเปนประจำทุกไตรมาส ทุกปงบประมาณ 

เพื่อเปนการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กำหนดไว อันจะนำไปสูการแกไขปญหา

อุปสรรคในการดำเนินงาน หรือทบทวนเปาหมายและกลยุทธใหมีความเหมาะสมตอไป ซึ่งจะดำเนินการโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน 

 1. กำหนดแบบฟอรมใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้  

  1.1 แบบฟอรม แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (PL.301 - 

302)  

  1.2 แบบฟอรม รายงานผลการดำเนินโครงการ  

   ทั ้งนี ้ การรายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำป ให

หนวยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปนรายไตรมาส และสงกองนโยบายและแผน 

ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และจัดทำรายงานแผนการดำเนินงานและผลการการใชจายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป รอบ 12 เดือนใหหนวยงานจดัสงกองนโยบายและแผน ภายใน 15 วัน นับจากวัน

สิ้นปงบประมาณ  

 2. การกำหนดแผนการเบิกจายงบลงทุน  

  2.1 คาครุภัณฑและคาท่ีดินสิ่งกอสรางกรณีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี้และเบิกจาย 

ภายในไตรมาสท่ี 1  

  2.2 คาครุภัณฑกรณีเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี ้ภายในไตรมาสท่ี 1 และเบิกจายภายใน 

ปงบประมาณ 

   2.3 คาท่ีดินสิ่งกอสรางกรณีเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี้ภายในไตรมาสท่ี 1 และเบิกจาย ตาม

งวดงาน 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 

ดำเนินงานปรับปรุงการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน 
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