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คํานํา 

 

 แผนกลยุทธทางการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี จัดทําข้ึน

เพ่ือใหผูบริหารมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน มีหลักเกณฑการจัดสรร และมีการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละ

พันธกิจ ซ่ึงการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินสอดคลองตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี ๘ ตัว

บงชี้ท่ี ๘.๑ เรื่องระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

 ขอขอบคุณ คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีดําเนินการยกรางแผนกลยุทธ คณะกรรมการนโยบาย

การเงินและทรัพยสิน ท่ีกรุณาใหคําแนะนําในการจัดทํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หวังวาแผนกลยุทธทางการเงิน

จะทําใหการดําเนินงานดานการเงิน มีประสิทธิภาพ ยิ่งข้ึน  

 

 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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สารบัญ 

 

                    หนา 

  คํานํา          ๒ 

   สารบัญ          ๓ 

  สวนท่ี ๑ บทนํา         

    วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ๔ 

    คานิยม เอกลักษณ และอัตลักษณ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ๕ 

    กลยุทธ        ๖ 

    นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  ๗  

    ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ    

  สวนท่ี ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดานการเงิน 

    ดวยวิธี SWOT Analysis     ๘  

     จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

     ภัยคุกคาม       ๙  

  สวนท่ี ๓ แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

     พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐      ๑๐  

     วิสัยทัศน นโยบายดานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     พันธกิจ เปาประสงค  

     ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ     ๑๑  

     ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน 

     และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร  ๑๒  

     และแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐   

     - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได  ๑๓ 

      - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได  ๑๕ 

        และบริหารจัดการดานการเงิน  

    - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล ๑๙ 

        ทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
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    - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพ การใหบริการ  ๒๑ 

        ของมหาวิทยาลัย      

   สวนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล     ๒๔ 

        

  ภาคผนวก         ๒๕ 
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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พ.ศ. ๒๕๔๗ กลาวคือ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรและ

ใชแผนยุทธศาสตรดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จอยางมีทิศทาง เปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ และในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เปนมหาวิทยาลัยในกลุมพัฒนาสังคม                     

เปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการแกสังคม 

 

ปรัชญา    

มหาวิทยาลัยทันสมัย  ใสใจคุณภาพทุกดาน 

  มีมาตรฐานระดับสากล  ประชาชนพ่ึงพาได 

 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนเลิศทางดานการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ 

และรับใชสังคม 

พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา 

๒. ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู 

๓. วิจัยและสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูมาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

๔. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนและทองถ่ิน 

๕. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน 

๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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คานิยมองคการ 

 ปฏิบัติงานโดยมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 มุงบริการวิชาการ   สืบสานโครงการพระราชดําริ 

 พัฒนาครู  อนุรักษและเชิดชูศิลปวัฒนธรรม 

 

อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนบัณฑิต มรท. 

 ม (มืออาชีพ) หมายความวา   มีความรูและนําความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

 ร (รับผิดชอบ) หมายความวา มีความรับผิดชอบ 

 ท (ทันสมัย) หมายความวา มีความรูท่ีทันสมัย ใชความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ๑. การผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐานระดับสากล และการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือตอบสนอง              

ความตองการของทองถ่ินและสังคมยุคเศรษฐกิจใหม 

 ๒. การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา 

 ๓. การพัฒนาดานวิจัยและงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานตอบสนองความตองการทองถ่ินและสากล และ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๔. การเพ่ิมขีดความสามารถดานบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนและทองถ่ิน 

 ๕. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

 ๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเนนการใช 

ICT และยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงค 

 ๑. บัณฑิตมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล ประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 

ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมยุคเศรษฐกิจใหม 

 ๒. บัณฑิตครูมีคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการเปนครูมืออาชีพ 

 ๓. งานวิจัยมีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสากล 

 ๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตบริการไดรับการเรียนรูและสืบสาน 
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 ๕.  การบริการวิชาการเกิดการสรางเครือขายชุมชนและทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

 ๖. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ินไดรับการสงเสริม อนุรักษ พัฒนาและเผยแพรท้ังระดับทองถ่ิน

และสากล 

 ๗. การบริหารมหาวิทยาลัยทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  เปาประสงคท่ี ๑ 

๑. เรงรัดพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการผลิตบัณฑิตท่ีไดมาตรฐานและสอดคลองกับ       

ความตองการของทองถ่ิน 

๓. พัฒนากระบวนการจัดการความรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  เปาประสงคท่ี ๒ 

๑. สรางเครือขายการผลิต และพัฒนาครูอยางมีระบบตอเนื่อง 

๒. เรงรัดการผลิตครูตามมาตรฐานและเพ่ือเปนการปองกันปญหาทางสังคมของทองถ่ิน 

๓. พัฒนากระบวนการสรางครูมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  เปาประสงคท่ี ๓ และเปาประสงคท่ี ๔ 

๑. สรางเครือขายการวิจัยเชิงประเด็นเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตบริการของมหาวิทยาลัย 

๒. ผลักดันใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาใหเกิดประโยชนกับพ้ืนท่ี 

๓. สนับสนุนใหสาขาวิชาขับเคลื่อนการเรียนรูและสืบสานโครงการพระราชดําริในเขตบริการ 

๔. สรางระบบ และกลไกการพัฒนางานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  เปาประสงคท่ี ๕  

๑. สรางระบบ และกลไก การบริการวิชาการใหสอดคลองกับสภาพปญหาของทองถ่ิน  

๒. เรงรัดใหสาขาวิชาบูรณาการการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

๓. สรางเครือขายการบริการวิชาการท้ังเชิงประเด็น และเชิงพ้ืนท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  เปาประสงคท่ี ๖ 

๑. สรางเครือขายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตบริการ 

๒. สรางระบบ และกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนทองถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน             

ในเขตบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ เปาประสงคท่ี ๗ 

๑. สรางระบบ และกลไกการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบ ICT 

๒. เรงรัดการบริหารจัดการภายใตระบบสภามหาวิทยาลัยและยึดหลักธรรมาภิบาล 

นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บริหารจัดการในมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักอัตตาภิบาล และหลักธรรมาภิบาล          

ในการบริหารและมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการและบุคลากร คํานึงถึง

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของผูปฏิบัติงานเปนหลัก นําเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช          

มุงใหบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรมเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากผูมีสวนเสีย          

ทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอก ปฏิรูปโครงสรางการทํางานในรูปแบบการรวมพลัง เนนการทํางานเปนทีม วาง

ระบบและกลไกเพ่ือพัฒนาและสรรหาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ สวัสดิการและการจูงใจท่ีเหมาะสม  มีระบบบริหารการเงิน

ท่ีม่ันคง ควบคูกับการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังใหมีการจัดระบบเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบํารุงรักษา

อาคารและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมความเปนสุขในการปฏิบัติงานความสัมพันธอันดีกับภาคสวน

ตางๆ  โดยมีแนวทางการดําเนินการ เชน 

 ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนนความโปรงใสและการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับ 

 ๒. พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง 

 ๓. พัฒนากลยุทธและกระบวนการจัดการความรูขององคกรเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 ๔. สรางและบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย กําหนดแนวการบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๕. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอความปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เชน          

ท่ีพักบุคลากร พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีนันทนาการและกีฬา ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เปนตน 

๖. จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

๗. สรางขวัญ กําลังใจใหกับบุคลากร สรางความรูสึกเปนครอบครัวเดียวกันเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

๘. พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท้ังภายใน        

และภายนอกไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ใชกระบวนการมีสวนรวมบนฐานขอมูล ภายใตกรอบนโยบายการจัดสรร

งบประมาณรายปของรัฐบาล 

 

 



 

 

๘ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

 

สวนที่ ๒ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดานการเงินดวยวิธี SWOT Analysis 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดานการเงินดวยวิธี SWOT Analysis  

 จากการวิเคราะหสถานภาพการดําเนินการดานการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีผานมาพบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการกําหนดกลยุทธดานการเงินของมหาวิทยาลัยได ดังนี้ 

  

๑. จุดแข็ง (Strengths) 

 ๑.๑ ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดระบบบริหารทางการเงิน 

 ๑.๒ มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินท่ีมีกระบวนการถูกตอง โปรงใส เปนไปตามระเบียบ 

  ๑.๓ มหาวิทยาลัยมีระบบจัดหารายไดจากแหลงภายนอกอยางหลากหลาย 

  ๑.๔ หนวยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงภายนอก 

  ๑.๕ มีคณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณติดตาม ตรวจสอบการเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ และเสนอแนะดานการเงินของมหาวิทยาลัยเปนประจํา 

  ๑.๖ มีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน เปนกรรมการกํากับติดตามดานการบริหาร

ทางการเงิน 

 

   ๒. จุดออน (Weaknesses) 

  ๒.๑ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ขาดความชํานาญในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง 

และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห 

  ๒.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะหและการสรุปผลท่ีดี  

  ๒.๓ การใชจายเงินบางสวนไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

  ๒.๔ มหาวิทยาลัยไมมีฐานขอมูลทางการเงินท่ีสามารถใชในการติดตามตรวจสอบ และจัดทํา

รายงานทางการเงิน โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

  ๒.๕ มหาวิทยาลัยไมไดกําหนดแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการหาผลประโยชนจากเงินสะสม 

               

        ๓. โอกาส (Opportunities) 

  ๓.๑ มหาวิทยาลัยมีแหลงงบประมาณท่ีชัดเจน 

  ๓.๒ มหาวิทยาลัยไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภายนอก 



 

 

๙ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

  ๓.๓ การเปดเสรีทางการศึกษาเปดโอกาสมหาวิทยาลัยสามารถมีรายไดจากนักศึกษาตางประเทศ 

  ๓.๔ นโยบายของประเทศสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดี 

  ๓.๕ มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เชน ระบบ               

e -Budgeting และ ระบบ GFMIS  

  ๓.๖ สภามหาวิทยาลัยสามารถออกขอบังคับระเบียบขอบังคับดานการเงินทําใหเกิดความ

คลองตัว ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 

          ๔.  ภัยคุกคาม  (Threats) 

  ๔.๑ วิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหรายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามจํานวนท่ีไดประมาณการไว 

  ๔.๒ อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลง ทําใหจํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนระดับอุดมศึกษาลดลง 

  ๔.๓ สถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมข้ึน ทําใหมีการแขงขันกันสูง 

  ๔.๔ ความไมม่ันคงทางการเมืองสงผลตอการจัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

สวนที่ ๓ 
แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดานการเงินดวยวิธี (SWOT Analysis) จึงกําหนด 

วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธดานการเงินไว ดังนี้  

 

วิสัยทัศน 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีระบบบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีรายไดเพียงพอในการดําเนินงาน

ตามพันธกิจอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

 

นโยบายดานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๑.   การหารายไดและจัดสรรงบประมาณเปนไปตามกรอบนโยบายภายใตภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย      

ท้ัง ๔ ดาน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และสนับสนุนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ 

 ๒. การใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการ ภายใตระเบียบทางราชการ อยางคุมคา

และประหยัด 

 

พันธกิจ 

 ๑.  เพ่ิมประสิทธิภาพการหารายไดของมหาวิทยาลัย 

 ๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรรายได และระบบบริหารจัดการดานการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ๓.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ๔.  พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานการเงิน ใหมีประสิทธิภาพ 

 

เปาประสงค 

 ๑.  มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึน และเพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจอยางมีคุณภาพ 

 ๒.  การจัดสรรรายไดและระบบบริหารจัดการดานการเงินของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ๓. ระบบฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย มีความถูกตอง แมนยํา สามารถใชในการติดตามตรวจสอบ 

และจัดทํารายงานทางการเงิน โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 ๔.  การใหบริการทางการเงินมีความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 

 

๑๑ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 ๑.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายไดของมหาวิทยาลัย 

 ๒.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรรายได และระบบบริหารจัดการดานการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ๓.  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ๔.  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานการเงิน 

 

กลยุทธ 

 ๑.  กําหนดแนวทางการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  กําหนดแนวทางในการจัดสรรรายไดและจัดระบบบริหารจัดการดานการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๓.  เรงรัดพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ 

 ๔.  พัฒนาบุคลากรดานการเงินใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

ความเช่ือมโยงระหวางวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร 

และแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีเปนมหาวทิยาลัยทันสมยั  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

เปนแหลงความรู  เปนที่พึ่งของทองถิ่นและภูมิภาค 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (๖) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

โดยเนนการใช ICT และยึดหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร (๖.๔) 

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

วิสัยทัศนของแผนกลยุทธทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีมีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธภิาพ 

และมีรายไดเพียงพอในการดําเนินงานตามพันธกิจอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ๔ 

การพัฒนาคุณภาพ       

การใหบริการดานการเงิน

ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑ 

การเพิ่มประสิทธภิาพ 

 การหารายไดของ

มหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร ๒ 

การเพิ่มประสิทธภิาพ      

การจัดสรรรายไดและระบบ

บริหารจัดการดานการเงิน

ของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ๓ 

   การเพิ่มประสิทธภิาพ 

ระบบฐานขอมูลทาง

การเงินของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค ๑ 

มหาวิทยาลัยมีรายได

เพิ่มขึ้น และเพยีงพอ

สําหรับการดําเนินงาน        

ตามพันธกจิอยางมี

คุณภาพ 

 

เปาประสงค ๒ 

การจัดสรรรายไดและระบบ

บริหารจัดการดานการเงิน

ของมหาวิทยาลัย มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เปาประสงค ๓ 

ระบบฐานขอมูลทางการเงิน

ของมหาวิทยาลัย มีความ 

ถูกตอง แมนยํา สามารถใชใน

การติดตามตรวจสอบ และ

จัดทํารายงานทางการเงิน 

โดยใชระบบเทคโนโลยี

 

เปาประสงค ๔ 

การใหบริการทางการเงิน          

มีความถูกตอง รวดเร็ว             

และมีประสิทธภิาพ 

กลยุทธ ๑ 

กําหนดแนวทาง          

การจัดหารายได        

ของมหาวิทยาลัย          

ใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ๒ 

กําหนดแนวทางในการ

จัดสรรรายไดและจัดระบบ

บริหารจัดการดานการเงิน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ๓ 

เรงรัดพัฒนาระบบงาน และ

ฐานขอมูลทางการเงิน        

เพื่อการตัดสินใจ 

กลยุทธ ๔ 

พัฒนาบุคลากรดานการเงิน       

ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความตองการ 

 ของผูรับบริการ   



 

 

๑๓ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได 

เปาประสงค ๑ มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี ๑ กําหนดแนวทางการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีแหลงงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงาน ผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการ

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๒ แหลงใหญ คือ ๑) เงินงบประมาณแผนดิน ๒)เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองแสวงหาเงินรายไดจากแหลงอ่ืน ท้ังในรูปของเงินและความรวมมือ รวมถึงการ

บริหารทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมกับใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด จําแนกรายการ

ดังนี้ 

                ๑. เงินงบประมาณแผนดิน 

                ๒. เงินรายได 

  ๒.๑  จํานวนโครงการท่ีสามารถหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

  ๒.๒  จํานวนรายไดจากการศึกษาภาคปกติและนักเรียนสาธิต 

  ๒.๓  จํานวนเงินรายไดจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

  ๒.๔  จํานวนเงินรายไดจากการบริการวิชาการ 

  ๒.๕  จํานวนเงินรายไดจากการวิจัย 

  ๒.๖  จํานวนเงินรายไดจากการโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี ๑. แหลงงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ระยะ ๔ ป 
                                  (หนวย : ลานบาท) 

 

 

แหลงงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.  

รวมท้ังส้ิน ๒๕๕๗  ๒๕๕๘ 

 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. งบประมาณแผนดิน ๓๔๒ ๔๒๕ ๔๑๐ ๔๒๒ ๑,๕๙๙ 

๒. งบประมาณรายได ๑๙๕ ๒๐๓ ๒๑๑ ๒๑๙ ๘๒๘ 

รวมรายได ๕๓๗ ๖๒๘ ๖๒๑ ๖๔๑ ๒,๔๒๗ 
 

 

 



 

 

๑๔ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

 

รายการตัวชี้วัด 

 

หนวยนับ 

คาเปาหมาย ในป พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. จํานวนโครงการท่ีสามารถหารายได 

    ใหกับมหาวิทยาลัย 

๒. จํานวนรายไดจากการศึกษาภาคปกติและ

นักเรียนสาธิต 

๓. จํานวนเงินรายไดจากการจดัการศึกษา 

    ภาคพิเศษ 

๔. จํานวนเงินรายไดจากการบริการ 

    วิชาการ 

๕. จํานวนเงินรายไดจากการวิจยั 

๖. จํานวนเงินรายไดจากการโครงการ  

    หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

โครงการ 

 

ลานบาท 

 

ลานบาท 

 

ลานบาท 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

๑๓ 

 

๘๙ 

 

๙๖ 

 

๕ 

 

๓ 

๒ 

๑๔ 

 

๙๒ 

 

๙๙ 

 

๖ 

 

๓.๕ 

๒.๕ 

๑๕ 

 

๙๕ 

 

๑๐๒ 

 

๗ 

 

๔ 

๓ 

๑๕ 

 

๙๘ 

 

๑๐๕ 

 

๘ 

 

๔.๕ 

๓.๕ 

 

มาตรการ 

 ๑.  กําหนดแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน การจัดหาแหลงเงิน วิธีการท่ีไดมา  

ซ่ึงเงินตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ๒.  เพ่ิมขีดความสามารถในการสานสัมพันธกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมแหลงเงินทุน 

 ๓.  สนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีดําเนินงานโดยบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

 ๔.  สนับสนุนใหเกิดรายไดจากการบริการวิชาการท่ีมาจากฐานองคความรูและความเชี่ยวชาญ 

ของมหาวิทยาลัย 

 ๕.  สรางระบบและกลไกในการจัดหารายไดจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

แผนงาน/โครงการ 

 ๑. หาชองทางใหมในการหารายไดเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงนอย 

 ๒. โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

 ๓. พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานจัดหารายได 

 ๔. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 

 ๕. กําหนดหลักเกณฑ-ระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหารายได 



 

 

๑๕ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายไดและบริหารจัดการดานการเงิน 

เปาประสงค ๒ มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี ๒ กําหนดแนวทางในการจัดสรรรายไดและจัดระบบบริหารจัดการดานการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณจากแหลงเงินทุน ๒ แหลง โดยกําหนดแนวทางการวางแผนการใชจายเงิน 

เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท้ัง ๕ ดาน ท้ังนี้ไดคํานึงถึงความสอดคลอง

กับเกณฑตัวบงชี้ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และ สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สําเร็จตามเกณฑตัวบงชี้และบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๖ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

 

ตารางท่ี ๒ ประมาณการเปาหมายงบประมาณรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
 

                                                                                                                                          (หนวย:ลานบาท) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

งบประมาณป พ.ศ. รวมงบประมาณทั้งส้ิน 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๕๘ 

 

๒๕๕๙ 

 

๒๕๖๐ 

 

 

๑. การผลิตบัณฑิตใหได

มาตรฐานระดับสากล 

และการขยายโอกาสทาง

การศึกษา เพื่อตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่น 

และสังคมยุคเศรษฐกิจ

ใหม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

 

  - 

เงินงบประมาณแผนดิน ๓๑๒ ๓๙๑ ๓๗๖ ๓๘๘ ๑,๔๖๗  

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ๗๙ ๑๖๖ ๑๔๔ ๑๔๔ ๕๕๓  

๒. การผลิตและพัฒนาครู

มืออาชีพเพือ่สนองความ

ตองการปฏิรูปการศึกษา 

      

เงินงบประมาณแผนดิน ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๖๓ 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ๑๖ ๑๙ ๑๙ ๑๖ ๗๐ 

๓. การพัฒนาบุคลากร

ดานการวจิัยและงานวิจยั

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

ตอบสนองความตองการ

ทองถิ่นและสากล          

และสืบสานโครงการ           

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  

     

เงินงบประมาณแผนดิน ๗ ๘ ๘ ๘ ๓๑ 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ๖ ๖ ๑๖ ๒๖ ๔๔ 

 



 

 

๑๗ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

งบประมาณป พ.ศ.  

 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 

 

 

๒๕๕๗ 

 

 

๒๕๕๘ 

 

 

๒๕๕๙ 

 

 

๒๕๖๐ 

 

๔. ความสามารถดาน

บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพไดมาตรฐาน 

ตอบสนองความตองการ

ทองถิ่นและสากล และ

สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

     

เงินงบประมาณแผนดิน ๕ ๖ ๖ ๖ ๒๓  

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ๕ ๕ ๑๕ ๑๕ ๔๐ 

๕. การทํานุบาํรุง 

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ         

และพัฒนาภูมปิญญา

ทองถิ่นใหเกิดประโยชน

ตอสังคมและประเทศชาติ 

        

เงินงบประมาณแผนดิน ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๕ 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ๒ ๒ ๑๒ ๑๒ ๒๘  

๖. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหทันสมัย                  

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล โดยเนน        

การใช ICT และยึดหลัก        

ธรรมาภิบาล 

       

เงินงบประมาณแผนดิน -  - - - -  

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ๘๗ ๕ ๕ ๑๖ ๑๑๓ 

รวมเงินงบประมาณ

แผนดิน 

๓๔๒ ๔๒๕ ๔๑๐ ๔๒๒ ๑,๕๙๙ 

รวมเงินรายได

มหาวิทยาลัย 

๑๙๕ ๒๐๓ ๒๑๑ ๒๑๙ ๘๒๘ 

รวมทั้งส้ิน (ลานบาท)  ๕๓๗   ๖๒๘ ๖๒๑ ๖๔๑ ๒,๔๒๗ 

 

 



 

 

๑๘ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

รายการตัวช้ีวัด 
หนวย

นับ 

คาเปาหมาย ในป พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ 

    วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ  

    การเงินและงบประมาณอยางมีคุณภาพ 

ระดับ ๘ ๘ ๘ ๘ 

 

เกณฑตัวช้ีวัด 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๒ มีนโยบายการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบกลไกในการจัดสรรงบประมาณ และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

ระดับ ๓ มีการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี  และประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุ 

ระดับ ๔ มีการกําหนดมาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

ระดับ ๕ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

ระดับ ๖ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความม่ันคงขององคกร 

ระดับ ๗ มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ระดับ ๘ ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจากรายงานไปใชใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 

 

มาตรการ 

              ๑.  ทบทวนและพัฒนาระเบียบ ขอบังคับและประกาศดานการเงินใหมีความเหมาะสม ทันสมัย 

สอดคลองกับระเบียบราชการ และนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

               ๒.  วางระบบกลไกในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบไดโดยพิจารณาความคุมคาของการลงทุน 

              ๓.  กําหนดมาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 



 

 

๑๙ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

              ๔.  พัฒนาระบบการเงินและบัญชีใหมีความถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และมีระบบติดตาม ทวงถามหนี้คาง

ชําระคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษา 

               ๕.  พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุใหมีความรวดเร็ว โปรงใส 

ตรวจสอบได และเปนธรรม 

              ๖. พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในเพ่ือเปนเครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการ

บริหารจัดการท่ีดีของหนวยงาน 

              ๗. พัฒนามาตรฐานการจัดทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง

ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และการเสนอขอมูลใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

 ๑. ทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ดานการเงินใหเปนปจจุบัน 

 ๒. จัดทําแผนงบประมาณประจําป  

 ๓. ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณประจําป  

 ๔. พัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี 

 ๕. ประชุมตรวจสอบการดําเนินงานรวมกันระหวาง กองนโยบายและแผน กองคลัง และหนวยตรวจสอบ

ภายใน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค ๓  ระบบฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย มีความถูกตอง แมนยํา สามารถใชในการติดตาม

ตรวจสอบ และจัดทํารายงานทางการเงิน โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 

กลยุทธท่ี ๓ เรงรัดพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ 

 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลทางการเงิน ดังนี้ 

 ๑. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี โดยใชระบบ ๓ มิติ สามารถรายงานผลการใชจายเงินได       

ท้ังระดับโครงการและภาพรวมท้ังหมดของแผนปฏิบัติการในแตละเดือน  รายไตรมาส และสิ้นปงบประมาณ จัดทํา

รายงานผลการใชจายเงินเปนรายไตรมาสเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการตัดสินใจ ในการ

บริหารงานตอไป มีระบบการติดตามผลการใชจายเงินในระดับหนวยงานยอย หัวหนาหนวยงาน และผูบริหารสามารถ

เขาไปดูผลการใชจายในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี โดยระบบ ๓ มิติได 

 ๒. ระบบบริหารงบประมาณ เปนระบบท่ีชวยใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัยมี

ความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน รวมท้ังชวยใหสามารถจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเปนการอํานวยความสะดวก



 

 

๒๐ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

ใหหนวยงานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปโดยสามารถปรับปรุงจากขอมูลเดิมท่ีมีอยูไมตองปอนขอมูลใหม

ประกอบดวยระบบงานยอย คือ 

  ๒.๑ ระบบงบประมาณเงินรายได 

  ๒.๒ ระบบจัดทําคําของบประมาณ 

  ๒.๓ ระบบจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 

  ๒.๔ ระบบการจัดสรรงบประมาณ   

  ๒.๕ ระบบการติดตามการใชจายงบประมาณ (เพ่ือใชเปรียบเทียบกับระบบงบประมาณเงินรายได)

 ๓. การจัดทํารายงานงบการเงิน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายการจัดทํารายงานงบการเงิน ประกอบดวย การจัดทํารายงานงบ

ทดลอง การจัดทํารายงานงบกําไร / ขาดทุน การจัดทํารายงานงบดุล  เปนตน การจัดทํารายงานงบการเงิน ทุกสิ้น

เดือน เปนรายไตรมาส และทุกสิ้นปงบประมาณ โดยจัดทํารายละเอียดเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและ

ทรัพยสินทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานและการตัดสินใจของผูบริหาร              

ท่ีเก่ียวของ  

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 
 

รายการตัวช้ีวัด 
หนวย

นับ 

คาเปาหมาย ในป พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน 

    เพ่ือการตัดสินใจ 
ระดับ ๒ ๓ ๕ ๗ 

 

เกณฑตัวช้ีวัด 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ ๑ มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ 

ระดับ ๒ มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเงิน 

ระดับ ๓ มีระบบฐานขอมูลทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ 

ระดับ ๔ มีระบบตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณของขอมูล 

ระดับ ๕ มีการวิเคราะหขอมูลจากระบบและจัดทํารายงานเสนอผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ 

ระดับ ๖ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

ระดับ ๗ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 



 

 

๒๑ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

มาตรการ 

 ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานงบประมาณ การเงิน และบัญชี ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาไปสูระบบบัญชีสามมิติ และสอดคลองกับความตองการของผูใชทุกระดับ 

 ๒.  เชื่อมโยงฐานขอมูลทางการเงินท่ีเก่ียวของ ดานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

 ๓.  พัฒนารูปแบบการรายงานทางการเงิน การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน และนําขอมูลมาใชประโยชน          

ในการบริหารและการตัดสินใจ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ๑. จัดทําฐานขอมูลทางการเงิน 

๒. ประชุมรายงานงบประมาณ การเงินการบัญชี และการบริหารองคกร อยางตอเนื่อง 

๓. จัดทํารายงานการเงินอยางตอเนื่องเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การพัฒนาคุณภาพ การใหบริการดานการเงินของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค ๔  การใหบริการทางการเงิน มีความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาบุคลากรดานการเงินใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการ            

ของผูรับบริการ   
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

รายการตัวช้ีวัด 
หนวย

นับ 

คาเปาหมาย ในป พ.ศ. 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

๑. รอยละระดับความพึงพอใจ 

    ของผูรับบริการ 
รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

มาตรการ 

          ๑. กําหนดสมรรถนะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน สรรหาบุคลากร รวมถึงการพัฒนาและเสริมสราง

ความรู ทักษะตางๆ ใหเปนไปตามสมรรถนะท่ีกําหนด โดยใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกในการใหบริการ 

          ๒. พัฒนาระบบการประเมินผลงานตามสมรรถนะ และนําผลการประเมินมาใชในการบริหารจัดการและ    

การพัฒนาบุคลากร 

          ๓. สํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการดานการเงิน เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการใหบริการใหสอดคลอง

กับความตองการของผูรับบริการ 

           ๔. นําผลการสํารวจความพึงพอใจเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการเงิน 



 

 

๒๒ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ๑. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ดานการเงิน 

 ๒. สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 ๓. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 

 ๔. ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการดานการเงิน 

 ๕. ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ใหมีความโปรงใส และพรอมใหมีการตรวจสอบ 



 

 

๒๓ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

 

สวนท่ี ๔ 

การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผล เปนข้ันตอนท่ีสําคัญของการบริหาร เพราะการติดตามและประเมินผลจะทําให

ทราบผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ

เปาประสงค และตัวชี้วัดวาเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผลจะดําเนินการ ๒ สวน คือ      

การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ ๔ กลยุทธ และติดตามผลตามตัวชี้วัด และตาม

เปาหมายของประเด็นยุทธศาสตร แตละป 

 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดนโยบายการบริหาร

และติดตามประเมนผล ดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัย ประกาศใชแผนยุทธศาสตรทางการเงินประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ท่ีไดรับการเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. คณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานใหสอดคลอง

กับแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ๓. คณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทํารายงานการใชงบประมาณ ทุกไตรมาสสง          

กองนโยบายและแผนแลวใหคณะกรรมการติดตามประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๔ 

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

ข้ันตอนการดําเนินการเงินงบประมาณแผนดิน 

 

 
 

ภาพ ๓.๑ แสดงข้ันตอนการดําเนินการเงินงบประมาณแผนดิน 
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แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

ข้ันตอนการดําเนินการเงินงบประมาณเงินรายได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓.๒ แสดงข้ันตอนการดําเนินการเงินงบประมาณเงินรายได 
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แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   

 

  

 


