
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

พ.ศ. 2560-2564พ.ศ. 2560-2564
แผนกลยุทธทางการเงินแผนกลยุทธทางการเงิน

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน





คํานํา 

 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยการขับเคลื่อนงานดานวิชาการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 

และภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงภาระงานของหนวยงานมีความเก่ียวของกับอาจารย นักศึกษา 

บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ 

ภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน ผานกิจกรรม/โครงการของหนวยงาน 

 ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการในแตละปงบประมาณนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ

บริหารจัดการงบประมาณใหเพียงพอ สามารถตอบสนองการดําเนินงานไดอยางครบถวนตามแผนงาน

ท่ีกําหนด และมีผลสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีตั้งไว จากเหตุผลดังกลาว สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและ

งบประมาณท่ีไดรับอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือในการบูรณาการไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

และผลักดันใหการดําเนินงานตามพันธกิจและภารกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ 

บรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตร ตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 

 

  งานประกันคุณภาพ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



สวนที่ 1 

บทนํา 

 
ประวัติ ความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนเพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษา
ใหกับทองถ่ินและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล สรางความรูและนวัตกรรม 
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติท้ังระดับปจเจกบุคคล ชุมชน องคการและภาคการผลิต 
ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย พ้ืนฟูและ
สืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยท่ีเปนวิถีชีวิตประเพณี มีคานิยมท่ีดีงาม มีภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยมีระบบบริหารจัดการแบงสวนงานในการกํากับควบคุมดูแลท้ังหมด 5 คณะและ 5 
สํานัก/สถาบัน 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงานท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไดกอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2518 ตามโครงสรางของ
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อวา “ฝายทะเบียนและวัดผล” ตอมามีภารกิจเพ่ิมข้ึน จึงไดจัดตั้ง
เปน สํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 และ
เม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2538 และประกาศสํานักงานสภาสถาบันราช
ภัฏ เรื่อง หลักเกณฑการแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงไดแบงสวนราชการเปน “สํานักสงเสริมวิชาการ” 
 ในป พ.ศ. 2548 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค มาเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน “สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 ณ วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซ่ึงปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 20 ก วันท่ี 8 
มีนาคม 2548  และมีการแบงสวนราชการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549 โดยใหแบงสวนราชการเปนสํานักงาน
ผูอํานวยการ ประกาศ ณ วันท่ี 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอน
ท่ี 74ง วันท่ี 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งท่ี 12 
/2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งท่ี 13/2549 วันท่ี 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบ
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
แบงออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ  กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุมงานสงเสริมวิชาการและสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาท่ีในการรับผิดชอบ งานรับ
นักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เปนตน 
โดยข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีโครงสรางการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งท่ี 12 /2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งท่ี 13/2549 
วันท่ี 27  ธันวาคม 2549  



ป พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค มีมติเห็นชอบประกาศใหจัดตั้ง “บัณฑิต

วิทยาลัย”  เปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ แยกออกจากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงเปนไปตาม 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยสวนงานภายในท่ี

จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554  

ป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว โดย
ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพยสิน บุคลากรและอัตรากําลัง รวมถึงงาน
ดานงบประมาณ โดยมีการบริหารงานแบบควบรวม ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาโครงสรางใหม
ของหนวยงาน 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ 

ปรัชญา 

 สงเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการดวยน้ําใจ 

วิสัยทัศน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรท่ีทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว 

พันธกิจ 

 1.สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 2.พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจ 

 1. สงเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 2. ดําเนินงานดานงานทะเบียนและประมวลผล 

 3. ใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลท่ัวไป 

 4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 



ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพ่ือสงเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. เพ่ือพัฒนาหองเรียนในความรับผิดชอบใหเปนหองเรียนมาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ มาตรการดําเนินการ 

1. สงเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให
มีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. สงเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความตองการ
ของหนวยงานและสถาบันในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
2. พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

2. สรางโอกาสทางการศึกษา ใหแกนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางท่ัวถึง 
 

1. พัฒนาระบบการรบันักศึกษาใหเหมาะสมกับหลักสูตร 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสาขาท่ีเปนความตองการของทองถ่ิน 
3. เรงรัดการประชาสัมพันธเพ่ือแสวงหาผูเรียนลวงหนา 

3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 

1. จัดหาครุภัณฑ อุปกรณ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  
2. พัฒนาทักษะของเจาหนาท่ีดูแลหองเรียน ใหมี
ความสามารถในการซอมบํารุง เครื่องมือ และอุปกรณ
ประกอบหองเรียน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยสีนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีได
มาตรฐาน 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ 
เพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
2. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการสหกิจศึกษา กับ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหมีความรู และประสบการณจริง 
รวมท้ังเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน 
3. จัดโครงการฝกอบรม แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในยุค Thailand 4.0 
4. สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ การพัฒนา



ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพ่ือสงเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. เพ่ือพัฒนาหองเรียนในความรับผิดชอบใหเปนหองเรียนมาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ มาตรการดําเนินการ 

อาจารยกับมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ 
5. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตามความมุงหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2  สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. ระบบใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลใหมีความทันสมัย 
ขอมูลถูกตอง เชื่อถือได 
3. เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 
กลยุทธ มาตรการดําเนินการ 

1. พัฒนาหนวยงานใหเปน Smart 
Organization  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการใหบริการท่ีทันสมัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการสําหรับผูบริหาร 
3. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. เรงจัดหา/พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และการใหบริการ 

2. พัฒนาการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
 

1. จัดทําชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ใหครอบคลุม เขาถึงผูรับบริการอยางท่ัวถึง 
2. สรางมาตรฐานการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 
3. ทบทวนข้ันตอนการดําเนินงานใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกับการดําเนินงานในปจจุบัน 
4. รณรงคใหบุคลากรภายในหนวยงาน แสดงออกถึง
พฤติกรรมการใหบริการ ท่ีมุงเนนสรางความพึงพอใจ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางรวดเร็ว และ
มีทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ 



ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2  สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. ระบบใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลใหมีความทันสมัย 
ขอมูลถูกตอง เชื่อถือได 
3. เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 
กลยุทธ มาตรการดําเนินการ 

5. พัฒนาทักษะดานการใหบริการใหแกบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
                                 บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพ่ือใหการบริหารหนวยงานเปนไปดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สูการเปน 
Smart Organization  
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหมีมาตรฐาน ตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลยุทธ มาตรการดําเนินการ 

1. บริหารจัดการเชิงรุกอยางมีธรรมาภิบาล 1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานใหสอดคลอง
และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูภายในองคกร ในรูปการ
จัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งาน และผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ลดการใหทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. บริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร มุงเนนผลงาน และมีความโปรงใส 
5. กระจายอํานาจไปสูบุคลากรทุกสวนงานภายใน 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 

2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอ่ืนท่ีสนใจ
ใหสูงข้ึน 

1. จัดโครงการฝกอบรม และพัฒนาความสามารถและ
ทักษะท่ีจําเปนใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน 
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรม กับ
หนวยงานภายนอกใหแกบุคลากร 



ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
                                 บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพ่ือใหการบริหารหนวยงานเปนไปดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สูการเปน 
Smart Organization  
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหมีมาตรฐาน ตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลยุทธ มาตรการดําเนินการ 

3. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร
ภายในหนวยงาน 
4. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แกบุคลากรภายในหนวยงาน 
5. สงเสริมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

3. สรางความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 

1. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ใหไดมาตรฐาน และมี
กระบวนการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดี ดานการประกันคุณภาพของ
หนวยงาน 
3. สงเสริมการจัดทําวิจัยของบุคลากรภายในหนวยงาน 
4. สรางเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพ 
กับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหนวยงาน 
2. ยกระดับการใหบริการ ใหอยูในรูปของบริการออนไลน 



 
 

 

แผนผังความเช่ือมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานกับมิติดานการพัฒนา 4 ดาน 



สวนที่ 2 

กรอบและแนวคิดของแผนกลยุทธทางการเงนิ 

 

หลักการและเหตุผล 

จากกรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายความม่ันคง

แหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป แผนบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 

ป (พ.ศ.2560-2579) และนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ในการกําหนดใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตองจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

โดยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ 

ในการบริหารจัดการทางดานการเงิน เพ่ือเปนกลไกในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ 

ใหมีความเหมาะสม ภายใตสถานการณปจจุบัน สอดคลองกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจดานตาง ๆ ของหนวยงาน โดยมีระบบและกลไกในการจัดสรร

ทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนการใช

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงสงผลใหสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มีความม่ันคงทางการเงิน มีระบบเบิก-จายงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดิน และเงิน

รายไดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ  

จากท่ีไดกลาวมาขางตน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดจัดทําแผนกลยุทธ 

ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรม/โครงการ และแผนงานดาน

การบริหารจัดการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัย และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย ตอไป  
 

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางการจัดสรร

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณข้ึน เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ 

วิธีการ และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจาย และการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย

ของหนวยงานตาง ๆ สามารถกําหนดเปาหมายการดําเนินโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ

นโยบาย ยุทธศาสตรระดับชาติ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 



หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  1. ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิด โดยเนนการพัฒนาท่ีสมดุล มุง

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเปนสําคัญ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคาใน

การใชจายงบประมาณสูงสุด 

  2. แสดงความเชื่อมโยงแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับแผนยทุธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 

2560-2564 มุงเนนผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ ตามคาเปาหมาย ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  3. นําผลการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรของหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงใหสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน มาเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2560-2564 

  4. ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

โดยเนนการเสริมสรางสมรรถนะของบัณฑิต 4 ประการ ท้ังสมรรถนะความรู ความสามารถตาม

สาขาวิชา การใชภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และการใชระบบสารสนเทศ 

  5. การจัดทําคําของตั้งงบประมาณตองเปนไปตามความจําเปน และเปนภารกิจของ

หนวยงานใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือใชในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนั้น การจัดทําคําของบประมาณจึงไมควรขอรับจัดสรร

งบประมาณในโครงการ กิจกรรมท่ีไมมีความพรอม ไมใชหนาท่ี ไมมีความเชี่ยวชาญชํานาญ หรือใน

เรื่องท่ีมีหนวยงานอ่ืนดําเนินการอยูแลว 

  6. ใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ หนวยงานเจาภาพและ

หนวยงานสนับสนุน รวมกันวางแผนกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีมี

ความเชื่อมโยงสอดคลอง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและไมซํ้าซอน 

  7. การขอรับจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ/ท่ีดิน สิ่งกอสราง) ตองเปนไป

ตามแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคํานึงถึงความพรอมในการ

ดําเนินงาน สามารถเบิกจายงบประมาณใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 

  8. งบประมาณเก่ียวกับรายจายข้ันต่ําท่ีจําเปน และรายจายตามภาระผูกพันท่ีตองจัดสรร 

เชน เงินเดือน คาจางชั่วคราว คาสอนเกิน คาสาธารณูปโภค ฯลฯ ตองจัดสรรอยางเพียงพอ 

 วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  1. ใหจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหแก คณะ สํานัก 

สถาบัน ตามกรอบวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบ ดังนี้ 



   1.1 การจัดสรรคาวัสดุการศึกษา จัดสรรตามเกณฑท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

ใหแกคณะตามรายหัวนักศึกษา 

   1.2 การจัดสรรครุภัณฑการศึกษา จัดสรรตามท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ จากสํานัก

งบประมาณใหแกคณะ สํานัก สถาบัน 

  2. ใหนําเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีไดรับจัดสรรจาก

รัฐบาล หมวดรายจาย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน มาเปนฐาน

พิจารณา และจัดสรรเงินรายไดสมทบเพ่ิมเติม 

  3. นํ าเงินรายไดมาจัดสรรเปนรายจาย ข้ันต่ํ า ท่ีจํ าเปน  (ค าใชจ ายบุคลากร, ค า

สาธารณูปโภค) และรายจายตามภาระผูกพันท่ีตองจัดสรร (ภาระหนี้, ทุนการศึกษา, ภาระผูกพัน

งบประมาณท่ีเปนงบลงทุน, คาเชา, คาใชจายในการดูแลรักษาซอมแซมอาคารและสถานท่ี และ

ยานพาหนะ) รายจายตามพันธกิจพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รายจายตามภารกิจ

ยุทธศาสตร 

  4. จัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจสําหรับคณะ สํานัก สถาบันและหนวยงานเปน

กรอบวงเงินตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

   4.1 จัดสรรงบประมาณของคณะตามภารกิจท่ีตองรับผิดชอบ ซ่ึงเปนรายจายข้ันต่ําท่ี

จําเปน ท่ีตองแบงความรับผิดชอบมาจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดใหความ

เห็นชอบ 

   4.2 จัดสรรงบประมาณของคณะ สํานัก สถาบัน ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

    4.2.1 ภารกิจพ้ืนฐานตามหนาท่ีท่ีตองดําเนินการเปนปกติประจํา ตามกฎหมาย

จัดตั้งหนวยงาน 

    4.2.2 ภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ และการแกไขจุดท่ีควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอก 

  5. หนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบวงเงินท่ีไดรับ

จัดสรรในปงบประมาณท่ีผานมา ใหเกิดประโยชนโดยตรงกับนักศึกษา และตองสอดคลองกับตัวชี้วัด

ตามองคประกอบตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และจุดท่ีควรพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยเนนความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและความโปรงใส โดย

สามารถเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยไดเพ่ิมไมเกินรอยละ 20 ของ

วงเงินงบประมาณเดิมท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณท่ีผานมา 



  6. สงเสริมใหคณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทําสื่อการศึกษา ผลงานวิชาการ 

การวิจัยการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning การเรียนการสอนรูปแบบ E-Learning หรือ 

Smart Education หรือสหกิจศึกษา 

  7. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของคณะ สํานัก สถาบัน ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีการอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย และ

การศึกษาดูงาน การเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบและ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ โดยมีแนวทางดําเนินการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

   7.1 ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาใหความเห็นชอบในการ

กําหนดคุณลักษณะ และราคากลาง ในการจัดซ้ือหรือเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

   7.2 การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล คือ 

การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญา หรือท่ีมีขอผูกพันทางกฎหมาย บุคคลท่ีไปศึกษาดูงานไม

ควรเปนกลุมใหญ และตองเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะไปศึกษาดูงาน หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา 

ดูงานแลว ใหเขียนรายงานผลการศึกษาดูงานท่ีจะนํามาใชประโยชนในแตละเรื่อง พรอมเสนอ

โครงการท่ีจะดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

   7.3 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหแตละหนวยงานจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้ไวโดยเฉพาะ โดยแยกจากสวนการศึกษาดูงานในตางประเทศ 

  8. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จะพิจารณาสนับสนุนงานวิจัยตาม

โครงรางการวิจัย (Proposal) ท่ีไดรับอนุมัติจากหนวยงานแลว ตามหัวขอท่ีนําเสนอเทานั้น เพ่ือให

สามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณ โดยไมตองขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ 

  9. การจัดการฝกอบรม สัมมนาของทุกหนวยงาน ควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ไม

ซํ้าซอนท้ังดานจํานวนคน หลักสูตร มีระยะเวลาเหมาะสม รวมท้ังในแตละหลักสูตรควรตอบสนองตอ

ภารกิจหลักของหนวยงาน คํานึงถึงประโยชน ท่ีคาดวาจะไดรับและความคุมคาของการจาย

งบประมาณ ควรมุงเนนใหเกิดผลลัพธเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ (ประหยัด ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล) 

   จัดใหมีการติดตามและประเมินผลโครงการฝกอบรม สัมมนา เพ่ือนํามาใชพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอสภาวการณปจจุบัน และกําหนดกลุมเปาหมายใหมีความเหมาะสม ชัดเจน 

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับประโยชนสูงสุด การจัดการฝกอบรม สัมมนา ใหดําเนินการตาม

แนวทาง ดังนี ้

   9.1 ควรมีการบูรณาการแผน หรือหลักสูตรการฝกอบรมระหวางภายในหนวยงาน กรณี

มีหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองและมีกลุมเปาหมายเดียวกัน เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณและลด

ความซํ้าซอน 



   9.2 การจัดการฝกอบรม สัมมนา ไมใหจัดทําของแจก/ของท่ีระลึก เชน กระเปา เสื้อ 

เปนตน ใหแกผูเขารับการอบรม/ผูจัดฝกอบรม 

   9.3 ควรปรับวิธีการและรูปแบบการฝกอบรมเปนแบบการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ

อิเล็คทรอสนิค เพ่ือเปนการประหยัดและรองรับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

   9.4 คาวัสดุ คาเอกสาร และคาเบ็ดเตล็ด (ใหระบุรายละเอียดคาใชจาย) สําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม สัมมนา ใหจัดสรรไดไมเกินคนละ 50 บาท/หลักสูตร หากไมสามารถจําแนกรายละเอียด

ไดใหตั้งงบประมาณไดไมเกิน 5,000 บาท (ตามหนังสือแจงเวียนของสํานักงบประมาณ)  

    โครงการท่ีตองใชวัสดุเฉพาะใหขออนุมัติเปนกรณีไป ท้ังนี้โครงการจัดอบรมสัมมนา

ตางๆ ควรลดคาใชจายในการจัดทําเอกสารสําหรับแจกผูเขารวมโครงการ ใหแจกเปนแผนซีดีบันทึก

ขอมูล (CD) เพ่ือลดคาใชจาย และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล “ดิจิทัลไทยแลนด 4.0” 

   9.5 จัดทําแผนการปฏิบัติการใหสามารถเบิกจายงบประมาณไดในไตรมาสท่ี 1 ให

ไดมากท่ีสุดหรือไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

  10. การถัวเฉลี่ยงบประมาณใหถัวเฉลี่ยไดในกิจกรรมเดียวกัน ไมเกินรอยละ 5 ของวงเงิน

งบประมาณในกิจกรรมนั้น ๆ 

  11. หนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของทุกโครงการสง

มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ โดนระบกําหนดการ

เบิกจายงบประมาณจําแนกไวในแตละไตรมาสใหชัดเจน ตามขอ 22 วรรคแรกแหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารและจัดการเงินรายได พ.ศ. 2557 

   11.1 รายจายประจํา ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจาย

งบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส โดยในสวนของการ

ดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงาน จะตองเรงรัดใหเริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจาย

งบประมาณไดตั้งแตไตรมาสท่ี 1 

   11.2 รายจายงบลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ หนวยงานตองมีความจําเปน ความพรอม

เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานท่ี/พ้ืนท่ีรองรับครุภัณฑ รวมถึงการดําเนินการ

ตามข้ันตอนกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน กรณีท่ีดินและสิ่งกอสราง 

หนวยงานตองดําเนินการใหมีความพรอมเก่ียวกับการกําหนดจํานวนพ้ืนท่ี สถานท่ีต้ัง และราคาของ

ท่ีดิน ขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานท่ี/พ้ืนท่ีกอสราง 

รวมถึงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน และ

ตองมีขอมูลครุภัณฑเดิมมาประกอบ 



  12. ใหมีการปรับลดลงประมาณของหนวยงาน ท่ีไมไดดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

และการเบิกจายลาชาไมเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงกําหนดไวในขอ 28 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค วาดวยการบริหารและการจัดการเงินรายได พ.ศ. 2557 

  13. ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณกลาง รอยละ 3-5 ของประมาณการเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใชจายตามความจําเปนและฉุกเฉินของหนวยงานตาง ๆ 

  14. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2562  

  15. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการจัดทําโครงการเพ่ือแสวงหารายไดใหแก

มหาวิทยาลัย หนวยงานอาจทําโครงการในลักษณะการบริการวิชาการ เก็บคาใชจายเพ่ือเลี้ยงตัวเอง 

โดยแยกออกจากโครงการท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ ในการพิจารณาจะพิจารณาโครงการเพ่ือ

แสวงหารายไดแยกตางหาก 

  ท้ังนี้โครงการแสวงหารายไดอาจไมจําเปนตองจัดสรรงบประมาณภายใตหลักเกณฑและ

แนวทางท่ีกําหนดนี้ รวมท้ังถัวเฉลี่ยไดเพ่ือความยืดหยุน โดยใหนําเสนอเปนรายโครงการ ท่ีประชุมจะ

พิจารณาตามเหตุผลและความจําเปน 
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

2. เพ่ือสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณ โดย

จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

3. เพ่ือใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได 

4. มีการติดตามผลการดําเนินงานดานงบประมาณ และนําไปสูการปรับปรุง/พัฒนาการ

ปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

5. เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ในดานการบริหารงบประมาณ และ

การวางแผนงบประมาณในรอบปงบประมาณปจจุบัน และในอนาคต 



ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 

ปรับปรุง 

แตงตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร/แผนตางๆ 

รวบรวมขอมูลพื้นฐานในการ
จัดทําแผนกลยุทธการเงิน 

ประชุมบุคลากรเพื่อทําการ
ทบทวน/ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน 

จัดทํา (ราง) แผนกลยุทธทาง
การเงิน ระยะยาว 5 ป 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พิจารณา (ราง) แผนฯ 

เสนอแผนกลยุทธทางการเงิน 
ตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

ไมปรับปรุง 

ประชุมบุคลากร ถายทอด 
และมอบหมายตัวชี้วัดแผน 

นําแผนฯ ไปปฏิบัต ิ

รายงานผลการปฏิบัติ
ดานงบประมาณ 

- วิสัยทัศน /ปรัชญา / SWOT 
- พันธกิจ / แผนยุทธศาสตรสํานักฯ 
- ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั 
- นโยบายการดําเนินงานตาง ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ประชุมบุคลากรภายในสํานัก เพ่ือทําการทบทวน หรือ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน ไมวาจะเปน การ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตร  
เปาประสงค รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบรหิารรวมกันพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกตอง และทําการปรับแกไขเบ้ืองตนกอนเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานัก 

กํากับติดตามการดําเนินงาน 
โดยหัวหนางานและคณะ
ผูบริหารตามสายงาน  

ตรวจสอบการดําเนินงาน
ประจําป โดยหนวยงานท่ี
มหาวิทยาลยัแตงตั้ง  

นําแผนยุทธศาสตร 5 ป มาเปนแนวทางในการจัดวาง
กลยุทธและกรอบการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 



สวนที่ 3 

การวิเคราะหสถานการณทางการเงิน 

 
 เพ่ือใหการวางแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงาน มีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย และมีกลไกการขับเคลื่อนท่ีทําใหการดําเนินงานดาน
การเงินและงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการดาน
การเงินของหนวยงาน ภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และหัวหนางาน
ตามลําดับ  
 ในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินนั้น หนวยงานดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญและ
จําเปนตอการกําหนดจุดยืนดานการเงินและงบประมาณของหนวยงาน ซ่ึงไดจากการนําผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมารวมวิเคราะห เพ่ือ
กําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการการเงิน ดวยวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน-ภายนอก ท่ี
เก่ียวของกับการเงินและงบประมาณ มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT 
 จุดแข็ง (S) 

ท่ี จุดแข็ง 
น้ําหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ําหนักXคะแนน 

1 บุคลากรสวนใหญมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ระบบการบริหารงานเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร และกระจายอํานาจในการบริหารงาน 

0.2 2 0.4 

3 กําหนดภาระงานและความรับผิดชอบแกผู
ปฏิบัติอยางชัดเจน 

0.1 2 0.2 

4 มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยสีนับสนุน
การปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 

0.1 3 0.3 

5 บุคลากรสวนใหญมีความขยัน อดทน และ
ทํางานหนัก 

0.1 3 0.3 

6 มีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ และระบบงาน
ใหบริการมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 

7 มีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานและ
ผูรับบริการหลายชองทาง 

0.1 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉล่ีย =  0.43 



 จุดออน (W) 

ที่ จุดออน 
นํ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

นํ้าหนักXคะแนน 

1 ขาดการประชาสัมพนัธเชิงรุก ในงานบาง
ประเภท เชน ประกาศดานวิชาการ ระบบการ
ใหบริการ การใชงานสารสนเทศ เปนตน 

0.2 4 0.8 

2 การสื่อสารระหวางหนวยงานภายในไมมี
ประสิทธิภาพ 

0.1 3 0.3 

3 พื้นที่ใหบริการและสภาพแวดลอมภายในไมเอ้ือตอ
การใหบริการ 

0.1 3 0.3 

4 งบประมาณสนับสนนุการพัฒนาระบบการ
ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ 

0.1 4 0.4 

5 กระบวนการ ข้ันตอนการทํางานตามระเบียบ 
ขอบังคับ มีความซับซอน และใชเวลาในการ
ดําเนินงานมาก 

0.2 3 0.6 

6 บุคลากรขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 0.1 3 0.3 
7 บุคลากรดานสารสนเทศไมเพียงพอตอการ

พัฒนาระบบงาน 
0.1 3 0.3 

8 ระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ยังไมเปนระบบ 
สืบคนยาก และสูญหาย 

0.1 2 0.2 

รวม = 3.20  เฉลี่ย = 0.40 
 

โอกาส (O) 

ที่ โอกาส 
นํ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

นํ้าหนักXคะแนน 

1 หนวยงานภายนอกมีการประชมุ อบรม ให
ความรูในทักษะทีส่ามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

0.3 3 0.9 

2 มีแหลงทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรูภายนอกมากข้ึน 

0.2 4 0.8 

3 แตละหนวยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

0.2 3 0.6 

4 การเพิ่มชองทางการใหบริการจากหนวยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 

0.2 3 0.6 

5 การเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สงผลที่ดีตอการพัฒนางาน 

0.1 4 0.4 

รวม = 3.30 เฉลี่ย = 0.66 



อุปสรรค (T) 

ท่ี อุปสรรค 
น้ําหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ําหนักXคะแนน 

1 การแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษาท้ัง
ในพ้ืนท่ีบริการและนอกพ้ืนท่ีบริการ 

0.2 3 0.6 

2 ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกท่ีมีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 

0.1 3 0.3 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.1 3 0.3 

4 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สงผล
ใหประชากรวัยเรียนลดลง 

0.2 4 0.8 

5 กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง และไมเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ในสถานการณปจจุบัน เชน แนว
ปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนยอนหลัง 
แนวปฏิบัติเรื่องการเงินและงบประมาณ การ
บริหารงานพัสดุ  ประกาศระเบี ยบการ
บริหารงานบุคคล 

0.2 3 0.6 

6 การเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครนักศึกษา
ใหมจากเดิม เปนระบบ TCAS ของ ทปอ.  

0.2 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉล่ีย = 0.50 



ตารางการวิเคราะห SWOT และคาน้ําหนัก 
 

SO (จุดแข็งและโอกาส) 

+บุคลากรสวนใหญมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร และกระจายอํานาจในการบริหารงาน 

0.4 

+กําหนดภาระงานและความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติ
อยางชัดเจน 

0.2 

+มีเคร่ืองมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 

0.3 

+บุคลากรสวนใหญมีความขยนั อดทน และทาํงาน
หนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ และระบบงาน
ใหบริการมีความทันสมัย สอดคลองกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

+มีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพนัธขอมูลขาว 
สารระหวางหนวยงานและผูรับบริการหลายชองทาง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+หนวยงานภายนอกมีการประชมุ อบรม ให
ความรูในทักษะทีส่ามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

0.9 

+มีแหลงทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรูภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+แตละหนวยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

0.6 

+ชองทางการใหบริการจากหนวยงานภายนอกมี
ความหลากหลาย 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สงผลตอการพฒันา 

0.4 

รวม=3.3 เฉลี่ย=0.66 

ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม) 

+บุคลากรสวนใหญมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร และกระจายอํานาจในการบริหารงาน 

0.4 

+กําหนดภาระงานและความรับผิดชอบแกผู
ปฏิบัติอยางชัดเจน 

0.4 

+มีเคร่ืองมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 

0.3 

+บุคลากรสวนใหญมีความขยนั อดทน และ
ทํางานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ และระบบงาน
ใหบริการมีความทันสมัย สอดคลองกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

+มีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพนัธขอมูลขาว 
สารระหวางหนวยงานและผูรับบริการหลายชองทาง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+การแขงขันที่เพิ่มข้ึนจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.3 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.3 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สงผลให
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มีการ
เปลี่ยนแปลงบอยคร้ัง และไมเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย 

0.4 

+การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษาใหม
จากเดิม เปนระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลี่ย=0.50 



WO (จุดออนและโอกาส) 

+ขาดการประชาสัมพนัธเชิงรุก ในงานบางประเภท
อยางทั่วถึง เชน ประกาศดานวชิาการ ระบบการ
ใหบริการ การใชงานสารสนเทศเปนตน 

0.8 

+การสื่อสารระหวางหนวยงานภายในไมมี
ประสทิธิภาพ 

0.3 

+พื้นที่ใหบริการ สภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
ภายในไมเอ้ือตอการใหบริการ 

0.3 

+งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ 

0.4 

+กระบวนการ ข้ันตอนการทํางานตามระเบียบ 
ขอบังคับ มีความซับซอน และใชเวลาในการ
ดําเนินงานมาก 

0.6 

+บุคลากรขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 0.3 

+บุคลากรดานสารสนเทศไมเพียงพอตอการพัฒนา
ระบบงาน 

0.3 

+ระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ยังไมเปนระบบ 
สืบคนยาก และสูญหาย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+หนวยงานภายนอกมีการประชมุ อบรม ให
ความรูในทักษะทีส่ามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

0.9 

+มีแหลงทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรูภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+แตละหนวยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

0.6 

+ชองทางการใหบริการจากหนวยงานภายนอกมี
ความหลากหลาย 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สงผลตอการพฒันา 

0.4 

รวม=3.3 เฉลี่ย=0.66 

WT (จุดออนและภัยคุกคาม) 

+ขาดการประชาสัมพนัธเชิงรุก ในงานบางประเภท 
อยางทั่วถึง เชน ประกาศดานวชิาการ ระบบการ
ใหบริการ การใชงานสารสนเทศเปนตน 

0.8 

+การสื่อสารระหวางหนวยงานภายในไมมปีระสทิธิภาพ 0.3 

+พื้นที่ใหบริการ สภาพภูมิทัศนภายในไมเอ้ือตอการ
ใหบริการ 

0.3 

+งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ 

0.4 

+กระบวนการ ข้ันตอนการทํางานตามระเบียบ 
ขอบังคับ มีความซับซอน และใชเวลาในการ
ดําเนินงานมาก 

0.6 

+บุคลากรขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 0.3 

+บุคลากรดานสารสนเทศไมเพียงพอตอการพัฒนา
ระบบงาน 

0.3 

+ระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ยังไมเปนระบบ 
สืบคนยาก และสูญหาย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+การแขงขันที่เพิ่มข้ึนจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.3 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.3 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สงผลให
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มีการ
เปลี่ยนแปลงบอยคร้ัง และไมเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย 

0.4 

+การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษาใหม
จากเดิม เปนระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลี่ย=0.50 
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 จากการวิเคราะห SWOT เพ่ือใชในการกําหนดยุทธศาสตรของหนวยงานนั้น คณะกรรมการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรไดเลือกใชผลการวิเคราะห เพ่ือนําเสนอกลยุทธประกอบการกําหนดยุทธศาสตร

ของหนวยงาน จากผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix  ในดาน WT 

ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

W จุดออนภายในองคกร T อุปสรรคภายนอก 
1. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก ในงานบาง
ประเภท เชน ประกาศดานวิชาการ ระบบการ
ใหบริการ การใชงานสารสนเทศ เปนตน 
2. การสื่อสารระหวางหนวยงานภายในไมมี
ประสิทธิภาพ 
3. พ้ืนท่ีใหบริการและสภาพแวดลอมภายในไมเอ้ือ
ตอการใหบริการ 
4. งบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ 
5. กระบวนการ ข้ันตอนการทํางานตามระเบียบ 
ขอบังคับ มีความซับซอน และใชเวลาในการ
ดําเนินงานมาก 
6. บุคลากรขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 
7. บุคลากรดานสารสนเทศไมเพียงพอตอการ
พัฒนาระบบงาน 
8. ระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ยังไมเปน
ระบบ สืบคนยาก และสูญหาย 

1. การแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษา
ท้ังในพ้ืนท่ีบริการและนอกพ้ืนท่ีบริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกท่ีมีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สงผล
ใหประชากรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง และไมเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายใน
สถานการณปจจุบัน เชน แนวปฏิบัติในการขอ
ลงทะเบียนเรียนยอนหลัง แนวปฏิบัติเรื่อง
การเงินและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ 
ประกาศระเบียบการบริหารงานบุคคล 
6. การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษา
ใหมจากเดิม เปนระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

กลยุทธท่ีเสนอ 
1. สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง 
2. เรงพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและทองถ่ิน 
3. ปรับปรุงกระบวนงานใหมีความคลองตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในหนวยงานใหมีสภาพคลองตัว ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
5. ลดความสิ้นเปลืองของการใชทรัพยากรโดยนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(ดําเนินงานโดยมุงเนนใหเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม/ ลดเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน) 
6. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีความสามารถท่ีหลากหลาย ใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 
7. สรางวัฒนธรรม 5ส ภายในหนวยงาน 
8. มีคูมือการจัดเก็บเอกสาร หรือจัดหา/สรางระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 



ตารางท่ี 2 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix  ในดาน WO 
ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO) 

W จุดออนภายในองคกร O โอกาสภายนอก 

1. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก ในงานบาง
ประเภทอยางท่ัวถึง เชน ประกาศดานวิชาการ 
ระบบการใหบริการ การใชงานสารสนเทศ เปนตน 
2. การสื่อสารระหวางหนวยงานภายในไมมี
ประสิทธิภาพ 
3. พ้ืนท่ีใหบริการ สภาพภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมภายในไมเอ้ือตอการใหบริการ 
4. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ 
5. กระบวนการ ข้ันตอนการทํางานตามระเบียบ 
ขอบังคับ มีความซับซอน และใชเวลาในการ
ดําเนินงานมาก 
6. บุคลากรขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 
7. บุคลากรดานสารสนเทศไมเพียงพอตอการ
พัฒนาระบบงาน 
8. ระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ยังไมเปนระบบ 
สืบคนยาก และสูญหาย 

1. หนวยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให
ความรูในทักษะท่ีสามารถพัฒนางานท่ีปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 
2. มีแหลงทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรูภายนอกมากข้ึน 
3. แตละหนวยงานมีอิสระในการบริหารงาน
ภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ชองทางการใหบริการจากหนวยงาน
ภายนอกมีความหลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สงผลท่ีดีตอการพัฒนางาน 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO) 

กลยุทธท่ีเสนอ 
1. สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง 
2. พัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและทองถ่ิน 
3. สรางคานิยมในการพัฒนาตนเอง และสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีเปาหมาย 
4. สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูภายในองคกร 
5. สงเสริมการเรียนรูของบุคลากร ท้ังสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงาน 
6. มีคูมือการจัดเก็บเอกสาร หรือจัดหา/สรางระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 



ตารางท่ี 3 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix  ในดาน ST 
ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

S จุดแข็งภายในองคกร T อุปสรรคภายนอก 

1. บุคลากรสวนใหญมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
2. ระบบการบริหารงานเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร และกระจายอํานาจในการบริหารงาน 
3. กําหนดภาระงานและความรับผิดชอบแกผู
ปฏิบัติอยางชัดเจน 
4. มีเครือ่งมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยสีนับสนุน
การปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
5. บุคลากรสวนใหญมีความขยัน อดทน และ
ทํางานหนัก 
6. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ และระบบงาน
ใหบริการมีความทันสมัย สอดคลองกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7. มีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานและผูรับบริการ
หลายชองทาง 

1. การแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษา
ท้ังในพ้ืนท่ีบริการและนอกพ้ืนท่ีบริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกท่ีมีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สงผล
ใหประชากรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบยีบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง และไมเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย 
6. การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษา
ใหมจากเดิม เปนระบบ TCAS ของ ทปอ.  

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

กลยุทธท่ีเสนอ 

1. เรงพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและทองถ่ิน 

2. นําระบบสารสนเทศท่ีมีอยู มาใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ (เชน ชองทางการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ Application เปนตน) 

3. พัฒนารูปแบบการใหบริการใหมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

สังคม รวมถึงวิถีชีวิตของผูรับบริการ 

4. สรางทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ แกบุคลากรภายในหนวยงาน  

5. สรางองคความรูในการพัฒนางานจากการจัดการความรูภายในองคกร 



ตารางท่ี 4 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix  ในดาน SO 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

S จุดแข็งภายในองคกร O โอกาสภายนอก 

1. บุคลากรสวนใหญมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
2. ระบบการบริหารงานเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร และกระจายอํานาจในการบริหารงาน 
3. กําหนดภาระงานและความรับผิดชอบแกผู
ปฏิบัติอยางชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุน
การปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
5. บุคลากรสวนใหญมีความขยัน อดทน และ
ทํางานหนัก 
6. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ และระบบงาน
ใหบริการมีความทันสมัย สอดคลองกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7. มีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานและผูรับบริการ
หลายชองทาง 

1. หนวยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให
ความรูในทักษะท่ีสามารถพัฒนางานท่ีปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 
2. มีแหลงทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรูภายนอกมากข้ึน 
3. แตละหนวยงานมีอิสระในการบริหารงาน
ภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ชองทางการใหบริการจากหนวยงาน
ภายนอกมีความหลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สงผลตอการพัฒนา 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

กลยุทธท่ีเสนอ 
1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการดําเนินงานใน
ทุกข้ันตอน 
2. พัฒนาระบบงานและชองทางการใหบริการท่ีมีความหลากหลาย ทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
สนองความตองการของผูรับบริการ 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย เขาถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทักษะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

 
 ผลจากการวิเคราะห SWOT ของหนวยงาน และเสนอกลยุทธในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
เพ่ือนําไปสูแผนกลยุทธการเงิน ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจําป คณะกรรมการฯ ไดนําขอมูลท่ีไดมา
ทําการกําหนดกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะยาวของหนวยงาน ดังนี้ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร 5 ปกับกลยุทธทางการเงนิสูการปฏิบัติของสํานักสงเสริมวิชาการ
 

สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบยีน
และประมวลผลการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนองคกรที่ทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว 

ยุทธศาสตรดานการเงิน 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั 
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการจัดการทางการเงิน 

ตัวชี้วัด 
1.มีแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองกับมหาวทิยาลัย 
2.มีการจัดทํารายงานทางการเงนิรายงานตอผูบริหารเปนประจาํทุกเดือน 
3. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามที่ไดรับจัดสรร ไมต่าํกวารอยละ 80 เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
4.มีฐานขอมูลทางการเงินที่ครบถวน เอ้ือตอการสนับสนนุการตดัสินใจของผูบริหาร 
5.ขอมูลทางการเงิน ครุภัณฑ มกีารรายงานและจัดเก็บรายงานอยางเปนระบบ 

เปาประสงค 
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนอยางมีประสทิธิภาพ โปรงใส 
และตรวจสอบได 
2. การเบิก-จายงบประมาณมคีวามถูกตอง ตอบสนองพนัธกิจและสามารถตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม 
3. ขอมูลทางการเงนิและงบประมาณเปนปจจุบนั สะดวกตอการนาํไปใชพจิารณา ตดัสนิใจของผูบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตร 5 ป พ.ศ. 2560-2564 
1. สงเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑิตศึกษา 
2. สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริมการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี



บทที่ 4 
งบประมาณและแผนงานทางการเงิน 

 
การบริหารงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีไดรับ ดังนี้ 
1. งบประมาณแผนดิน เปนเงินงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากรัฐบาล ท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

แบงสวนใหกับหนวยงาน ประมาณการคิดเปนรอยละ 60 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด โดย
จัดสรรตามตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนงบดําเนินงานและงบลงทุน เพ่ือใชในการบริหารจัดการท่ัวไป เชน จัดหา ครุภัณฑ
เพ่ือใชในการบริหารงาน การติดตามสื่อสารทางราชการ การบํารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ/การพัฒนา
บุคลากรประจําหนวยงาน และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและ
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2. งบประมาณเงินรายได เปนเงินงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมาจาก
เงินคาธรรมเนียมทางการศึกษา โดยจัดสรรใหกับหนวยงาน ประมาณการคิดเปนรอยละ 40 โดย
จัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (บางสวน) งบประมาณท่ีไดรับจะถูกแบงสัดสวน
ยอดเงินตามกิจกรรม/ โครงการท่ีจัดข้ึนตามประเด็นยุทธศาสตรนั้น ๆ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

การแบงสัดสวนงบประมาณตามพันธกิจและภารกิจของหนวยงาน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบงออกเปน

สวน ๆ ดังนี้ 
1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามตามพันธกิจหลักของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมนอยกวารอยละ 95 ของงบประมาณท้ังหมด จําแนกเปน 
 1.1 งบประมาณท่ีเบิกจายใหแกหนวยงานอ่ืนๆ (คาดําเนินการ, คาตอบแทนผลงาน

วิชาการ, คาตรวจอานผลงาน เปนตน) คิดเปนรอยละ 75 
 1.2 งบประมาณท่ีใชดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 13 
 1.3 งบลงทุน สําหรับครุภัณฑพัฒนาหองเรียนมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 7 
2. การบริหารจัดการท่ัวไป ไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณท้ังหมด 
3. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและอ่ืน ๆ ไมนอยกวารอยละ 

3 ของงบประมาณท้ังหมด 



การแบงสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 

95%

3%
2%

งบดําเนินงานตามพันธกิจ

งบเพื่อการบริหารจัดการ

งบเพื่อพัฒนาบุคลากร

 
 
 
 
 ท้ังนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการประมาณการงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรในแตละปงบประมาณ (ประมาณการ 5 ป ไมรวมปฐาน(2560)) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ป พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) ใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ของหนวยงาน และสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย ภายใตการบริหาร
งบประมาณดวยความคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ โปรงใสสามารถตรวจสอบได ตามกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติทางดานการเงินและงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการประมาณการงบประมาณตาม
ประเด็นตางๆ แสดงดังตามรางท่ี 1-3 

 



 

ตารางท่ี 1 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธในสวนของการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565   

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

สัดสวนพัฒนาตามยุทธศาสตร 

1 ยุทธศาสตรที ่1 83.39 9,462,500 88.06 8,628,580 93.33 5,977,000 93.01 5,840,000 92.99 5,730,000 92.88 5,617,000  

2 ยุทธศาสตรที ่2              

3 ยุทธศาสตรที ่3              

4 ยุทธศาสตรที่ 4 16.61 1,897,100 11.94 1,170,020 6.67 430,000 6.99 438,860 7.01 432,240 7.12 430,860  

รวม 100 11,359,600 100 9,798,600 100 6,407,000 100 6,278,860 100 6,162,240 100 6,047,860  



 

ตารางท่ี 2 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธในสวนของการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565   

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

สัดสวนพัฒนาตามยุทธศาสตรสาํนักฯ 

1 ยุทธศาสตรที ่1 88.58 10,062,500 85.38 8,365,960 85.06 5,450,000 93.01 5,840,000 92.99 5,730,000 92.88 5,617,000  

2 ยุทธศาสตรที ่2 4.40 500,000 5.59 547,600 8.27 527,000 0 0 0 0 0 0  

3 ยุทธศาสตรที่ 4 7.02 797,100 9.03 885,040 6.67 430,000 6.99 438,860 7.01 432,240 7.12 430,860  

รวม 100 11,359,600 100 9,798,600 100 6,407,000 100 6,278,860 100 6,162,240 100 6,047,860  



 

ตารางท่ี 3 การประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจายตามแผนกลยุทธ หนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ลําดับ รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เงินรายได 

1 รายไดจากงบประมาณแผนดิน 1,880,000 1,030,000 457,000 447,860 447,860 447,860 ลดลง 45% จากปฐาน (61) 

2 รายไดจากกคาธรรมเนียมการศึกษา 9,479,600 8,768,600 5,950,000 5,831,000 5,714,380 5,600,000 ลดลง 67.86% จากปฐาน (61) ตอเน่ือง 2% ทุกป 

3 รายไดจากการบริการวิชาการ - - - - - -  
4 รายไดอ่ืนๆ - - - - - -  

รวมรายรับ 11,359,600 9,798,600 6,407,000 6,278,860 6,162,240 6,047,860  

เงินรายจาย 

1 
รายจายปกติ (รายจายประจําเบกิจาย 
หนวยงานอ่ืน ผลงานวิชาการ) 9,162,500 7,517,980 5,550,000 5,500,000 5,530,000 5,417,000  

2 รายจายเพ่ือการลงทุน (ครุภณัฑ) 172,400 572,600 427,000 340,000 200,000 200,000  

3 รายจายท่ัวไป (งบบริหารสํานักงาน) 767,100 615,020 400,000 408,860 202,240 200,000  
 รายจายตามยุทธศาสตร 1,257,600 1,093,000 30,000 30,000 230,000 230,860  
 เงินสํารองของหนวยงาน - - - - - -  

รวมรายจาย 11,359,600 9,798,600 6,407,000 6,278,860 6,162,240 6,047,860  



แผนการดําเนนิงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร(Goals) โครงการ (Initiative) 
ปท่ีดําเนินการ 

61 62 63 64 65 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร (กิจกรรมประสานงานหลักสูตร)          

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (กิจกรรมอบรมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

        

โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative Education        

โครงการสงเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ      

โครงการสงเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป.      

โครงการทุนวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค      

2. เพ่ือพัฒนาหองเรียนในความรับผิดชอบใหเปน
หองเรียนมาตรฐาน 

โครงการบริหารสํานักงาน (กิจกรรมบํารุงรักษาหองเรียนมาตรฐาน)      

3. เพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

โครงการสนับสนุนงานดานวิชาการ      

โครงการตรวจอานผลงานทางวิชาการ      

โครงการสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ      

โครงการคาใชจายในการบริหารหลักสูตร      

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย      



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร(Goals) โครงการ (Initiative) 
ปท่ีดําเนินการ 

61 62 63 64 65 

1. ระบบใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว สรางความพึง
พอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (กิจกรรมพัฒนาระบบ Mobile Application)         

2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดานวิชาการ 
งานทะเบียนและประมวลผลใหมีความทันสมัย ขอมูล
ถูกตอง เชื่อถือได 

โครงการบริหารสํานักงาน (กิจกรรมตูอัตโนมัติใหบริการนักศึกษา)         

3. เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการตามพันธกิจของ
หนวยงาน 

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในหนวยงาน      

โครงการคาใชจายไปราชการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการจัดการความรู ระดับสํานักฯ)      



 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร(Goals) โครงการ (Initiative) 
ปท่ีดําเนินการ 

61 62 63 64 65 

1. เพ่ือใหการบริหารหนวยงานเปนไปดวยความโปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการบริหารสํานักงาน      

โครงการคาใชจายไปราชการ       

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ      

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูบุคลากร      

2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรให
สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สูการเปน Smart 
Organization 

โครงการคาใชจายไปราชการ      

3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงานใหมีมาตรฐาน ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

โครงการคาใชจายในการประกันคุณภาพ      

4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ      

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากร      

 



บทที่ 5 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และกลไกการกํากับติดตาม 

 
 แนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนงานไปสูความเปนเลิศ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดนั้น ตองประกอบดวยกลไกการ
ดําเนินงานหลายสวน การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนเปนสิ่งสําคัญ เพราะ
จะเปนกลไกท่ีรวมกันขับเคลื่อนนําแนวทางการพัฒนาหนวยงาน และมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรม ควบคูกับการวางแผนพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะตามหนาท่ี และความรับผิดชอบ การ
วางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนกําหนดแนวทางกํากับ ติดตาม และประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในการแปลงหรือนําแผนยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัตินั้นเนนการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจําป โดยการถายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ และ
คาเปาหมายใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
แนวปฏิบัติตางๆ ดังนี้ 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยประชุมเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ
รวมกันเก่ียวกับแผนและกลวิธีนําแผนลงสูระดับกลุมงาน และบุคคล เพ่ือใหบุคลากรทุก
ระดับไดรับทราบและเกิดทักษะในการนําไปปฏิบัติ 

2. การถายทอดยุทธศาสตรสูบุคลากรกลุมงานตาง ๆ โดยการชี้แจงทําความเขาใจในแตละ
ประเด็น จัดประชุมเพ่ือทบทวน และจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดคาเปาหมาย กลยุทธ 
โครงการ กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรท่ีตองการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําปและการ
กํากับผลปฏิบัติงานตอไป 

3. สนับสนุนใหบุคลากรกลุมงานตาง ๆ ทําความเขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็นท่ีกลุม
งานตัวเองรับผิดชอบ ผานการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุม ประชาสัมพันธ 

4. พิจารณาสนับสนุนเพ่ือใหโครงการท่ีกําหนดไวสามารถดําเนินไปได และใหการสนับสนุนใน
ทุกดาน เชน การจัดบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ  

5. การสรางความรวมมือเพ่ือนําไปสูผลท่ีตั้งเปาหมายไว ตามแผนงานและโครงการ  
6. จัดระบบการสื่อสารองคกรอยางท่ัวถึงและตอเนื่องแกสาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ 

การวางระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การ
บริหารแบบมีสวนรวม การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ เพ่ือถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายท่ีสําคัญ 

7. การบริหารแผนการปฏิบัติการ จัดระบบการบริหารแผนการปฏิบัติการ ใหมีกลไกเฝาระวัง
และตรวจสอบแผนการดําเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
วาตองมีแนวทางแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานผลตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเปน
รายเดือนหรือรายไตรมาส 



8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมและความสําเร็จของหนวยงาน เพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธและกอใหเกิดการปรับปรุง อยางตอเนื่อง ตลอดจนการ
เรียนรูในหนวยงาน โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีไดจริงกับเปาหมายท่ี
กําหนดไวท้ังในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ภายใตการบูรณาการ ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร., สกอ. และ
หนวยงานตาง ๆ ภายนอก 

 

การถายทอดเปาประสงคและตัวช้ีวัด 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงไดมีการถายทอด
เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตร โดยการจัดทํากรอบภาระงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน กับบังคับบัญชาตามสายงาน โดยการกําหนด
เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายท่ีสําคัญ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน อีกท้ังเพ่ือ
เปนกลไกใหการดําเนินงานของ ไดสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักฯ 
 

การส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตร 
 เพ่ือใหบุคลากร ไดตระหนักและรับรูถึงยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึง
จัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายใน
หนวยงาน เพ่ือสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรใหบุคลากรไดรับรูและเขาใจ และทําการ
ประชาสัมพันธและการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ท่ีจัดเตรียมไว เชน การสื่อสารผานเว็บไซด สื่อสาร
สังคมออนไลน เอกสารและแผนพับ เปนตน 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหนาตามแผนงบประมาณ เปนสวนหนึ่งของการควบคุมการดําเนินงาน
ตามโครงการ ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว โดยการติดตามควรดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือให
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที และเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จไดตามแผนปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการติดตาม ดังนี้ 

1. ติดตามผลการดําเนินงานท่ีไดปฏิบัติจริง ณ เวลา ปจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ
ท่ีกําหนดไว 

2. ติดตามโครงการเรงดวนท่ีตองดําเนินงานใหแลวเสร็จทันเวลา 
3. ทบทวน / ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตามปญหา/อุปสรรคการใชงบประมาณในรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําปและรายงานการประเมินผลการ

ดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
    4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน 
    4.3 รายงานประจําป 
    4.4 รายงานการเบิก – จายงบประมาณประจําปงบประมาณ 



    4.5 รายงานวิเคราะหโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
    4.6 รายงานระดับความพึงพอใจของผูบริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหนวยงาน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 5. ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุง/แกไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลติ 
    5.2 ประเมินผลลัพธและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
    5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังทางบวกและลบ 
    5.4 สรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชงาน แนวทางการแกไขในปงบประมาณตอไป 
 

ระบบสนับสนุนการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดทําระบบสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานการเงินและ
งบประมาณ เพ่ือใหทุกหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการ
บริหาร และการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปทิศทางเดียวกัน ถูกตอง ตรวจสอบได ตามระเบียบ 
ขอบังคับ แนวปฏิบัติ ท้ังจากสํานักงบประมาณ และนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ระบบฐานขอมูลทางการเงิน 
1.1 ฐานขอมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ  
1.2 ระบบ GFMIS สําหรับจัดทํารายงานทางการเงิน 
1.3 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
1.4 ระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 

2. การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
2.1 รายงานฐานะทางการเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชี 
2.3 รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงานกิจกรรม / โครงการ 
 

***** 
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