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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ค าน า 
 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนวิชำกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ตำมพันธกิจ 
และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งภำระงำนของหน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้องกับอำจำรย์ นักศึกษำ 
บุคลำกร ภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน ผ่ำนกิจกรรม/โครงกำรของหน่วยงำน 
 ในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรในแต่ละปีงบประมำณนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณให้เพียงพอ สำมำรถตอบสนองกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงครบถ้วนตำมแผนงำน
ที่ก ำหนด และมีผลส ำเร็จตรงตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน จึงได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณที่ได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นเครื่องมือในกำรบูรณำกำรไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน 
และผลักดันให้กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและภำรกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ 
บรรลุเป้ำประสงค์ตำมยุทธศำสตร์ ตอบสนองกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 

  งำนประกันคุณภำพ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้กับท้องถิ่นและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม 
น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กำรและภำคกำรผลิต 
ให้บริกำรวิชำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและ
สืบสำนคุณค่ำควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่ำนิยมที่ดีงำม  มีภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รวมถึงเพ่ิมศักยภำพและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน โดยมีระบบบริหำรจัดกำรแบ่งส่วนงำนในกำรก ำกับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะ และ       
5 ส ำนัก/สถำบัน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนที่
ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของ
พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดยมีชื่อว่ำ “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมำมีภำรกิจเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดตั้ง
เป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 และ
เมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบัน     
รำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ ประกำศ ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 
2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
ตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
2548 ณ วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 
มีนำคม 2548  และมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง  กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร ประกำศ ณ วันที่ 23  มิถุนำยน พ.ศ. 2549 ปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123  
ตอนที่ 74ง วันที่ 3  สิงหำคม 2549 และสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรประชุมครั้งที่   
12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวำคม 2549 เห็นชอบ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงำน ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรและส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย มีหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบ งำนรับ
นักศึกษำ งำนทะเบียน งำนประมวลผล งำนหลักสูตร งำนแผนกำรเรียน และบัณฑิตศึกษำ เป็นต้น 
โดยขึ้นตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที่ 13/2549 
วันที่ 27  ธันวำคม 2549 ปี พ.ศ. 2558  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกำศ



ให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย”  เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ แยกออกจำก
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2558  
ซึ่งเป็นไปตำม ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งส่วนงำนภำยในของ
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยส่วนงำนภำยในที่
จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

ปี พ.ศ. 2561 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยำลัย ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 จำกมติสภำมหำวิทยำลัยฯ ดังกล่ำว โดย
ให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับโอนงำน ทรัพย์สิน บุคลำกรและอัตรำก ำลัง รวมถึงงำน
ด้ำนงบประมำณ โดยมีกำรบริหำรงำนแบบควบรวม ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโครงสร้ำงใหม่
ของหน่วยงำน 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ 
ปรัชญา 
 ส่งเสริมวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน  บริกำรด้วยน้ ำใจ 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
 2.พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
ภารกิจ 
 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 
 2. ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 



ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
2. เพ่ือพัฒนำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมำตรฐำน 
3. เพ่ือพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ให้
มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำนและสถำบันในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติ 
2. พัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำร
หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตร 

2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง 
 

1. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำให้เหมำะสมกับหลักสูตร 
2. สนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
3. เร่งรัดกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือแสวงหำผู้เรียนล่วงหน้ำ 

3. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. จัดหำครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง  
2. พัฒนำทักษะของเจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องเรียน ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรซ่อมบ ำรุง เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบห้องเรียน 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศ/เทคโนโลยีสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน  

4. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ได้
มำตรฐำน 

1. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร 
เพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
2. สนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ กับ
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์จริง 
รวมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
3. จัดโครงกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในยุค Thailand 4.0 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำ



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
2. เพ่ือพัฒนำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมำตรฐำน 
3. เพ่ือพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 

อำจำรย์กับมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ 
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตำมควำมมุ่งหมำยของหลักสูตรในระดับมหำวิทยำลัย 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 
3. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. พัฒนำหน่วยงำนให้เป็น Smart 
Organization  

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับกำรให้บริกำรที่ทันสมัย 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรส ำหรับผู้บริหำร 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. เร่งจัดหำ/พัฒนำเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกำรให้บริกำร 

2. พัฒนำกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
 

1. จัดท ำช่องทำงกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ให้ครอบคลุม เข้ำถึงผู้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง 
2. สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
3. ทบทวนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมทันสมัย 
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 
4. รณรงค์ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน แสดงออกถึง
พฤติกรรมกำรให้บริกำร ที่มุ่งเน้นสร้ำงควำมพึงพอใจ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว และ
มีทัศนคติที่ดีในกำรให้บริกำร 
5. พัฒนำทักษะด้ำนกำรให้บริกำรให้แก่บุคลำกร 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
                                 บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 สู่กำรเป็น 
Smart Organization  
3. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
4. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. บริหำรจัดกำรเชิงรุกอย่ำงมีธรรมำภิบำล 1. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้สอดคล้อง

และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
2. สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร ในรูปกำร
จัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
งำน และผลกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 
3. ลดกำรให้ทรัพยำกรสิ้นเปลือง โดยน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
4. บริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร มุ่งเน้นผลงำน และมีควำมโปร่งใส 
5. กระจำยอ ำนำจไปสู่บุคลำกรทุกส่วนงำนภำยใน 
6. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำร
พัฒนำสมรรถนะหลักและทักษะอื่นที่สนใจ
ให้สูงขึ้น 

1. จัดโครงกำรฝึกอบรม และพัฒนำควำมสำมำรถและ
ทักษะที่จ ำเป็นให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
2. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรฝึกอบรม กับ
หน่วยงำนภำยนอกให้แก่บุคลำกร 
3. สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน 
4. เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
5. ส่งเสริมกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
                                 บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 สู่กำรเป็น 
Smart Organization  
3. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
4. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
3. สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรประกันคุณภำพ
ของหน่วยงำน 

1. พัฒนำกลไกกำรประกันคุณภำพ ให้ได้มำตรฐำน และมี
กระบวนกำรประเมินที่มีประสิทธิภำพ 
2. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี ด้ำนกำรประกันคุณภำพของ
หน่วยงำน 
3. ส่งเสริมกำรจัดท ำวิจัยของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
กับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

4. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. พัฒนำระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน 
2. ยกระดับกำรให้บริกำร ให้อยู่ในรูปของบริกำรออนไลน์ 



 
 
 

แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับมิติด้านการพัฒนา 4 ด้าน 



ส่วนที่ 2 
กรอบและแนวคิดของแผนกลยุทธท์างการเงิน 

 
หลักการและเหตุผล 

จำกกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบำยควำมมั่นคง
แห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564) ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผนบูรณำกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย ระยะ    
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ในกำรก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ต้องจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของแต่ละหน่วยงำน และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฯ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ 
ในกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงิน เพ่ือเป็นกลไกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
ให้มีควำมเหมำะสม ภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ และ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน โดยมีระบบและกลไกในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรทำงกำรเงิน หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ ตลอดจนกำรวำงแผนกำรใช้
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน มีระบบเบิก-จ่ำยงบประมำณทั้งงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้     
อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภำพ  

จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ 
ทำงกำรเงิน พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร และแผนงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับมหำวิทยำลัย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงกำรจัดสรร

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มีหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย และกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ระดับชำติ และยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 



หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1. ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด โดยเน้นกำรพัฒนำที่สมดุล     
มุ่งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงบประมำณเป็นส ำคัญ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณสูงสุด 
  2. แสดงควำมเชื่อมโยงแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ที่ขอรับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2560-2564 มุ่ งเน้นผลส ำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตำมค่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  3. น ำผลกำรพิจำรณำทบทวนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ซึ่งได้ด ำเนินกำรปรับปรุงให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน มำเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 
  4. ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญของสภำมหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัย 
โดยเน้นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของบัณฑิต 4 ประกำร ทั้ งสมรรถนะควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
สำขำวิชำ กำรใช้ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ และกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
  5. กำรจัดท ำค ำของตั้งงบประมำณต้องเป็นไปตำมควำมจ ำเป็น และเป็นภำรกิจของ
หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือใช้ในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ดังนั้น กำรจัดท ำค ำของบประมำณจึงไม่ควรขอรับจัดสรร
งบประมำณในโครงกำร กิจกรรมที่ไม่มีควำมพร้อม ไม่ใช่หน้ำที่ ไม่มีควำมเชี่ยวชำญช ำนำญ หรือใน
เรื่องท่ีมีหน่วยงำนอื่นด ำเนินกำรอยู่แล้ว 
  6. ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร หน่วยงำนเจ้ำภำพและ
หน่วยงำนสนับสนุน ร่วมกันวำงแผนก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ที่มี
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและไม่ซ้ ำซ้อน 
  7. กำรขอรับจัดสรรงบประมำณรำยกำรงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) ต้องเป็นไป
ตำมแผนควำมต้องกำรงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยค ำนึงถึงควำมพร้อมในกำร
ด ำเนินงำน สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณให้เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณ 
  8. งบประมำณเกี่ยวกับรำยจ่ำยขั้นต่ ำที่จ ำเป็น และรำยจ่ำยตำมภำระผูกพันที่ต้องจัดสรร 
เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำงชั่วครำว ค่ำสอนเกิน ค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ ต้องจัดสรรอย่ำงเพียงพอ 



 วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1. ให้จัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ คณะ/ส ำนัก/
สถำบัน ตำมกรอบวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบ ดังนี้ 
   1.1 กำรจัดสรรค่ำวัสดุกำรศึกษำ จัดสรรตำมเกณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณ 
ให้แก่คณะตำมรำยหัวนักศึกษำ 
   1.2 กำรจัดสรรครุภัณฑ์กำรศึกษำ จัดสรรตำมที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ จำกส ำนัก
งบประมำณให้แก่คณะ ส ำนัก สถำบัน 
  2. ให้น ำเงินงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรจำก
รัฐบำล หมวดรำยจ่ำย งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน มำเป็นฐำน
พิจำรณำ และจัดสรรเงินรำยได้สมทบเพ่ิมเติม 
  3 . น ำ เงิน รำย ได้ ม ำจั ดสรร เป็ น รำยจ่ ำยขั้ น ต่ ำที่ จ ำ เป็ น  (ค่ ำ ใช้ จ่ ำยบุ คล ำกร ,                  
ค่ำสำธำรณูปโภค) และรำยจ่ำยตำมภำระผูกพันที่ต้องจัดสรร (ภำระหนี้, ทุนกำรศึกษำ, ภำระผูกพัน
งบประมำณที่เป็นงบลงทุน, ค่ำเช่ำ, ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำซ่อมแซมอำคำรและสถำนที่ และ
ยำนพำหนะ) รำยจ่ำยตำมพันธกิจพื้นฐำน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย รำยจ่ำยตำมภำรกิจ
ยุทธศำสตร์ 
  4. จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำมภำรกิจส ำหรับคณะ ส ำนัก สถำบันและหน่วยงำนเป็น
กรอบวงเงินตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 
   4.1 จัดสรรงบประมำณของคณะตำมภำรกิจที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยขั้นต่ ำที่
จ ำเป็น ที่ต้องแบ่งควำมรับผิดชอบมำจำกส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย ตำมที่มหำวิทยำลัยได้ให้ควำม
เห็นชอบ 
   4.2 จัดสรรงบประมำณของคณะ ส ำนัก สถำบัน ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    4.2.1 ภำรกิจพ้ืนฐำนตำมหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำรเป็นปกติประจ ำ ตำมกฎหมำย
จัดตั้งหน่วยงำน 
    4.2.2 ภำรกิจตำมประเด็นยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร และกำรแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอก 
  5. หน่วยงำนระดับคณะ ส ำนัก สถำบัน จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ตำมกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษำ และต้องสอดคล้องกับตั วชี้วัด
ตำมองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ในกำรประกันคุณภำพภำยในของ สกอ. และจุดที่ควรพัฒนำตำม
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย โดยเน้นควำมประหยัด ควำมมีประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส   



โดยสำมำรถเสนอโครงกำร/กิจกรรม ที่ตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยได้เพ่ิมไม่เกินร้อยละ 20 
ของวงเงินงบประมำณเดิมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
  6. ส่งเสริมให้คณะจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรท ำสื่อกำรศึกษำ ผลงำนวิชำกำร 
กำรวิจัยกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ Active Learning กำรเรียนกำรสอนรูปแบบ E-Learning หรือ 
Smart Education หรือสหกิจศึกษำ 
  7. กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมของคณะ ส ำนัก สถำบัน ที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำที่มีกำรอบรมสัมมนำภำยในมหำวิทยำลัย และ
กำรศึกษำดูงำน กำรเสนอผลงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีแนวทำงด ำเนินกำรที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 
   7.1 ให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำร
ก ำหนดคุณลักษณะ และรำคำกลำง ในกำรจัดซื้อหรือเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
   7.2 กำรศึกษำดูงำนในประเทศและต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล คือ 
กำรเดินทำงไปปฏิบัติภำรกิจตำมสนธิสัญญำ หรือที่มีข้อผูกพันทำงกฎหมำย บุคคลที่ไปศึกษำดูงำนไม่
ควรเป็นกลุ่มใหญ่ และต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะไปศึกษำดูงำน หลังจำกเสร็จสิ้นกำรศึกษำ 
ดูงำนแล้ว ให้เขียนรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำนที่จะน ำมำใช้ประโยชน์ในแต่ละเรื่อง พร้อมเสนอ
โครงกำรที่จะด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
   7.3 กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ให้แต่ละหน่วยงำนจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนกิจกรรมนี้ไว้โดยเฉพำะ โดยแยกจำกส่วนกำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ 
  8. กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณสนับสนุนงำนวิจัย จะพิจำรณำสนับสนุนงำนวิจัยตำม
โครงร่ำงกำรวิจัย (Proposal) ที่ได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนแล้ว ตำมหัวข้อที่น ำเสนอเท่ำนั้น เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยในปีงบประมำณ โดยไม่ต้องขอกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปีงบประมำณ 
  9. กำรจัดกำรฝึกอบรม สัมมนำของทุกหน่วยงำน ควรก ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจน ไม่
ซ้ ำซ้อนทั้งด้ำนจ ำนวนคน หลักสูตร มีระยะเวลำเหมำะสม รวมทั้งในแต่ละหลักสูตรควรตอบสนองต่อ
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน ค ำนึงถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และควำมคุ้มค่ำของกำรจ่ำย
งบประมำณ ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภำพมำกกว่ำเชิงปริมำณ (ประหยัด ประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล) 
   จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ เพ่ือน ำมำใช้พิจำรณำ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้มีควำมเหมำะสม ชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด กำรจัดกำรฝึกอบรม สัมมนำ ให้ด ำเนินกำรตำม
แนวทำง ดังนี้ 



   9.1 ควรมีกำรบูรณำกำรแผน หรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมระหว่ำงภำยในหน่วยงำน กรณี
มีหลักสูตรที่มีควำมสอดคล้องและมีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน เพ่ือเป็นกำรประหยัดงบประมำณและลด
ควำมซ้ ำซ้อน 
   9.2 กำรจัดกำรฝึกอบรม สัมมนำ ไม่ให้จัดท ำของแจก/ของที่ระลึก เช่น กระเป๋ำ เสื้อ 
เป็นต้น ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม/ผู้จัดฝึกอบรม 
   9.3 ควรปรับวิธีกำรและรูปแบบกำรฝึกอบรมเป็นแบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนสื่อ
อิเล็คทรอส์นิค เพ่ือเป็นกำรประหยัดและรองรับนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   9.4 ค่ำวัสดุ ค่ำเอกสำร และค่ำเบ็ดเตล็ด (ให้ระบุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) ส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม สัมมนำ ให้จัดสรรได้ไม่เกินคนละ 50 บำท/หลักสูตร หำกไม่สำมำรถจ ำแนกรำยละเอียด
ได้ให้ตั้งงบประมำณได้ไม่เกิน 5,000 บำท (ตำมหนังสือแจ้งเวียนของส ำนักงบประมำณ)  
    โครงกำรที่ต้องใช้วัสดุเฉพำะให้ขออนุมัติเป็นกรณีไป ทั้งนี้โครงกำรจัดอบรมสัมมนำ
ต่ำงๆ ควรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำรส ำหรับแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำร ให้แจกเป็นแผ่นซีดีบันทึก
ข้อมูล (CD) เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย และสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล “ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0” 
   9.5 จัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรให้สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ในไตรมำสที่  1         
ให้ได้มำกที่สุดหรือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  10. กำรถัวเฉลี่ยงบประมำณให้ถัวเฉลี่ยได้ในกิจกรรมเดียวกัน ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงิน
งบประมำณในกิจกรรมนั้น ๆ 
  11. หน่วยงำนต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของทุกโครงกำรส่ง
มหำวิทยำลัยภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติงบประมำณ โดยก ำหนดกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณจ ำแนกไว้ในแต่ละไตรมำสให้ชัดเจน ตำมข้อ 22 วรรคแรกแห่งระเบียบมหำวิทยำลัยฯ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรและจัดกำรเงินรำยได้ พ.ศ. 2557 
   11.1 รำยจ่ำยประจ ำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส โดย ในส่วนของกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจยุทธศำสตร์ ภำรกิจหน่วยงำน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มด ำเนินงำนและเริ่มเบิกจ่ำย
งบประมำณได้ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 
   11.2 รำยจ่ำยงบลงทุน กรณีจัดหำครุภัณฑ์ หน่วยงำนต้องมีควำมจ ำเป็น ควำมพร้อม
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะ ผลกำรสืบรำคำ และสถำนที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงกำรด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนกฎหมำย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรให้มีควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนพ้ืนที่ สถำนที่ตั้ง และรำคำของ
ที่ดิน ข้อก ำหนดและขอบเขตงำน (TOR) แบบรูปรำยกำร ประมำณรำคำ สถำนที่/พ้ืนที่ก่อสร้ำง 



รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และ
ต้องมีข้อมูลครุภัณฑ์เดิมมำประกอบ 
  12. ให้มีกำรปรับลดลงประมำณของหน่วยงำน ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อ 28 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรเงินรำยได้ พ.ศ. 2557 
  13. ให้มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณกลำง ร้อยละ 3-5 ของประมำณกำรเงินรำยได้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้จ่ำยตำมควำมจ ำเป็นและฉุกเฉินของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
  14. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
  15. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยส่งเสริมกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือแสวงหำรำยได้ให้แก่
มหำวิทยำลัย หน่วยงำนอำจท ำโครงกำรในลักษณะกำรบริกำรวิชำกำร เก็บค่ำใช้จ่ำยเพ่ือเลี้ยงตัวเอง 
โดยแยกออกจำกโครงกำรที่ขอรับจัดสรรงบประมำณ ในกำรพิจำรณำจะพิจำรณำโครงกำรเพ่ือ
แสวงหำรำยได้แยกต่ำงหำก 
  ทั้งนี้โครงกำรแสวงหำรำยได้อำจไม่จ ำเป็นต้องจัดสรรงบประมำณภำยใต้หลักเกณฑ์และ
แนวทำงที่ก ำหนดนี้ รวมทั้งถัวเฉลี่ยได้เพ่ือควำมยืดหยุ่น โดยให้น ำเสนอเป็นรำยโครงกำร ที่ประชุมจะ
พิจำรณำตำมเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
1. เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือสร้ำงกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดหำงบประมำณ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดย

จัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
4. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ และน ำไปสู่กำรปรับปรุง/พัฒนำกำร

ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
5. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ในด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ และ

กำรวำงแผนงบประมำณในรอบปีงบประมำณปัจจุบัน และในอนำคต 



ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 

น ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี มำเป็นแนวทำงในกำรจัดวำงกล
ยุทธ์และกรอบกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

ปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน
แผนยุทธศำสตร์/แผนต่ำงๆ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนในกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรเงิน 

ประชุมบุคลำกรเพื่อท ำกำร
ทบทวน/ปรบัปรุงข้อมูลพื้นฐำน 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนกลยุทธท์ำง
กำรเงิน ระยะยำว 5 ป ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
พิจำรณำ (รำ่ง) แผนฯ 

เสนอแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน 
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

ไม่ปรับปรุง 

ประชุมบุคลำกร ถ่ำยทอด 
และมอบหมำยตัวชี้วัดแผน 

น ำแผนฯ ไปปฏบิัต ิ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ด้ำนงบประมำณ 

- วิสัยทัศน์ /ปรัชญำ / SWOT 
- พันธกิจ / แผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ 
- ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยั 
- นโยบำยกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชุมบุคลำกรภำยในส ำนัก เพือ่ท ำกำรทบทวน หรือ
ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ไม่ว่ำจะเป็น กำรวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ รวมถึง
กำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรร่วมกันพิจำรณำ ตรวจสอบควำม 
ถูกต้องและท ำกำรปรับแก้ไขเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
โดยหัวหน้ำงำนและคณะ
ผู้บริหำรตำมสำยงำน  

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี โดยหน่วยงำนท่ี
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง  



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 

 
 เพ่ือให้กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของหน่วยงำน มีควำมสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนระดับมหำวิทยำลัย และมีกลไกกำรขับเคลื่อนที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรเงินและงบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โดยมีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินของหน่วยงำน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำงำน
ตำมล ำดับ  
 ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินนั้น หน่วยงำนด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นต่อกำรก ำหนดจุดยืนด้ำนกำรเงินและงบประมำณของหน่วยงำน ซึ่งได้จำกกำรน ำผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำร่วมวิเครำะห์ เพ่ือ
ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน -ภำยนอก ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเงินและงบประมำณ มีผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
 จุดแข็ง (S) 

ที ่ จุดแข็ง 
น้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ าหนักXคะแนน 

1 บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร และกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 

0.2 2 0.4 

3 ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 

0.1 2 0.2 

4 มีเครื่องมือ/ทรัพยำกร/เทคโนโลยีสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย 

0.1 3 0.3 

5 บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมขยัน อดทน และ
ท ำงำนหนัก 

0.1 3 0.3 

6 มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำน
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับ
ระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย 

0.2 4 0.8 

7 มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงหน่วยงำนและ
ผู้รับบริกำรหลำยช่องทำง 

0.1 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉลี่ย =  0.43 



 จุดอ่อน (W) 

ที่ จุดอ่อน 
น้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ าหนักXคะแนน 

1 ขำดกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก ในงำนบำง
ประเภท เช่น ประกำศด้ำนวิชำกำร ระบบกำร
ให้บริกำร กำรใช้งำนสำรสนเทศ เป็นต้น 

0.2 4 0.8 

2 กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มี
ประสิทธิภำพ 

0.1 3 0.3 

3 พื้นที่ให้บริกำรและสภำพแวดล้อมภำยในไม่เอ้ือต่อ
กำรให้บริกำร 

0.1 3 0.3 

4 งบประมำณสนับสนนุกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

0.1 4 0.4 

5 กระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ มีควำมซับซ้อน และใช้เวลำในกำร
ด ำเนินงำนมำก 

0.2 3 0.6 

6 บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 0.1 3 0.3 
7 บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำร

พัฒนำระบบงำน 
0.1 3 0.3 

8 ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ยังไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยำก และสูญหำย 

0.1 2 0.2 

รวม = 3.20  เฉลี่ย = 0.40 
 
 โอกาส (O) 

ที่ โอกาส 
น้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ าหนักXคะแนน 

1 หน่วยงำนภำยนอกมีกำรประชมุ อบรม ให้
ควำมรู้ในทักษะทีส่ำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏบิัติ
อย่ำงต่อเนื่อง 

0.3 3 0.9 

2 มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนนุกำรเรียนรู้ภำยนอกมำกข้ึน 

0.2 4 0.8 

3 แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

0.2 3 0.6 

4 กำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกที่หลำกหลำย 

0.2 3 0.6 

5 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดีต่อกำรพัฒนำงำน 

0.1 4 0.4 

รวม = 3.30 เฉลี่ย = 0.66 



อุปสรรค (T) 

ที ่ อุปสรรค 
น้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ าหนักXคะแนน 

1 กำรแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจำกสถำบันกำรศึกษำท้ัง
ในพ้ืนทีบ่ริกำรและนอกพ้ืนที่บริกำร 

0.2 3 0.6 

2 ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกท่ีมีต่อบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ 

0.1 3 0.3 

3 นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
บริหำรงำนของรัฐบำล 

0.1 3 0.3 

4 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่งผล
ให้ประชำกรวัยเรียนลดลง 

0.2 4 0.8 

5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มี
กำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำย ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เช่น แนว
ปฏิบัติในกำรขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง 
แนวปฏิบัติเรื่องกำรเงินและงบประมำณ กำร
บริหำรงำนพัสดุ  ประกำศระเบียบกำร
บริหำรงำนบุคคล 

0.2 3 0.6 

6 กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรรับสมัครนักศึกษำ
ใหม่จำกเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.  

0.2 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉลี่ย = 0.50 



ตารางการวิเคราะห์ SWOT และค่าน้ าหนัก 
 

SO (จุดแข็งและโอกาส) 
+บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใน
กำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

0.6 

+ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร และกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 

0.4 

+ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบัติ
อย่ำงชัดเจน 

0.2 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยำกร/เทคโนโลยีสนับสนนุกำร
ปฏิบัติงำนทีท่ันสมัย 

0.3 

+บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมขยนั อดทน และท ำงำน
หนัก 

0.3 

+มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำน
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

0.8 

+มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพนัธ์ข้อมูลขำ่ว 
สำรระหวำ่งหนว่ยงำนและผู้รบับรกิำรหลำยช่องทำง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+หน่วยงำนภำยนอกมีกำรประชุม อบรม ให้
ควำมรู้ในทักษะทีส่ำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏบิัติ
อย่ำงต่อเนื่อง 

0.9 

+มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนนุกำรเรียนรู้ภำยนอกมำกข้ึน 

0.8 

+แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

0.6 

+ช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหนว่ยงำนภำยนอกมี
ควำมหลำกหลำย 

0.6 

+กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อกำรพฒันำ 

0.4 

รวม=3.3 เฉลี่ย=0.66 

ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม) 
+บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใน
กำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

0.6 

+ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร และกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 

0.4 

+ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 

0.4 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยำกร/เทคโนโลยีสนับสนนุกำร
ปฏิบัติงำนทีท่ันสมัย 

0.3 

+บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมขยนั อดทน และ
ท ำงำนหนัก 

0.3 

+มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำน
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

0.8 

+มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพนัธ์ข้อมูลขำ่ว 
สำรระหวำ่งหนว่ยงำนและผู้รบับรกิำรหลำยช่องทำง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+กำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจำกสถำบนักำรศึกษำทั้งใน
พื้นที่บริกำรและนอกพื้นทีบ่ริกำร 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหำวิทยำลยัรำชภัฏในเชงิลบ 

0.3 

+นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
บริหำรงำนของรัฐบำล 

0.3 

+กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งประชำกร ส่งผลให้
ประชำกรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

0.4 

+กำรเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่
จำกเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลี่ย=0.50 



WO (จุดอ่อนและโอกาส) 
+ขำดกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก ในงำนบำงประเภท
อย่ำงทั่วถงึ เชน่ ประกำศดำ้นวชิำกำร ระบบกำร
ให้บริกำร กำรใชง้ำนสำรสนเทศเป็นตน้ 

0.8 

+กำรสื่อสำรระหวำ่งหน่วยงำนภำยในไม่มี
ประสทิธิภำพ 

0.3 

+พื้นที่ให้บริกำร สภำพภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม
ภำยในไม่เอ้ือต่อกำรให้บริกำร 

0.3 

+งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

0.4 

+กระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ มีควำมซับซ้อน และใช้เวลำในกำร
ด ำเนินงำนมำก 

0.6 

+บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 0.3 
+บุคลำกรดำ้นสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
ระบบงำน 

0.3 

+ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ยังไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยำก และสูญหำย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+หน่วยงำนภำยนอกมีกำรประชุม อบรม ให้
ควำมรู้ในทักษะทีส่ำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏบิัติ
อย่ำงต่อเนื่อง 

0.9 

+มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนนุกำรเรียนรู้ภำยนอกมำกข้ึน 

0.8 

+แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

0.6 

+ช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหนว่ยงำนภำยนอกมี
ควำมหลำกหลำย 

0.6 

+กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อกำรพฒันำ 

0.4 

รวม=3.3 เฉลี่ย=0.66 

WT (จุดอ่อนและภัยคุกคาม) 
+ขำดกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก ในงำนบำงประเภท 
อย่ำงทั่วถงึ เชน่ ประกำศดำ้นวชิำกำร ระบบกำร
ให้บริกำร กำรใชง้ำนสำรสนเทศเป็นตน้ 

0.8 

+กำรสื่อสำรระหวำ่งหน่วยงำนภำยในไม่มปีระสทิธิภำพ 0.3 
+พื้นที่ให้บริกำร สภำพภูมิทัศน์ภำยในไม่เอ้ือต่อกำร
ให้บริกำร 

0.3 

+งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

0.4 

+กระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ มีควำมซับซ้อน และใช้เวลำในกำร
ด ำเนินงำนมำก 

0.6 

+บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 0.3 
+บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
ระบบงำน 

0.3 

+ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ยังไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยำก และสูญหำย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+กำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจำกสถำบนักำรศึกษำทั้งใน
พื้นที่บริกำรและนอกพื้นทีบ่ริกำร 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหำวิทยำลยัรำชภัฏในเชงิลบ 

0.3 

+นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
บริหำรงำนของรัฐบำล 

0.3 

+กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งประชำกร ส่งผลให้
ประชำกรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

0.4 

+กำรเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่
จำกเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลี่ย=0.50 
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 จำกกำรวิเครำะห์ SWOT เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนนั้น คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ได้เลือกใช้ผลกำรวิเครำะห์ เพ่ือน ำเสนอกลยุทธ์ประกอบกำรก ำหนดยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำน จำกผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน WT 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1. ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ในงำนบำง
ประเภท เช่น ประกำศด้ำนวิชำกำร ระบบกำร
ให้บริกำร กำรใช้งำนสำรสนเทศ เป็นต้น 
2. กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มี
ประสิทธิภำพ 
3. พ้ืนที่ให้บริกำรและสภำพแวดล้อมภำยในไม่เอ้ือ
ต่อกำรให้บริกำร 
4. งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
5. กระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ มีควำมซับซ้อน และใช้เวลำในกำร
ด ำเนินงำนมำก 
6. บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
7. บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำร
พัฒนำระบบงำน 
8. ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ยังไม่เป็น
ระบบ สืบค้นยำก และสูญหำย 

1. กำรแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจำกสถำบันกำรศึกษำ
ทั้งในพื้นที่บริกำรและนอกพ้ืนที่บริกำร 
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
บริหำรงำนของรัฐบำล 
4. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่งผล
ให้ประชำกรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มี
กำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำยใน
สถำนกำรณป์ัจจุบัน เช่น แนวปฏิบัติในกำรขอ
ลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง แนวปฏิบัติเรื่อง
กำรเงินและงบประมำณ กำรบริหำรงำนพัสดุ 
ประกำศระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล 
6. กำรเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษำ
ใหม่จำกเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยให้เข้มแข็ง 
2. เร่งพัฒนำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 
3. ปรับปรุงกระบวนงำนให้มีควำมคล่องตัว ลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
4. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนให้มีสภำพคล่องตัว ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
5. ลดควำมสิ้นเปลืองของกำรใช้ทรัพยำกรโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
(ด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงเป็นรูปธรรม/ ลดเวลำและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน) 
6. เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถที่หลำกหลำย ให้สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ 
7. สร้ำงวัฒนธรรม 5ส ภำยในหน่วยงำน 
8. มีคู่มือกำรจัดเก็บเอกสำร หรือจัดหำ/สร้ำงระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 



ตารางท่ี 2 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน WO 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ในงำนบำง
ประเภทอย่ำงทั่วถึง เช่น ประกำศด้ำนวิชำกำร 
ระบบกำรให้บริกำร กำรใช้งำนสำรสนเทศ เป็นต้น 
2. กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มี
ประสิทธิภำพ 
3. พ้ืนที่ให้บริกำร สภำพภูมิทัศน์และ
สภำพแวดล้อมภำยในไม่เอ้ือต่อกำรให้บริกำร 
4. งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
5. กระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ มีควำมซับซ้อน และใช้เวลำในกำร
ด ำเนินงำนมำก 
6. บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
7. บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำร
พัฒนำระบบงำน 
8. ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ยังไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยำก และสูญหำย 

1. หน่วยงำนภำยนอกมีกำรประชุม อบรม ให้
ควำมรู้ในทักษะที่สำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏิบัติ
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำยนอกมำกขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำน
ภำยใต้นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
4. ช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกมีควำมหลำกหลำย 
5. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดตี่อกำรพัฒนำงำน 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยให้เข้มแข็ง 
2. พัฒนำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 
3. สร้ำงค่ำนิยมในกำรพัฒนำตนเอง และส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย 
4. สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร 
5. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของบุคลำกร ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
6. มีคู่มือกำรจัดเก็บเอกสำร หรือจัดหำ/สร้ำงระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 



ตารางท่ี 3 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน ST 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

S จุดแข็งภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร และกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 
3. ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยำกร/เทคโนโลยีสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย 
5. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมขยัน อดทน และ
ท ำงำนหนัก 
6. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำน
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกำศของมหำวิทยำลัย 
7. มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงหน่วยงำนและผู้รับบริกำร
หลำยช่องทำง 

1. กำรแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจำกสถำบันกำรศึกษำ
ทั้งในพื้นที่บริกำรและนอกพ้ืนที่บริกำร 
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
บริหำรงำนของรัฐบำล 
4. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่งผล
ให้ประชำกรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มี
กำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
6. กำรเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษำ
ใหม่จำกเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.  

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. เร่งพัฒนำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 
2. น ำระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ มำใช้งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ (เช่น ช่องทำงกำรสื่อสำร 
ประชำสัมพันธ์ ระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ Application เป็นต้น) 
3. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรให้มีควำมทันสมัย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สังคม รวมถึงวิถีชีวิตของผู้รับบริกำร 
4. สร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรให้บริกำร แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
5. สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร 



ตารางท่ี 4 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน SO 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร และกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 
3. ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยำกร/เทคโนโลยีสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย 
5. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมขยัน อดทน และ
ท ำงำนหนัก 
6. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำน
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกำศของมหำวิทยำลัย 
7. มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงหน่วยงำนและผู้รับบริกำร
หลำยช่องทำง 

1. หน่วยงำนภำยนอกมีกำรประชุม อบรม ให้
ควำมรู้ในทักษะที่สำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏิบัติ
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำยนอกมำกขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำน
ภำยใต้นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
4. ช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกมีควำมหลำกหลำย 
5. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อกำรพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนใน
ทุกขั้นตอน 
2. พัฒนำระบบงำนและช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีควำมหลำกหลำย ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
3. พัฒนำระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย เข้ำถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรในทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

 
 ผลจำกกำรวิเครำะห์ SWOT ของหน่วยงำน และเสนอกลยุทธ์ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
เพ่ือน ำไปสู่แผนกลยุทธ์กำรเงิน ตลอดจนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี คณะกรรมกำรฯ ได้น ำข้อมูลที่ได้มำ
ท ำกำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวของหน่วยงำน ดังนี้ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ 5 ปีกับกลยุทธ์ทางการเงนิสู่การปฏิบัติของส านักสง่เสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัทั้งใน
ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ระบบงำนทะเบยีน
และประมวลผลกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน 
1. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั 
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ตัวชี้วัด 
1.มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับมหำวทิยำลัย 
2.มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิรำยงำนต่อผูบ้ริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน 
3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเปน็ไปตำมที่ได้รบัจัดสรร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 เม่ือสิ้นปีงบประมำณ 
4.มีฐำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ครบถ้วน เอ้ือต่อกำรสนับสนนุกำรตดัสินใจของผู้บริหำร 
5.ข้อมูลทำงกำรเงิน ครุภัณฑ์ มกีำรรำยงำนและจัดเก็บรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรดำ้นงบประมำณของส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีนอยำ่งมปีระสทิธิภำพ โปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้
2. กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณมคีวำมถูกต้อง ตอบสนองพันธกิจและสำมำรถตรวจสอบ ปรบัปรุงแกไ้ขให้มีควำมเหมำะสม 
3. ข้อมูลทำงกำรเงนิและงบประมำณเปน็ปจัจุบนั สะดวกต่อกำรน ำไปใช้พจิำรณำ ตดัสนิใจของผู้บริหำร 
 
 

ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งระดับปริญญำตร ีและระดับบณัฑิตศึกษำ 
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเปน็ไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 



บทที่ 4 
งบประมาณและแผนงานทางการเงิน 

 
การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีแนวทำงในกำรจัดสรรเงินงบประมำณท่ีได้รับ ดังนี้ 
1. งบประมำณแผ่นดิน เป็นเงินงบประมำณที่ได้รับสนับสนุนจำกรัฐบำล ที่มหำวิทยำลัยฯ 

แบ่งส่วนให้กับหน่วยงำน ประมำณกำรคิดเป็นร้อยละ 7.13 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
โดยจัดสรรตำมตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ เป็นงบด ำเนินงำนและงบลงทุน เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป เช่น จัดหำ ครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำน กำรติดตำมสื่อสำรทำงรำชกำร กำรบ ำรุงรักษำวัสดุ/ครุภัณฑ์/กำรพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำหน่วยงำน และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2. งบประมำณเงินรำยได้ เป็นเงินงบประมำณที่ได้รับสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งมำจำก
เงินค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำ โดยจัดสรรให้กับหน่วยงำน ประมำณกำรคิดเป็นร้อยละ 92.87 โดย
จัดสรรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มี
ประสิทธิภำพ และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  (บำงส่วน) งบประมำณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วน
ยอดเงินตำมกิจกรรม/ โครงกำรที่จัดขึ้นตำมประเด็นยุทธศำสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

การแบ่งสัดส่วนงบประมาณตามพนัธกิจและภารกิจของหน่วยงาน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีแนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ แบ่งออกเป็น

ส่วน ๆ ดังนี้ 
1. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมตำมตำมพันธกิจหลักของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของงบประมำณทั้งหมด จ ำแนกเป็น 
 1.1 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยให้แก่หน่วยงำนอื่นๆ (ค่ำด ำเนินกำร, ค่ำตอบแทนผลงำน

วิชำกำร, ค่ำตรวจอ่ำนผลงำน เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 75 
 1.2 งบประมำณท่ีใช้ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 13 
 1.3 งบลงทุน ส ำหรับครุภัณฑ์พัฒนำห้องเรียนมำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 7 
2. กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 ของงบประมำณทั้งหมด 
3. กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

3 ของงบประมำณท้ังหมด 
 

การแบ่งสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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 ทั้งนี้ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรประมำณกำรงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปีงบประมำณ (ประมำณกำร 5 ปี ไม่รวมปีฐำน(2560)) เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) ให้บรรลุเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำน และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรบริหำร
งบประมำณด้วยควำมคุ้มค่ำ ประหยัด มีประสิทธิภำพ โปร่งใส่สำมำรถตรวจสอบได้ ตำมกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติทำงด้ำนกำรเงินและงบประมำณ โดยมีรำยละเอียดกำรประมำณกำรงบประมำณตำม
ประเด็นต่ำงๆ แสดงดังตำมรำงท่ี 1-3 

 



 

 

ตารางท่ี 1 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2565   

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

สัดส่วนพัฒนำตำมยุทธศำสตร ์

1 ยุทธศำสตร์ที ่1 83.39 9,462,500 88.06 8,628,580 18.73 1,200,000 93.01 5,840,000 92.99 5,730,000 92.88 5,617,000  

2 ยุทธศำสตร์ที ่2              

3 ยุทธศำสตร์ที ่3              

4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 16.61 1,897,100 11.94 1,170,020 81.27 5,207,000 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  



 

หมำยเหตุ : *คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน แจ้งว่ำไม่ใช่ภำรกิจหลักของส ำนกัฯ ที่ต้องดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
       ปีงบประมำณ 2563-2565 เป็นกำรประมำณกำร 

ตารางท่ี 2 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2565   หมาย

เหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 2565 

สัดส่วนพัฒนำตำมยุทธศำสตรส์ ำนักฯ 

1 ยุทธศำสตร์ที ่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 ยุทธศำสตร์ที ่2 4.40 500,000 5.59 547,600 8.27 527,000 0* 0* 0* 0* 0* 0*  

3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 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  



 

หมำยเหตุ : ปัจจัยที่ท ำให้กำรประมำณกำรลดลงเนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำที่ลดลง 
 

ตารางท่ี 3 การประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ หน่วยงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ล าดับ รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เงินรายได้ 

1 รำยได้จำกงบประมำณแผ่นดิน 1,880,000 1,030,000 457,000 447,860 447,860 447,860 ลดลง 45% จำกปีฐำน (61) 

2 รำยได้จำกกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 9,479,600 8,768,600 5,950,000 5,831,000 5,714,380 5,600,000 ลดลง 67.86% จำกปีฐำน (61) ต่อเนื่อง 2% ทุกปี 
3 รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร - - - - - -  
4 รำยได้อ่ืนๆ - - - - - -  

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

1 
รำยจ่ำยปกติ (รำยจ่ำยประจ ำเบิกจ่ำย 
หน่วยงำนอื่น ผลงำนวิชำกำร) 9,162,500 7,517,980 5,550,000 5,500,000 5,530,000 5,417,000  

2 รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน (ครุภัณฑ์) 172,400 572,600 427,000 340,000 200,000 200,000  

3 รำยจ่ำยทั่วไป (งบบริหำรส ำนักงำน) 767,100 615,020 400,000 408,860 202,240 200,000  
 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ 1,257,600 1,093,000 30,000 30,000 230,000 230,860  
 เงินส ารองของหน่วยงาน - - - - - -  

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



แผนการด าเนนิงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) โครงการ (Initiative) 
ปีท่ีด าเนินการ 

61 62 63 64 65 
1. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย มีกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร (กิจกรรมประสำนงำนหลักสูตร)          
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ (กิจกรรมอบรมปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 

        

โครงกำรสหกิจศึกษำ Co-Operative Education        
โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำคปกติ      
โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำค กศ.บป.      
โครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์      

2. เพ่ือพัฒนำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็น
ห้องเรียนมำตรฐำน 

โครงกำรบริหำรส ำนักงำน (กิจกรรมบ ำรุงรักษำห้องเรียนมำตรฐำน)      

3. เพ่ือพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 

โครงกำรสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร      
โครงกำรตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำร      
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร      
โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักสูตร      
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์      



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) โครงการ (Initiative) 
ปีท่ีด าเนินการ 

61 62 63 64 65 
1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ (กิจกรรมพัฒนำระบบ Mobile Application)         

2. มีพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร 
งำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมทันสมัย ข้อมูล
ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

โครงกำรบริหำรส ำนักงำน (กิจกรรมตู้อัตโนมัติให้บริกำรนักศึกษำ)         

3. เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน 

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน      
โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับส ำนักฯ)      



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) โครงการ (Initiative) 
ปีท่ีด าเนินการ 

61 62 63 64 65 
1. เพ่ือให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

โครงกำรบริหำรส ำนักงำน      

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร       
กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศ      
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลำกร      

2. เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้
สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 สู่กำรเป็น Smart 
Organization 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร      

3. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
หน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ      

4. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศ      

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลำกร      
 



บทที่ 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และกลไกการก ากับติดตาม 

 
 แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 กำรขับเคลื่อนแผนงำนไปสู่ควำมเป็นเลิศ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องประกอบด้วยกลไกกำร
ด ำเนินงำนหลำยส่วน กำรสร้ำงกำรยอมรับและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคนเป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะ
จะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อนน ำแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำน และมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม ควบคู่กับกำรวำงแผนพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ กำร
วำงระบบ กลไกกำรจัดสรรทรัพยำกร ตลอดจนก ำหนดแนวทำงก ำกับ ติดตำม และประเมินผลให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น ในกำรแปลงหรือน ำแผนยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัตินั้นเน้นกำรน ำแผน
ยุทธศำสตร์ไปปรับปรุง และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยกำรถ่ำยทอดนโยบำย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ค่ำเป้ำหมำยให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมี
แนวปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ โดยประชุมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีน ำแผนลงสู่ระดับกลุ่มงำน และบุคคล เพ่ือให้บุคลำกรทุก
ระดับได้รับทรำบและเกิดทักษะในกำรน ำไปปฏิบัติ 

2. กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่บุคลำกรกลุ่มงำนต่ำง ๆ โดยกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในแต่ละ
ประเด็น จัดประชุมเพ่ือทบทวน และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ 
โครงกำร กิจกรรม ตลอดจนทรัพยำกรที่ต้องกำรส ำหรับจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและกำร
ก ำกับผลปฏิบัติงำนต่อไป 

3. สนับสนุนให้บุคลำกรกลุ่มงำนต่ำง ๆ ท ำควำมเข้ำใจ และควำมชัดเจนในแต่ละประเด็นทีก่ลุ่ม
งำนตัวเองรับผิดชอบ ผ่ำนกำรสนับสนุนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม ประชำสัมพันธ์ 

4. พิจำรณำสนับสนุนเพ่ือให้โครงกำรที่ก ำหนดไว้สำมำรถด ำเนินไปได้ และให้กำรสนับสนุนใน
ทุกด้ำน เช่น กำรจัดบุคลำกร กำรจัดสรรหรือจัดหำงบประมำณ กำรสนับสนุนสถำนที่ วัสดุ 
อุปกรณ์  

5. กำรสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือน ำไปสู่ผลที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ ตำมแผนงำนและโครงกำร  
6. จัดระบบกำรสื่อสำรองค์กรอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สำธำรณะและบุคลำกรในทุกระดับ 

กำรวำงระบบสนับสนุนต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำบุคลำกร กำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรจัดกำรควำมรู้  กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนกำร
ก ำหนดนโยบำย แนวปฏิบัติ เพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญ 

7. กำรบริหำรแผนกำรปฏิบัติกำร จัดระบบกำรบริหำรแผนกำรปฏิบัติกำร ให้มีกลไกเฝ้ำระวัง
และตรวจสอบแผนกำรด ำเนินงำนที่มีควำมคลำดเคลื่อนจำกแผน เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ
ว่ำต้องมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร โดยให้มีกำรรำยงำนผลตำมล ำดับขั้นของควำมรับผิดชอบเป็น
รำยเดือนหรือรำยไตรมำส 

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรมและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน เพ่ือ
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์และก่อให้เกิดกำรปรับปรุง อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำร



เรียนรู้ในหน่วยงำน โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภำยใต้กำรบูรณำกำร ระบบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร., สกอ. และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยนอก 

 

การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีกำรถ่ำยทอด
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ โดยกำรจัดท ำกรอบภำระงำนตำมหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยระหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน กับบังคับบัญชำตำมสำยงำน โดยกำรก ำหนด
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน อีกทั้งเพ่ือ
เป็นกลไกให้กำรด ำเนินงำนของ ได้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักฯ 
 

การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้บุคลำกร ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึง
จัดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน เพ่ือสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ ให้บุคลำกรได้รับรู้และเข้ำใจ และท ำกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ เช่น กำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซด์ สื่อสำร
สังคมออนไลน์ เอกสำรและแผ่นพับ เป็นต้น 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนงบประมำณ เป็นส่วนหนึ่งของกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ โดยกำรติดตำมควรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จได้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำม
กระบวนกำรติดตำม ดังนี้ 

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลำ ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติกำร
ที่ก ำหนดไว้ 

2. ติดตำมโครงกำรเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จทันเวลำ 
3. ทบทวน / ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนตำมปัญหำ/อุปสรรคกำรใช้งบประมำณในรอบ

ระยะเวลำ 6 เดือน และ 12 เดือน 
4. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินผลกำร

ด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้ 
    4.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) 
    4.2 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
    4.3 รำยงำนประจ ำปี 
    4.4 รำยงำนกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
    4.5 รำยงำนวิเครำะห์โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
    4.6 รำยงำนระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 



    4.7 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมกำรบริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยกำร 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย 
    5.3 ติดตำมผลกระทบ/กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทำงบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้งำน แนวทำงกำรแก้ไขในปีงบประมำณต่อไป 
 

ระบบสนับสนุนการด าเนินงาน 
 มหำวิทยำลัยฯ จัดท ำระบบสนับสนุนกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณ เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำร และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปทิศทำงเดียวกัน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ทั้งจำกส ำนักงบประมำณ และนโยบำยในระดับมหำวิทยำลัย ซึ่งมีระบบ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1. ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน 
1.1 ฐำนข้อมูลในระบบงบประมำณ พัสดุ  
1.2 ระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
1.3 ระบบบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรบัญชี 
1.4 ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน 

2. กำรจัดท ำรำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงิน 
2.1 รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2.2 รำยงำนแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชี 
2.3 รำยงำนงบประมำณคงเหลือตำมแผนงำนกิจกรรม / โครงกำร 
 

*********** 


