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ค าน า 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งภาระงานของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน 
 ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการในแต่ละปีงบประมาณนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอ สามารถตอบสนองการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วนตามแผนงานที่
ก าหนด และมีผลส าเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากเหตุผลดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการบูรณาการไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
และผลักดันให้การด าเนินงานตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ 
บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 

  งานประกันคุณภาพ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้กับท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม 
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต 
ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พื้นฟูและ
สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงาม มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะ และ 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตามโครงสร้างของ
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้ง
เป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 และ
เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภาสถาบัน  
ราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 
มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงาน
ผู้อ านวยการ ประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123  
ตอนที่ 74ง วันที่ 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่  
12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ     
งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา โดย
ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 
27  ธันวาคม 2549 ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้
จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย”  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจาก
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  
ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่



จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว   
โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึง
งานด้านงบประมาณ โดยมีการบริหารงานแบบควบรวมจนถึงปัจจุบัน 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ 
ปรัชญา 
 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 
 

 



 
 
 

แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับมิติด้านการพัฒนา 4 ด้าน 



ส่วนที่ 2 
กรอบและแนวคิดของแผนกลยุทธท์างการเงิน 

 
หลักการและเหตุผล 

จากกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในการก าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน  เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณ ให้มีความเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดย
มีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ตลอดจนการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความมั่นคงทางการเงิน มีระบบเบิก-จ่ายงบประมาณทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน พ.ศ. 2564-2568  (ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรม/
โครงการ และแผนงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ระดับมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ   
โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
4. มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ และน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
5. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านการบริหารงบประมาณ และ

การวางแผนงบประมาณในรอบปีงบประมาณปัจจุบันและอนาคต 



 

แนวคิดในการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 (1) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด โดยค านึงถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด สภาวะเศรษฐกิจ ความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ 
 (2) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 (3) ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
โดยเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละสาขา 
 (4) การจัดท าค าของบประมาณให้พิจารณาล าดับความส าคัญของภารกิจตามความจ าเป็น
เร่งด่วนของหน่วยงานและมีความพร้อมในการด าเนินงาน ให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อน 
 (5) ให้แสดงวัตถุประสงค์ ความจ าเป็น ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรอบการประมาณการรายจ่าย ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
หน่วยรับงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าและรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงและจัดสรรเต็มจ านวน 
 (2) ให้หน่วยรับงบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ภารกิจพ้ืนฐาน ตามหน้าที่ต้องด าเนินการเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
   (ข) ภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการแก้ไขจุดที่ควร
พัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 (3) หน่วยรับงบประมาณ  จัดท าโครงการและกิจกรรม ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้
เกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา และต้องสอดคล้องกับตัวขี้วัดตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ในการ
ประกันคุณภาพภายในของระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจุดที่ควรพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความประหยัด คุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ 



 (4) การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน (ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์) ต้อง
มีรายละเอียดแสดงถึงความพร้อมในการด าเนินงาน ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   (4.1) รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  (ก) แบบรูปรายการ พร้อมเอกสารประกอบแบบรูปรายการ 
  (ข) ราคากลางหรือประมาณการราคา (BOQ) 
  (ค) การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
  (ง) ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น โดยต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม
ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนหรือก่อสร้างใหม่ ความจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างใหม่หรือซ่อมแซม เซ่น 
อายุการใช้งาน จ านวนผู้ใช้บริการ ตลอดจนการคาดการณ์ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ความคุ้มค่าหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับและจะสามารถรองรับผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าใดภายหลังการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงเสร็จสิ้น เป็นต้น 
   (4.2) ครุภัณฑ์ 
  (ก) คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
  (ข) ใบเสนอราคาหรือใบสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท หรือเอกสารแสดงราคาที่เคยจัดซื้อ 
  (ค) มีความพร้อมสถานที่/พ้ืนที่ในการติดตั้งและบุคลากร พร้อมในการรองรับการ
ใช้งานครุภัณฑ์ 
  (ง) ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ระบุ
วัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนหรือจัดซื้อใหม่ (ทุกรายการ) ความจ าเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ จ านวนผู้มารับ
บริการ ตลอดจนการคาดการณ์ผู้ใช้งานหรือผู้รับ 
   (4.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด 
  (ก) ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) ก าหนดคุณลักษณะและราคากลางในการจัดซื้อหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
  (ข) การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
 (5) การจัดท ารายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มี
การอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงาน การเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางด าเนินการที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   (ก) การศึกษาดูงานในต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คือ การเดินทางไป
ปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญา หรือที่มีข้อผูกพันพันทางกฎหมาย บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานไม่ควรเป็น
กลุ่มใหญ่และต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะไปศึกษาดูงาน หลังจากการเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน
แล้วให้เขียนรายงานผลการศึกษาดูงานที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในแต่ละเรื่อง พร้อมเสนอโครงการที่จะ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   (ข) การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แต่ละหน่วยงานจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้ไว้โดยเฉพาะ 
 (6) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จะพิจารณาสนับสนุนงานวิจัยตาม



นโยบายของมหาวิทยาลัย งานวิจัยเชิงพาณิชย์ งานวิจัยรับใช้สังคม งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ โครงร่าง
งานวิจัย (Proposal) ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน ตามหัวข้อที่น าเสนอ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ทันภายในปีงบประมาณ 
 (7) การจัดการฝึกอบรม สัมมนาของทุกหน่วยงานควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 
ทั้งด้านจ านวนคน หลักสูตร มีระยะเวลาเหมาะสม รวมทั้งในแต่ละหลักสูตรควรตอบสนองต่อภารกิจ
หลักของหน่วยงาน กิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันให้จัดเป็นภาพรวมของหน่วยงาน 
   การฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งการศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ของทุกหน่วยงาน สามารถ
ด าเนินการได้  ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารเกินกว่าประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ขออนุมัติเป็นรายกรณีท่ีจ าเป็น 
   จัดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือน ามาใช้พิจารณา 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความเหมาะสม      
ซัดเจน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ให้ด าเนินการ
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
   (ก) บูรณาการแผนหรือหลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างหน่วยงานภายใน กรณีมีหลักสูตรที่มี
ความสอดคล้องและมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและลดความซ้ าซ้อน 
   (ข) ปรับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) เพ่ือเป็นการประหยัดและรองรับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
   (ค) การจัดฝึกอบรม สัมมนา ไม่ให้จัดท าของแจก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า เสื้อ เป็นต้น  
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้จัดฝึกอบรม 
   (ง) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมประสบการณ์ให้แก  ่นักศึกษา  การบริการวิซาการที่
จัดให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้งด
เบิกค่าตอบแทนวิทยากรส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการเฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงิน
แผ่นดิน และโครงการจัดหารายได้ 
   (จ) ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร และค่าเบ็ดเตล็ด (ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย) ส าหรับผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา ให้จัดสรรได้ไม่เกินคนละ 70 บาทต่อหลักสูตร หากไม่สามารถจ าแนก
รายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนว
ทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของส านักงบประมาณ) 
  โครงการที่ต้องใช้วัสดุเฉพาะให้ขออนุมัติเป็นกรณีไป ทั้งนี้  โครงการจัดอบรม
สัมมนาต่าง ๆ ควรลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารส าหรับแจกผู้เข้าร่วมโครงการ  เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 (8) การถัวเฉลี่ยงบประมาณให้ถัวเฉลี่ยได้ภายในกิจกรรมเดียวกันไม่เกินร้อยละ 20 ของ
วงเงินงบประมาณในกิจกรรมนั้น ๆ 
 (9) โครงการและกิจกรรมที่ จะขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หน่วยรับ
งบประมาณต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์ 
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 (10) ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบกลางไม่เกินร้อยละ 5 ของประมาณการเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นและฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ 



 (11) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการจัดท าโครงการเพ่ือแสวงหารายได้ ให้ แก่
มหาวิทยาลัย หน่วยงานอาจท าโครงการในลักษณะการบริการวิขาการเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงตัวเอง 
โดยแยกออกจากโครงการ ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ในการพิจารณาจะพิจารณาโครงการเพ่ือ
แสวงหารายได้แยกต่างหาก 
 ทั้งนี้โครงการแสวงหารายได้อาจไม่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ก าหนดนี้ รวมทั้งถัวเฉลี่ยได้เพ่ือความยืดหยุ่น โดยให้น าเสนอเป็นรายโครงการ  สภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณา ตามเหตุผลและความจ าเป็น 
 
นโยบายด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 1. ส่งเสริมวิชาการ 
    - ขับเคลื่อนและสนับสุนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Degree /non-degree (Credit Bank และหลักสูตรแบบ Modular 
System เป็นต้น) 
    - สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  และ
แสวงหาผู้เรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
    - สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน (CWIE / สหกิจศึกษา) 
    - สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนุบสนุน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในทักษะที่ทันสมัย อาทิ เทคโนโลยีสนับสนุน
การสอน  เทคนิคการสอน  การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย  การประเมินผู้เรียน เป็นต้น) 
    - สนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการ 
 2. ระบบงานทันสมัย 
    - ยกระดับคุณภาพการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Digital Content 
  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ให้อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์  
 3. บริการประทับใจ 
    - การพัฒนาระบบงานให้บริการและระบบสนันสนุนการปฏิบัติงาน 



 
ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2564-2568 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 

น าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มาเป็นแนวทางในการจัดวางกล
ยุทธ์และกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์/แผนต่างๆ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน 

ประชุมบุคลากรเพื่อท าการ
ทบทวน/ปรบัปรุงข้อมูลพื้นฐาน 

จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธท์าง
การเงิน ระยะยาว 5 ป ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พิจารณา (รา่ง) แผนฯ 

เสนอแผนกลยุทธท์างการเงิน 
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ 

ไม่ปรับปรุง 

ประชุมบุคลากร ถ่ายทอด 
และมอบหมายตัวชี้วัดแผน 

น าแผนฯ ไปปฏบิัต ิ

รายงานผลการปฏิบัติ
ด้านงบประมาณ 

- วิสัยทัศน์ /ปรัชญา / SWOT 
- พันธกิจ / แผนยุทธศาสตร์ส านักฯ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
- นโยบายการด าเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชุมบุคลากรภายในส านัก เพื่อท าการทบทวน หรือ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ รวมถึง
การก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบความ 
ถูกต้องและท าการปรับแก้ไขเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านัก 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
โดยหัวหน้างานและคณะ
ผู้บริหารตามสายงาน  

ตรวจสอบการด าเนินงาน
ประจ าปี โดยหน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 

 
 เพ่ือให้การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย และมีกลไกการขับเคลื่ อนที่ท าให้การด าเนินงาน   
ด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของหน่วยงาน ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างาน
ตามล าดับ  
 ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินนั้น หน่วยงานด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการก าหนดจุดยืนด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งได้จากการน าผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ เพ่ือ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการเงิน ด้วยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน -ภายนอก    
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ และเสนอกลยุทธ์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่
แผนกลยุทธ์การเงิน ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการฯ ได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของหน่วยงาน ดังนี้ 
 
สถานการณ์ทางการเงิน (SWOT) 
จุดแข็ง (Strengths) 
 1. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบการ
เบิก-จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง 
 4. สามารถตรวจสอบผลการเบิก-จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ 
 5. มีระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบ 
 6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานด้านงบประมาณ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 7. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงานที่ชัดเจน 
 8. หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินงบประมาณ 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 2. รูปแบบการบันทึกข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ มีความยุ่งยาก และหลายขั้นตอน 
 3. การจัดท ารายงานข้อมูลการเงิน ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ยังขาดการวิเคราะห์และ
สรุปผลที่ดี 
 4. ขาดการสร้างความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง 
 5. หน่วยงานยังไม่สามารถแสวงหารายได้เพ่ือเป็นเงินทุนส ารองของหน่วยงาน 



 6. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่มาจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ซึ่งผัน
แปรตามจ านวนนักศึกษาท่ีมีในปัจจุบัน 
 
โอกาส (Opportunities) 
 1. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
 2. นโยบายจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภายใน ด าเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้ 
 3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้หน่วยงานมีโอกาสในการสื่อสาร เพ่ือสร้าง
การยอมรับและเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
 4. การบริหารการเงินมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
 
อุปสรรค (Threats)  
 1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นงบที่ใช้ในการด าเนินประจ า ไม่
สามารถสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาได้เท่าที่ควร 
 2. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการที่
มีลักษณะการด าเนินงานในรูปของการพัฒนา 
 3. เงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนเงินรายได้
ที่ผันแปรตามจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 4. การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านการเงินของหน่วยงานในข้างต้น ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการวางแผนทางการเงิน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ 
           ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 
 1. การเบิก-จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนองพันธกิจและสามารถตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม 
กลยุทธ์ 
 1. ก าหนดให้การจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องด้าน
การเงิน 



 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รอ้ยละของการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไป
ตามเปา้หมายที่ก าหนด 

- 40 45 45 50 

2. จ านวนเรื่องเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน   

0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 

3. จ านวนการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดงบประมาณ 

น้อยกว่า 
10 ครั้ง 

น้อยกว่า 
8 ครั้ง 

น้อยกว่า 
7 ครั้ง 

น้อยกว่า 
6 ครั้ง 

น้อยกว่า 
5 ครั้ง 

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิด
รายได้ (บริการวิชาการ) 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการทางการเงิน 
เป้าประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณ และสามารถทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินสามารถน าไปสู่การบริหารงานการเงินได้
อย่างมีระสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
 1. ด าเนินการจัดท ารายละเอียด/ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 2. จดัท าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างเป็นระบบ 
 3. ก ากับติดตามให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรอบเวลาที่ก าหนด  
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รอ้ยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

85 90 90 95 95 

2. รอ้ยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาส (จัดสรรราย
ไตรมาส/เบิกจ่ายรายไตรมาส) 

80 80 80 80 80 

3. มีระบบสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการเงิน 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

 



บทที่ 4 
งบประมาณและแผนงานทางการเงิน 

 
การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีได้รับ ดังนี้ 
 1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล ที่มหาวิทยาลัยฯ 
แบ่งส่วนให้กับหน่วยงาน ประมาณการคิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด โดย
จัดสรรตามตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น จัดหา ครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการบริหารงาน การติดตามสื่อสารทางราชการ การบ ารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์/การพัฒนา
บุคลากรประจ าหน่วยงาน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมา
จากเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา โดยจัดสรรให้กับหน่วยงาน ประมาณการคิดเป็นร้อยละ 70 โดย
จัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (บางส่วน) งบประมาณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วน
ยอดเงินตามกิจกรรม/ โครงการที่จัดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 
การแบ่งสัดส่วนงบประมาณตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีแนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ แบ่งออกเป็น
ส่วน ๆ ดังนี้ 
 1. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมตำมตำมพันธกิจหลักของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 90 ของงบประมำณท้ังหมด จ ำแนกเป็น 
  1.1 งบประมำณที่เบิกจ่ำยให้แก่หน่วยงำนอ่ืนๆ (ค่ำด ำเนินกำร, ค่ำตรวจอ่ำน
ผลงำน, เงินสนับสนุนกำรปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตร เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 75 
  1.2 งบประมำณท่ีใช้ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 15 
 2. กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ของงบประมำณท้ังหมด 
 3. กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและอ่ืน  ๆ ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 ของงบประมำณท้ังหมด 
 

 ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการประมาณการงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ (ประมาณการ 5 ปี ) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564) ให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน และสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหาร
งบประมาณด้วยความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ ตามกฎ ระเบียบ
แนวปฏิบัติทางด้านการเงินและงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการประมาณการงบประมาณตาม
ประเด็นต่างๆ แสดงดังตามรางท่ี 1-2 



ตารางท่ี 1 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ก่อนการทบทวนปรับปรุงแผน) 

 



 

ตารางท่ี 2 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568  

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

สัดส่วนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1,656,800 8,313,200 1,426,000 1,491,000 1,341,900 1,207,710 ลดลง 10% ทุกปี 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เงินสมทบกองทุนวารสาร 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - -         

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 3,652,700 613,600 595,000      535,500  481,950 481,950 ลดลง 10% ทุกปี 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 245,300 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เงินสมทบเครือข่าย 

  รายจ่ายประจ าขั้นต่ า - 25,000 - -  - -   

  ภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร - 3,765,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000   

  
โครงการความร่วมมือ
พยาบาล 

2,177,400- 1,461,665 444,000 444,000 444,000 444,000 งบประมาณตาม MOU 

รวมเงิน 8,765,000 12,886,800 6,871,000 7,490,500 7,287,850 7,153,660   
 

 
 
 

 



บทที่ 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และกลไกการก ากับติดตาม 

 
 แนวทางการน าแผนไปสูก่ารปฏิบัต ิ
 การขับเคลื่อนแผนงานไปสู่ความเป็นเลิศ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องประกอบด้วยกลไกการ
ด าเนินงานหลายส่วน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
จะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อนน าแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนก าหนดแนวทางก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ในการแปลงหรือน าแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตินั้นเน้นการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ค่าเป้าหมายให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
แนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ 
 1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีน าแผนลงสู่ระดับกลุ่มงาน และบุคคล เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบและเกิดทักษะในการน าไปปฏิบัติ 
 2.การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ โดยการชี้แจงท าความเข้าใจในแต่ละ
ประเด็น จัดประชุมเพ่ือทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีและการก ากับผลปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 3.สนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่
กลุ่มงานตัวเองรับผิดชอบ ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม ประชาสัมพันธ์ 
 4.พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ และให้การสนับสนุนใน
ทุกด้าน เช่น การจัดบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  
 5.การสร้างความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ  
 6.จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ 
การวางระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย      
แนวปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่ส าคัญ 
 7.การบริหารแผนการปฏิบัติการ จัดระบบการบริหารแผนการปฏิบัติการ ให้มีกลไกเฝ้าระวัง
และตรวจสอบแผนการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าต้องมี
แนวทางแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานผลตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือราย
ไตรมาส 
 8.การประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมและความส าเร็จของหน่วยงาน     
เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้
ในหน่วยงาน โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งใน   



รูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร., สกอ. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 
 

การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชีว้ัด 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีการถ่ายทอด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยการจัดท ากรอบภาระงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน กับบังคับบัญชาตามสายงาน โดยการก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ส าคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อีกทั้งเพ่ือ
เป็นกลไกให้การด าเนินงานของ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
 

การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้บุคลากร ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ และท าการ
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซด์ สื่อสาร
สังคมออนไลน์ เอกสารและแผ่นพับ เป็นต้น 
 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการด าเนินงาน
ตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยการติดตามควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการติดตาม ดังนี้ 

1. ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ
ที่ก าหนดไว้ 

2. ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา 
3. ทบทวน / ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามปัญหา/อุปสรรคการใช้งบประมาณตามไตรมาส

(ในรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการ

ด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
    4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
    4.3 รายงานประจ าปี 
    4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
    4.5 รายงานวิเคราะห์โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    4.6 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
ตามไตรมาส (รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 



 5. ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 
 

ระบบสนับสนุนการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดท าระบบสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหาร และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ทั้งจากส านักงบประมาณ และนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
1.1 ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ  
1.2 ระบบบริหารงบประมาณ ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 
1.3 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
1.4 ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

2. การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
2.1 รายงานฐานะทางการเงินรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
2.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชี 
2.3 รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงานกิจกรรม / โครงการ 
 

**************************** 


