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ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ จะประสบความส าเร็จได้นั้น  มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็น

กลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้าง

กลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี

การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณ

แผ่นดนิ และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศกึษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่ส านักวิชาการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่

สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจ

สอบการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้นส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์           

จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่ งเสริม

เป้าประสงค์  เชิงยุทธศาสตร์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้

บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569  ประกอบไปด้วย 

แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน     แนวทางการ

ติดตาม และประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่

การบริหารจัดการของส านักวิชาการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ ให้ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

อาจารย์ นภาศรี สุวรรณโชติ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ 

กันยายน 2564 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 

2564) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี
วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
เป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน
ช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ 1 ท่าน รองผู้อ านวยการ 2 ท่าน และหัวหน้าส านักงาน 1 ท่าน หัวหน้าฝ่าย 4 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น 5
ฝ่าย  

ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ 
เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร
จัดการ  

โครงสร้างของ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

ส่วน 1 บทน า 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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  ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางใน
อนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการด าเนินงานของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 การเป็นผู้น าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป 

ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม 
 
พันธกิจ (Mission) 

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีภาคปกติ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชน 

เอกลักษณ์ (Identity) 

จัดการการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
คล่องแคล่ว ทันสมัย ก ากับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย 
 
ค่านิยม (Value) 

การใช้นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้ 

เป้าหมายในการพัฒนาส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  (พ.ศ.2565 
– พ.ศ.2569) 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตาม
พันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์  ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  
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ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : การเป็นผู้น าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส านักใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิต
บัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความสัมพันธ์กบัเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพ
เฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรง
ความต้องการของประเทศ 

ส านักของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรบัในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีความร่วมมือกับ
เครือข่ายและท้องถ่ินทีห่ลากหลาย 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีความร่วมมือกับ
เครือข่ายและท้องถ่ินทีห่ลากหลาย 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการ
บริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล 

บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย/ส านักฯ 
ตามทิศทางทีก่ าหนดไว้ 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีการบรหิารจัดการ
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับ
การด าเนินการตามพันธกจิได้อย่างครบถ้วนและ
เกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถงึมีการบริหาร
จัดการด้วยระบบดจิิทลั 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สามารถบรหิาร
จัดการทรัพยส์ิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติตามภารกจิ 

ส านักของมหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกบัเครือข่ายในประเทศ
และท้องถ่ิน                                                                                                                                      
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ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางในการบริหารจัดการทาง

การเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทางการเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การ
ด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณ
ให้กับ ผู้อ านวยการ และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมี ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ และประกันคุณภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหาร
งบประมาณของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินและงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้ที่ส านักได้รับ เพ่ือสนับสนุนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของส านัก 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย เกี่ยวกับสถานภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ  ในปัจจุบัน 
น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ
ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
2. มีการติดตามการใช้งบประมาณทุกเดือน ไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
3. มีระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจใน

การด าเนินงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายล่าช้าและไม่เป็นไปตามก าหนด 
2. บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายทางการเงิน 

โอกาส (Opportunities) 
1. มหาวิทยาลัยเปิดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบของการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ 

อุปสรรค (Threats) 
 1. กฎระเบียบทางการเงินไม่มีความยืดหยุ่น 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบการเงิน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. เพ่ิมช่องทางการจัดหารายได้และงบประมาณประจ าปี ให้มีเสถียรภาพทางการเงินอย่างถาวร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการด าเนินงานของส านัก 
3.   ใช้สินทรัพย์ทางปัญญาเพ่ือการจัดหารายได้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
พันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย 
 มาตรการ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงินของส านักให้มีความรวดเร็ว 
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการบริหารงานทั่วไปและการเงิน 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดท่ีก าหนดขึ้นต่อปี 
 โครงการ/กิจกรรม : การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565) 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วดั เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  2565 2566 2567 2568 2569  
1.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของ
ส านักให้มีความรวดเร็ว 
คล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

1.ก าหนดแผนและ
มาตรการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

ระดับความ 
ส าเร็จของการ
จัดท าแผน 
กลยุทธ์ทาง
การเงิน 

5 5 5 5 5 -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 
-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2.น าข้อมูลการทาง
การเงินปี ที่ผ่านมา
ใช้ในการตัดสินใจ
ทางด้านการเงินได้   

5 5 5 5 5 

2.มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการ
บริหารงานภายใน  
ส านัก และสร้างรายได้
เพิ่มสูงขึ้น 
 

3.ก าหนดหลัก 
เกณฑ์การจัดสรร
และการใช้จา่ย
งบประมาณแก่
หน่วยงานภายใน 

ร้อยละของการ
จัดหาแหล่งเงิน
และสร้างรายได้
เพิ่ม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -โครงการจัดหารายได้ 

3.การติดตาม เร่งรัด 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้ง
ไว้ 
 

4 . ติ ด ต า ม แ ล ะ
รายงานผลการใช้
จ่ า ย งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การเบิกจา่ย
งบประมาณตาม
แผน (ร้อยละ) 

70 70 70 70 70 -นโยบายแนวทางการ
บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(มหาวิทยาลัย) 
-ติดตามและประเมินผล 
ร า ย ง า น  ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณเข้าที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อ านวยการ รอบ 6 , 12 
เดือน 

ร้อยละความ 
ส าเร็จของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ภาพรวม (ร้อย
ละ) 

80 80 80 80 80 

4. การส่งเสริมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการการเงิน 
 
 

5 . น า ร ะ บ บ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ที่
ทันสมัยมาใช้ในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การเงินได้ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การใช้ระบบ 
ERP 

5 5 5 5 5 คู่มื อการใช้ งานระบบ 
ERP 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

ปร
ะเด

็น
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

หน
่วย

งา
น 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ทา
ง

กา
รเง

ิน 

 

 

เป
้าป

ระ
สง

ค์
แผ

นก
ลย

ุทธ
์ทา

ง
กา

รเง
ิน 

  

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ทา
ง

กา
รเง

ิน 

 

 

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

วิสัยทัศน์ : การเป็นผู้น าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสมัพันธก์ับเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาส านกัให้เป็นเอตทัคคะและผลิต
บัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
การบริหารงานทั่วไป และการเงิน 

มีงบประมาณเพียงพอ
ต่อการบริหารงาน
ภายใน 

 

การติดตาม เร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของส านัก
ให้มีความรวดเร็วคล่องตัว 

ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รบัการ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกบัประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดข้ึนต่อป ี

ปฏิทินการติดตามเบิกจ่าย
งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ 

 

ร้อยละเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) คงเหลือต่องบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในแต่ละป ี

รายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ 

 

พัฒนาบุคลากรให้มี

ประสิทธภิาพในการใช้งาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ก ำหนดแผนและมำตรกำรบริหำร

ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็น

รูปธรรมชดัเจน 

ติดตำมและรำยงำนกำรใชจ้่ำย

งบประมำณอย่ำงตอ่เน่ือง 

น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทั่วไปและทางการเงินได ้
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากร

ด้านการเงิน  โดยมีกองนโยบายและแผน ส านักอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 3 แหล่ง คือ 
งบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณ (เงินรายได้ ) ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินนอกงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) 
3. โครงการจัดหารายได้ 
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ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณ
และแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ก าหนดช่องทางแหล่งรายได้ประจ าปี 
1. ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 
2. เงินสื่อและอุปกรณ์การเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ (tablet) 
3. โครงการจัดหารายได้ 

 

ประมาณการ รายรับ จากแหล่งรายได้ 

เสนอประมาณการรายรับ ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ และวเิคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เสนอประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
โดยกองนโยบายและแผน 

ก าหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 

วิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 

วิเคราะห์งบประมาณ โครงการ/กจิกรรม 

จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของส านักฯ โดยให้รองผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย 

จัดท าร่างแผนงบประมาณประจ าปี 

เสนอร่างแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าส านัก 
เสนอร่างแผนงบประมาณตอ่กองนโยบายและ

แผน เพื่อขออนุมตัิจากสภามหาวทิยาลัย 
แผนงบประมาณผ่านการรับรองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 



14 
 

งบประมาณของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) 

งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ข้อมูลงบประมาณของส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ย้อนหลัง 5 ปี 
แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มาจาก
จากเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) 

ตารางที่ 2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560-2564) 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่ง

งบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - - - - 
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)       

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) 
           ค่าเรียนรายวิชาการศึกษาทัว่ไป 
GE 
           ค่าเอกสารต าราวิชาศึกษาทัว่ไป 

 
 

30,502,450 
8,206,000 

 
 

30,502,450 
8,206,000 

 
 

30,502,450 
8,206,000 

 
 

30,502,450 
8,206,000 

 
 

30,502,450 
8,206,000 

 
 

152,512,250 
41,030,000 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ภาคพิเศษ)  
           ค่าเรียนรายวิชาการศึกษาทัว่ไป 
GE 

 
 

3,529,900 

 
 

3,529,900 

 
 

3,529,900 

 
 

3,529,900 

 
 

3,529,900 

 
 

17,649,500 

   - ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ (ภาค
ปกติ) 

32,216,200 32,216,200 32,216,200 32,216,200 32,216,200 161,081,000 

   - ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ (ภาค
พิเศษ) 

1,027,000 1,027,000 1,027,000 1,027,000 1,027,000 5,135,000 

รายได้อื่นๆ       

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 377,407,750 
เพิ่มขึ้น (ลดลง)       

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

มีแผนการขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดัง
ตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แผนการขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัย) 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัย) 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตท่ี : การ
จัดหารายได้ 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัย) 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : การสร้าง
เครือข่ายของมหาวิทยาลยั 

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : การพัฒนา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : 
รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ 

5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 

รวมท้ังสิ้น 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 

หมายเหต ุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   
 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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ตารางท่ี 5 แผนการขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
จ าแนกรายโครงการ 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัย) 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนนั
ทา 4.0 (SSRU 4.0) 

3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 3.224 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 62.819 

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

โครงการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

โครงการก ากับองค์การที่ด ีภาคปกติ- 
(A) 

23.787 23.787 23.787 23.787 23.787 23.787 23.787 23.787 23.787 23.787 

โครงการก ากับองค์การที่ด ีภาคพิเศษ 
(A) 

3.529 3.529 3.529 3.529 3.529 3.529 3.529 3.529 3.529 3.529 

โครงการสือ่และอุปกรณก์ารเรียนรู ้
ภาคปกต ิ

33.243 33.243 33.243 33.243 33.243 33.243 33.243 33.243 33.243 33.243 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศนแ์ละ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 

2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

โครงการประหยัดพลังงาน - - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสมัพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัย) 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ
วิชาการ (A) 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัย) 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : การสร้าง
เครือข่ายของมหาวิทยาลยั 

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศ 

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
โครงการจัดกิจกรรมตามขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืภายในประเทศ 

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต : การพัฒนา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-
Ranking) (A) 

3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 

โครงการมีสว่นร่วมของเครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการพฒันามหาวิทยาลัย 

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

แผนงานบุคลากรภาครฐั ผลผลิต : 
รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ 

5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 

รวมแผนงานบุคลากรภาครฐั- 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 5.667 

รวมท้ังสิ้น 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 75.481 

 

มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

รายการ หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

แผนการรับนักศึกษา 
-ระดับขั้นพื้นฐาน คน - - - - - 

-ระดับปริญญาตร ี คน 6,931 6,931 6,931 6,931 6,931 

-ระดับบัณฑิตศึกษา คน - - - - - 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี คน 6,931 6,931 6,931 6,931 6,931 

ข้อมูลงบประมาณ 
ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียน (Tablet) ล้านบาท 33,243,200 33,243,200 33,243,200 33,243,200 33,243,200 
ค่าเอกสารต าราวิชาศึกษาทั่วไป ล้านบาท 8,206,000 8,206,000 8,206,000 8,206,000 8,206,000 

ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ล้านบาท 34,032,350 34,032,350 34,032,350 34,032,350 34,032,350 

ประมาณรายได้อื่นๆ ล้านบาท - - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ล้าน
บาท 

75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 

ที่มา : ประมาณการรายรับ ณ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้  ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักทั้ง 2 ด้าน ซึ่งได้น าตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน - - - - - 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ไดร้ับจริงเมือ่เทียบกับการประมาณการรายรับตน้ปี 90% 90% 90% 90% 90% 

ร้อยละของอตัราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึน้จริง 5% 5% 5% 5% 5% 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดย
การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป  

ตารางท่ี 8 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/กิจกรรมผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5,667,510 5,667,510 5,667,510 5,667,510 5,667,510 
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ - - - - - 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา - - - - - 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 2,234,200 2,234,200 2,234,200 2,234,200 2,234,200 
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 7,023,520 7,023,520 7,023,520 7,023,520 7,023,520 
7. ค่าสาธารณูปโภค 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 
8. ค่าจ้างเหมาบริการ 18,199,980 18,199,980 18,199,980 18,199,980 18,199,980 
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - - - - - 
10. ค่าวัสด ุ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 
11. ครุภัณฑ์ (ส านักฯ) 5,802,300 5,802,300 5,802,300 5,802,300 5,802,300 
12. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
13. ค่าใช้จ่ายค่าประชาสัมพันธแ์ละค่าพิมพ์ 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ - - - - - 
15. การให้บริการวิชาการ 96,780 96,780 96,780 96,780 96,780 
16. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 24,060 24,060 24,060 24,060 24,060 
17. การวิจยั - - - - - 
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ประเภท/กิจกรรมผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

18. ค่าแท็บแล็ต นักศึกษา (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) 33,243,200 33,243,200 33,243,200 33,243,200 33,243,200 
รวมทั้งสิ้น 75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 

ตารางที่ 9 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ส านัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาส านกัให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
โครงการสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ภาคปกติ-ภาคพิเศษ 

 38,466,370 
33,243,200 

38,466,370 
33,243,200 

38,466,370 
33,243,200 

38,466,370 
33,243,200 

38,466,370 
33,243,200 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสมัพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาต ิ

3,771,980 3,771,980 3,771,980 3,771,980 3,771,980 

รวมท้ังสิ้น 75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 75,481,550 

 
 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ มีหลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  5,667,510 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมืออาชีพ  66,042,060 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพนัธ์กับเครือข่ายและขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ  3,771,980 

รวมทั้งสิ้น 75,481,550 

 

 
 

ภาพที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 
 

8%

87%

5%

งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะและ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืขา่ย
และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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2. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 
 

 
ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
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4. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 
ตารางท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามฝ่าย 

ฝ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ โครงการ
หารายได ้

เงินคง
คลัง 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  5,667,510 - - - 5,667,510 

2) รวมท้ังส านักฯ  65,257,140 4,556,900 - - 42,600,640 

2.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (รวม)  2,385,940  - - 2,385,940 

2.2) ฝ่ายแผน และงบประมาณ  101,400 - - - 101,400 

2.3) ฝ่ายวิชาการ  3,224,060 - - - 3,224,060 

2.4) ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  24,060 - - - 24,060 

2.5) ฝ่ายวิจัย  3,621,980 - - - 3,621,980 

2.6) โครงการก ากับองคก์ารที่ด ี  23,683,500 3,529,900 - -  

2.7) โครงการสื่อและอุปกรณก์ารเรียนรู้  
ภาคปกติ-ภาคพิเศษ 

 32,216,200 1,027,000 - - 33,243,200 

รวมท้ังสิ้น 
 70,924,650 4,556,900 - - 75,481,55

0 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณใน
ภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน 
 1.2 เพ่ือให้ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

30% 40% 20% 10% 100% 

 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
3. งานบริหารทั่วไป ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละ

ตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ให้กองนโยบาย

และแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
ภายในวันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีนาคม 2565 

7. ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามผลความก้าวหน้า
ทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของ
หน่วยงานต่อไป 
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่
ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 
Planning)  

2. มีการสรุปข้อมูลทางการเงินในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณปีต่อไป 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทาง

การเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากร

องค์กร (ERP:Enterprise Resource Planning) 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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