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การเงิน จนสําเร็จลุล=างด8วยดี 
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ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได8มีการทบทวนเพื่อการกําหนดยุทธศาสตร�
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2558–2562) เพื่อนําไปสู=ความสําเร็จใน
วัตถุประสงค�ของมาตรา 7 แห=งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และนําพาองค�กรมุ=งสู=เป:าหมายตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว8ได8อย=างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต8การบริหารทรัพยากรที่มีอยู=อย=างคุ8มค=า คุ8มทุน โดยมีวิสัยทัศน� 
“ภายในป� 2562 จะเป�นมหาวิทยาลัยช้ันนํา ท่ีมีความโดดเด นด!านอาหารและ
การท องเท่ียว” และกําหนดเป:าประสงค�สําคัญไว8 6 ประการ  ได8แก= 1) ก8าวสู=ความ
เป@นเลิศด8านอาหารและการท=องเที่ยว 2) ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพพร�อมทํางาน               
3) ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 4) ก�าวสู)การเป+นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต)อ
สังคม 5) พัฒนาเพื่อก�าวเข�าสู)ความเป+นสากล และ 6) องค3กรแห)งการเรียนรู�ที่มี
ประสิทธิภาพสูง  ดังน้ัน เพื่อให8แผนยุทธศาสตร�ดังกล=าวบรรลุเป:าประสงค�ข8างต8น   
จึงได8มีการทบทวนแผนกลยุทธ�ทางการเงิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 
2557 (ฉบับปรุง พ.ศ. 2554) โดยปรับปรุงให8สอดคล8องกับทิศทางและเป:าหมาย
หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป� (2558–2562) ภายใต8
กรอบแนวคิดหลักผลสัมฤทธ์ิของการบริหารตามภารกิจของรัฐตามที่กําหนดไว8ใน
พระราชกฤษฎีกา ว=าด8วย หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ8านเมืองที่ดี พ.ศ.  
2546 หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดที่ว=าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�พัฒนา
ของมหาวิทยาลัยดังกล=าว จะประสบความสําเรจ็ได8น้ัน มีความจําเป@นที่จะต8องมีแผน
กลยุทธ�การเงินที่มีคุณภาพ เพื่อเป@นกลไกในการบริหารจัดการด8านการเงินที่
เหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร�ต=าง ๆ ให8บรรลุ
เป:าประสงค�ที่กําหนดไว8   
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จากเป:าหมายของยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย หลักการ แนวคิด 
และความจําเป@นดังกล=าว  มหาวิทยาลัยได8ดําเนินการทบทวนและแผนกลยุทธ�ทาง
การเงินที่มีความสอดคล8องกับวิสัยทัศน� พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด8าน     
ทั้งด8านการผลิตบัณฑิต ด8านการวิจัย ด8านการบริการวิชาการ และด8านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส=งเสริมสนับสนุนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยให8เป@นไปตาม
เป:าหมาย แผนกลยุทธ�การเงินมีเป:าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด8านการเงินให8มีประสิทธิภาพ มีความโปร=งใส และตรวจสอบได8 มีการวางแผนการ
ใช8จ=ายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
และก=อให8เกิดประโยชน�สูงสุดต=อหน=วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพเป@นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ�การเงิน 

 

ในการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ�การเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ.2558 
2562  ได8มีการดําเนินการภายใต8หลักการดังต=อไปน้ี 

1. หลักผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กําหนดไว8
ในพระราชกฤษฎีกาว=าด8วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ8านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต=อภารกิจของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว=าด8วยการสร8างระบบบริหารกิจการบ8านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 10 องค�ประกอบ คือ 

 2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 2.5 หลักความโปร=งใส (Transparency)  
 2.6 หลักการมีส=วนร=วม (Participation) 
 2.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
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 2.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 2.9 หลักความเสมอภาค (Equity)  
 2.10 หลักมุ=งเน8นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
3. ความเ ช่ือมโยงสอดคล8อง กับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 สภามหาวิทยาลัยได8อนุมัติ
ยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2558–2562) มีสาระ
โดยสังเขปดังน้ี 

 3.1 วิสัยทัศน�  
  “ภายในป7 2562 จะเป+นมหาวิทยาลัยช้ันนํา ที่มีความโดดเด)นด�าน

อาหารและการท)องเที่ยว”  
  โดยมีเป:าหมาย จะเป@น 1 ใน 5 ของประเทศด8านอาหารและการ

ท=องเที่ยว  
 3.2 พันธกิจ 
  1) สร8างเอกลักษณ�ด8านอาหารและการท=องเที่ยวให8ได8รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร8อมทํางาน สร8างอัตลักษณ�ให8เป@นที่

ยอมรับของผู8ใช8บัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษา
อย=างเท=าเทียม 

  3) วิจัยและพัฒนาองค�ความรู8ที่จําเป@นและประโยชน�ในการพัฒนา
ท8องถ่ิน ชุมชนและประเทศโดยให8ความสําคัญกับการวิจัยเพื่อแก8ปqญหาของพื้นที่
และสนับสนุนเอกลักษณ�ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใช8ประโยชน�ได8อย=าง
แท8จริง 

  4) ให8บริการวิชาการ ถ=ายทอดองค�ความรู8  และเทคโนโลยี
นวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต8องการของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  

  5) สืบสาน ส=งเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู=ชุมชนและสังคม 
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  6) เสริมสร8างความรู8ความเข8าใจในคุณค=า ความสํานึก และความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมของท8องถ่ินและของชาติ เพื่อให8เกิดความตระหนักในคุณค=าของ
การอนุรักษ�และเผยแพร=สู=สากล 

  7) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้ันสูง (Advanced 
Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสํานักบริหารยุทธศาสตร�เป@นกลไก
ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.3 ค�านิยม วัฒนธรรมองค�กร 
  P : ทํางานเชิงรุก  (Proactive)  
  B  :  สร8างประโยชน�สุขที่เป@นธรรม  (Benefit)  
  R  : สํานึกนําความรับผิดชอบ  (Responsibility)  
  U  : กอปรกิจเป@นหน่ึงเดียว  (Unity) 
 3.4 อัตลักษณ� เอกลักษณ� 
  อัตลักษณ� : “ซ่ือสัตย� มีวินัย ใฝDเรียนรู8 ”  
  เอกลักษณ� : “มหาวิทยาลัยที่ได8รับการยอมรับด8านอาหารและ

การท=องเที่ยว ” 
 3.5 แผนยุทธศาสตร�พัฒนามหาวิวิทยาลัย ป& 2558 – 2562 
  ภายใต8วิสัยทัศน�  พันธกิจ ค=านิยมองค�กร อัตลักษณ�และเอกลักษณ� 

ดังกล=าว มหาวิทยาลัยได8กําหนดยุทธศาสตร�เพื่อการเปลี่ยนแปลงไว8ดังน้ี 
  1) ภารกิจประจํา  ประกอบด8วย 8 งานหลัก ดังน้ี 
   (1) งานจัดการเ รียนการสอนด�านวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด8านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข=งขันของประเทศ 

   (2) งานจัดการเรียนการสอนด�านสังคมศาสตร� เพื่อสร8าง
โอกาสทางการศึกษาให8ประชาชนได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพได8มาตรฐานใน
สาขาวิชาที่สอดคล8องกับความต8องการของท8องถ่ินและประเทศ 
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   (3) งานจัดการเรียนการสอนด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ  
เพื่อผลิตบัณฑิตด8านวิทยาศาสตร�สุขภาพที่มีความรู8ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

   (4) งานส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตผลงานวิจัย
และองค�ความรู8ที่มีคุณภาพและนําไปใช8ประโยชน�ในการพัฒนาท8องถ่ิน 

   (5) งานบริการวิชาการแก�สังคม เพื่อเผยแพร=ผลงาน
วิชาการและให8บริการแก=ชุมชนและสังคม ให8สามารถพึ่งพาตนเองได8อย=างยั่งยืน 
ปรับปรุง ถ=ายทอดเทคโนโลยีสู=ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดําริ 

   (6) งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดํารง รักษาไว8ซ่ึง
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปqญญาท8องถ่ิน 

   (7) งานเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนา
ทักษะด8านภาษาและมาตรฐานวิชาชีพให8แก=นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

   (8) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครู
ประจําการให8มีความรู8 ทักษะและประสบการณ�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ในกลุ=มสาระ การเรียนรู8หลักได8อย=างมีประสิทธิภาพ 

  2) งานใหม�ท่ีเปAนเรือธง (ยุทธศาสตร�การพัฒนา) ประกอบด8วย 
6 ยุทธศาสตร�หลัก ดังน้ี 

   (1) ยุทธศาสตร�ท่ี 1 “สร!างความโดดเด นด!านอาหารและ
การท องเท่ียว” โดยมีเป:าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ในการ “ก�าวสู�ความเปAนเลิศด�าน
อาหารและการท�องเท่ียว” ซ่ึงมีกลยุทธ�นําไปสู=ความสําเร็จ 4 กลยุทธ� ได8แก= 1) เพิ่ม
ศักยภาพการวิจัยด8านอาหารและการท=องเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2) เพิ่มหลักสูตรในกลุ=มสาขาวิชาอาหารและการท=องเที่ยว 3) ปรับปรุงระบบการรับ
และรักษานักศึกษาให8อยู=ในระบบจนสําเร็จการศึกษา และ 4) ส ร8 า ง ช่ื อ เ สี ย ง ใ ห8
ได8รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด8านอาหารและการท=องเที่ยว 
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   (2) ยุทธศาสตร�ท่ี 2 “การยกระดับคุณภาพบัณฑิต” โดยมี
เป:าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ให8 “ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพพร�อมทํางาน” ซ่ึงมีกลยุทธ�
นําไปสู=ความสําเร็จ 4 กลยุทธ� ได8แก= 1) ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหม=ให8
ได8รับการยอมรับการรับรองมาตรฐาน TQF  2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
โดยเน8นเรียนรู8จากการปฏิบัติ (Action Learning) 3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย�ให8มี
ความแข็งแกร=งทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรู8จากการปฏิบัติ 
และ 4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให8ถึงพร8อมด8วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ� 
รวมทั้งคุณธรรมสามารถดํารงตนและช=วยเหลือเก้ือกูลสังคมได8 

   (3) ยุทธศาสตร�ท่ี 3 “การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงาน
สร!างสรรค0” โดยมีเป:าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ในการ “ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ี” ซ่ึงมีกลยุทธ�นําไปสู=ความสําเร็จ 3 กลยุทธ� ได8แก= 1) สร8างระบบบริหาร
งานวิจัยที่มีผลกระทบต=อท8องถ่ิน ชุมชนและประเทศ 2) พัฒนาระบบบ=มเพาะ
นักวิจัย  และ 3) สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค�ที่สามารถ
นําไปใช8ประโยชน�ตามพันธกิจเพื่อสร8างความเข8มแข็งของท8องถ่ิน ชุมชน และ
ประเทศสามารถตีพิมพ�เผยแพร=ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง 

   (4) ยุทธศาสตร�ท่ี 4 “การเร งรัดและยกระดับการให!บริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความต!องการของท!องถ่ิน” โดยมีเป:าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�
ในการ “ก�าวสู�การเปAนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต�อสังคม” ซ่ึงมีกลยุทธ�นําไปสู=
ความสําเร็จ 4 กลยุทธ� ได8แก=  1) ให8บริการวิชาการที่รับผิดชอบต=อสังคม ตอบสนอง
ความต8องการของท8องถ่ิน ชุมชน และประเทศ เป@นศูนย�รวมความคิด (Think Tank) 
ให8แก=สังคม 2) สร8างคุณภาพชีวิตและความเป@นอยู=ของท8องถ่ินผ=านกระบวนการเรียน
การสอนการวิ จัย 3)  ยกระดับภูมิปqญญาไทยเพื่ อสร8 างมูลค= า เพิ่ มและขีด
ความสามารถในการแข=งขัน และ 4) สร8างคลังปqญญาท8องถ่ิน ที่มีองค�ความรู8
วิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปqญญาของท8องถ่ิน 
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   (5) ยุทธศาสตร�ท่ี 5 “การสร!างความเป�นสากล” โดยมี
เป:าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ในการ “พัฒนาเพ่ือก�าวเข�าสู�ความเปAนสากล” ซ่ึงมี    
กลยุทธ�นําไปสู=ความสําเร็จ 3 กลยุทธ� ได8แก= 1) พัฒนาหลักสูตรให8เป@นหลักสูตร
นานาชาติ 2) เพิ่มขีดความสามารถด8านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา 3) สร8าง
เครือข=ายความร=วมมือที่หลากหลายและใช8ประโยชน�จากเครือข=ายในการเพิ่มจํานวน
อาจารย�และนักศึกษาชาวต=างประเทศ 

   (6) ยุทธศาสตร�ท่ี 6 “การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู 
องค0กรเรียนรู!ท่ีมีประสิทธิภาพสูง” โดยมีเป:าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ในการ 
“องค�กรแห�งการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพสูง” ซ่ึงมีกลยุทธ�นําไปสู=ความสําเร็จ               
5 กลยุทธ� ได8แก= 1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช8กลยุทธ�สู=การปฏิบัติที่ เป@นเลิศ (Advanced 
Execution Premium) ซ่ึงมีระบบการประกันคุณภาพเป@นส=วนหน่ึงของการบริหาร
จัดการ 2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด8วยกระบวนการจัดการความรู8                     
3) พัฒนาระบบฐานข8อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ=งสู=สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University 4) พัฒนา
มหาวิทยาลัยให8น=าอยู= มุ=งสู=การเป@น Green and Clean University และ 5) 
ส=งเสริมการนํากลยุทธ�การตลาดอุดมศึกษาเพื่อสร8างรายได8และภาพลักษณ�องค�กร 

  3) แผนงานฉุกเฉิน  ประกอบด8วยแผนงานย=อย 5 แผนงาน ดังน้ี   
   (1) แผนงานปHองกันและควบคุมอัคคีภัย  เพื่อเป@นการ

เตรียมความพร8อมและป:องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย�สินจากเหตุอัคคีภัย  
สร8างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยแก=บุคลากรและผู8มาใช8
บริการ และลดอัตราความเสี่ยงต=อการเกิดเหตุอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย 

   (2) แผนงานปHองกันความเสียหายด�านระบบเครือข�าย
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อป:องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบ
สารสนเทศ ทั้งด8าน Hardware สถานที่ปฏิบัติงาน ด8าน Software และด8านฐานข8อมูล
ยุทธศาสตร� (Strategic Common Data Set) และเพื่อให8เจ8าหน8าที่สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข8องมีข้ันตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมผลกระทบที่อาจก=อให8เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศ 
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   (3) แผนงานปHองกันปLญหานํ้าท�วม  เพื่อเตรียมการพร8อมที่
จะรับสถานการณ�นํ้าท=วม ทั้งในด8านวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช8บุคลากรและ
ยานพาหนะ ปฏิบัติการแก8ไขปqญหาผลกระทบจากภัยนํ้าท=วมได8อย=างมีประสิทธิภาพ
และทันท=วงที เป@นการประชาสัมพันธ�ให8กับบุคลากรได8รับทราบและพร8อมที่จะรับมอื
กับสถานการณ�ที่อาจเกิดข้ึนได8ทันที  และสามารถบูรณะ ฟ��นฟู ตัวอาคาร สถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ� ที่เสียหายให8กลับสู=สภาพปกติ 

   (4) แผนงานปHองกันระบบไฟฟHาขัดข�อง เพื่อให8มีข8อมูลเพื่อ
จัดการทําแผนเชิงป:องกันและแผนแก8ไขเหตุ  มีการแก8ไขให8ไฟฟ:าคืนระบบด8วยเวลา
ที่รวดเร็ว มีแผนเชิงรุกที่สามารถลดปqญหาไฟฟ:าดับได8อย=างเป@นรูปธรรม และลด
ค=าใช8จ=ายการซ=อมแซม และความเสียหายจากผู8ใช8ไฟฟ:า 

   (5) แผนงานแก�ไขปLญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร� เพื่อ
แก8ปqญหาการดําเนินงานให8สามารถบรรลุ เป:าประสงค�เ ชิงยุทธศาสตร�ได8มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถดําเนินการไปได8อย=างต=อเน่ือง 

 

วัตถุประสงค�ของแผนกลยุทธ�การเงิน 
 

แผนกลยุทธ�การเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562  ได8มีวัตถุประสงค�
ดังต=อไปน้ี 

1. เพื่อให8การบริหารจัดการด8านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มีเป:าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได8อย=างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร8างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช8จ=ายงบประมาณ 
โดยจัดสรรงบประมาณให8สอดคล8องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด8านการเงินและงบประมาณให8มี
ประสิทธิภาพ โปร=งใส ตรวจสอบได8 

4. เพื่อให8มีการติดตามประเมินผลด8านการเงินและงบประมาณ และนําผล
ไปปรับปรุงพัฒนาอย=างต=อเน่ือง  
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ�การเงิน 
 

การจัดทําแผนกลยุทธ�การเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

1. แต=งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่  014/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อทําหน8าที่ทบทวนแผน
กลยุทธ�การเงิน ให8สอดคล8องกับแผนยุทธศาสตร�พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระยะ 5 ป� (2558 – 2562) ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติ 

2. คณะกรรมการดําเ นินการทบทวนโดยนําแผนกลยุทธ�การเ งิน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ฉบับปqจจุบัน นํามาพิจารณาและการวิเคราะห�
สภาพแวดล8อม ปรับปรุงวิสัยทัศน� ประเด็นยุทธ�ศาสตร� เป:าประสงค� กลยุทธ� และ
แนวทางปฏิบัติ โดยระดมความคิดเห็นจากผู8เก่ียวข8องจัดทําเป@นแผนกลยุทธ�การเงิน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  

3. เสนอแผนกลยุทธ�การเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ผ=านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการประชุมครั้งที่  
5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

4. ถ=ายทอดแผนให8หน=วยงานที่เก่ียวข8องนําไปสู=การปฏิบัติ  
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ข้ันตอนการจัดทําหรือทบทวนแผนกลยุทธ�การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แต=งต้ังคณะกรรมการจัดทํา/ทบทวน
แผนกลยุทธ�การเงิน 

วิเคราะห�สภาพแวดล8อมองค�กรด8าน
การเงินและงบประมาณ 

กําหนดวิสัยทัศน� เป:าประสงค� ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ� และ
วิเคราะห�ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

นําแจ8งสภามหาวิทยาลัย 

ถ=ายทอดแผนสู=การปฏิบัติ 

ไม=ผ=าน 
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ส�วนท่ี 2 

การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมด�านการเงิน  
 
จากผลการวิเคราะห�สถานภาพการดําเนินการด8านการเงินของมหาวิทยาลัย

ที่ผ=านมาพบจุดแข็ง จุดอ=อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนําไปสู=การกําหนด      
กลยุทธ�ด8านการเงินของมหาวิทยาลัยให8สอดคล8องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี  

 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถที่หลากหลาย สามารถสร8าง
หลักสูตรใหม=เพื่อการศึกษาในระบบและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก=
ท8องถ่ินและชุมชน ทั้งหน=วยงานภาครัฐและเอกชนก=อให8เกิดรายได8สู=มหาวิทยาลัยได8 

2. มีการจัดต้ังกองทุนจากเงินเหลือจ=ายในแต=ละป� เพื่อความมั่นคงทางการเงิน 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะด8านการเงิน และงบประมาณโดย

คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
4. มีแนวทางในการจัดหารายได8จากภารกิจอื่นๆ โดยใช8ทรัพยากรที่มีอยู=ทั้ง

บุคคลและอื่น ๆ   
 

จุดอ�อน  (Weaknesses) 
 

1. ระบบการจัดเก็บรายได8จากเงินบํารุงการศึกษาซ่ึงเป@นรายได8หลักของ
มหาวิทยาลยัมคีวามยืดหยุ=นสูง จัดเก็บไม=เป@นไปตามเป:าหมาย 

2. ระบบสารสนเทศทางการเงินยังพัฒนาไม=ถึงข้ันวิเคราะห�ข8อมูลทาง
การเงินเพื่อให8ผู8บริหารใช8ในการตัดสินใจ 

3. รายได8จากแหล=งอื่นค=อนข8างน8อย เช=น งานบริการวิชาการ งานวิจัย และ
งานสวัสดิการ 
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โอกาส  (Opportunities) 
  

1. การเช่ือมโยงฐานข8อมูลกับแหล=งข8อมูลภายนอก เช=น สํานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลางทําให8มหาวิทยาลัยมีข8อมูลในการตัดสินใจที่ดี 

2. องค�กรส=วนท8องถ่ินได8รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐสูง ซ่ึงเป@น
การเพิ่มแหล=งรายได8ให8กับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ 

3. รัฐให8การสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มข้ึน 
4. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน เช=น             

จาก วช.  สกอ. สสส.ฯลฯ 
5. หน=วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให8ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร

ให8ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
6. การเป�ดเสรีทางการศึกษาส=งผลให8มหาวิทยาลัยมีรายได8จากนักศึกษา

ต=างชาติ 
 

อุปสรรค (Threats) 
 
1. ภาวะการแข=งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต=างประเทศมีมากข้ึน 
2. รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป และการเข8าถึงเทคโนโลยีมีอย=างทั่วถึง      

ทําให8พฤติกรรมการศึกษาไม=ต8องเดินเข8ามาในสถานศึกษา 
3. ข8อกําหนดและมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ทําให8การเป�ดสาขาบางสาขา

ต8องลงทุนสูงและพร8อมก=อนเป�ดเพื่อผ=านมาตรฐาน 
4. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําให8 จํานวนนักเรียนที่ เข8าสู=

ระดับอุดมศึกษาลดลง 
5. วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดอย=างต=อเน่ืองส=งผลให8รายได8ของครอบครัวไม=

แน=นอน การจัดเก็บรายได8ของมหาวิทยาลัยไม=เป@นไปตามเป:าหมาย 
6. การให8กู8ยืมเงินจากกองทุนให8กู8ยืมเพื่อการศึกษา ไม=แน=นอนและไม=

เป@นไปตามกําหนดเวลา 
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ส�วนท่ี 3 
แผนกลยุทธ�การเงิน ป&งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 

 
ผลจากการวิเคราะห�สภาพแวดล8อมด8านการเงินและงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถกําหนดวิสัยทัศน� เป:าประสงค� ประเด็น
ยุทธศาสตร� กลยุทธ�การเงิน และตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ�การเงิน ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน�  
 

บริหารการเงินตามหลักธรรมาภิบาล ด8วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
 

1. การสนับสนุนการหารายได8 
2. การควบคุมค=าใช8จ=าย 
3. การบริหารรายได8และรายจ=าย 
4. การสนับสนุนการใช8เทคโนโลยีด8านการเงินและงบประมาณทั่วทั้ง

องค�กร 
 

เปHาประสงค�  
 

1. รายได8จาการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
2. การใช8จ=ายเงินมีประสิทธิภาพ โปร=งใส และตรวจสอบได8 
3. มีการวางแผนการใช8จ=ายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร�ของ

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และก=อให8เกิดประโยชน�สูงสุดในองค�กร 
4. บุคลากรมีทักษะในการจัดการการเ งิน และมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่เช่ือมโยงทุกหน=วยงาน  
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กลยุทธ�  
 

1. เพิ่มศักยภาพการรับนักศึกษา การวิจัย การให8บริการวิชาการ และ
แหล=งรายได8อื่น เพื่อเพิ่มรายได8ของมหาวิทยาลัย 

2. เร=งรัด ติดตาม ควบคุม การใช8จ=ายงบประมาณให8มีประสิทธิภาพ คุ8มค=า 
คุ8มทุน 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและการจัดสรรงบประมาณให8มี
ประสิทธิภาพและสอดคล8องยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด8านการเงินรองรับการ
บริหารการเงินและงบประมาณทุกระดับ 
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ความเช่ือมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�พัฒนามหาวิทยาลัย และ         
แผนกลยุทธ�การเงิน 
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แผนงานฉุกเฉิน  : 
1) ป:องกันและควบคุม

อัคคีภัย   
2) ป:องกันความเสียหาย

ด8านระบบเครือข=าย
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  

3) ป:องกันปqญหานํ้าท=วม  
4) ป:องกันระบบไฟฟ:า

ขัดข8อง   
5) แก8ไขปqญหาในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร� 

แผ
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ุทธ
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ร�ก

าร
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วิสัยทัศน�  :  บริหารการเงินตามหลักธรรมาภิบาล ด8วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : 
การสนับสนุนการหา

รายได8 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : 
การควบคุมค=าใช8จ=าย 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : 
การบริหารรายได8และ

รายจ=าย 

กลยุทธ�ท่ี 1 : 
เพิ่มศักยภาพการรับ

นักศึกษา การวิจัย การ
ให8บริการวิชาการ และ
แหล=งรายได8อื่น เพื่อเพิ่ม
รายได8ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ�ท่ี 2 : 
เร=งรัด ติดตาม ควบคุม 

การใช8จ=ายงบประมาณให8
มีประสิทธิภาพ คุ8มค=า   

คุ8มทุน 

กลยุทธ� 3 : 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

การเงินและการจัดสรร  
งบประมาณให8มี
ประสิทธิภาพและ

สอดคล8องยุทธศาสตร�การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ� 4 : 
พัฒนาบุคลากรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด8าน
การเงินรองรับการบริหาร
การเงินและงบประมาณทุก

ระดับ 

วิสัยทัศน� :  ภายในป� 2562 จะเป@นมหาวิทยาลยัช้ันนํา ท่ีมีความโดดเด=นด8านอาหารและการท=องเท่ียว 

ภารกิจประจํา : 
1) จัดการเรียนการสอนด8าน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
2) จัดการเรียนการสอนด8าน

สังคมศาสตร� 
3) จัดการเรียนการสอนด8าน

วิทยาศาสตร�สุขภาพ   
4) ส=งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
5) บริการวิชาการแก=สังคม  
6) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7) เตรียมความพร8อมสู=ประชาคม

อาเซียน 
8) พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา : 
• ย. 1 สร8างความโดดเด=นด8านอาหาร

และการท=องเท่ียว 
• ย. 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต  
• ย. 3 เพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงาน

สร8างสรรค� 
• ย. 4 เร=งรัดและยกระดับการ

ให8บริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ต8องการของท8องถ่ิน  

• ย. 5 สร8างความเป@นสากล  
• ย. 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู=

องค�กรเรียนรู8ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : 
การสนับสนุนการใช8

เทคโนโลยีด8านการเงินและ
งบประมาณท่ัวท้ังองค�กร 
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กลยุทธ�การเงิน/ตัวช้ีวัด/เปHาหมาย/โครงการ 
 

กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
เปHาหมาย ป& 58-62 

มาตรการ/โครงการ 
58 59 60 61 62 

1. เพ่ิมศักยภาพ
การรับนักศึกษา 
การวิจัย การ
ให8บริการ
วิชาการ และ
แหล=งรายได8อ่ืน 
เพ่ือเพ่ิมรายได8
ของ
มหาวิทยาลัย 

1) ร8อยละของรายได8 อ่ืน ๆ 
(นอกเหนือจาก
ค=าธรรมเนียมการศึกษา) ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

5 7 9 11 13 1. เพ่ิมแหล=งรายได8ใหม=
และบริหาร
สินทรัพย�ท่ีมีอยู=ให8
เกิดรายได8 

2. ใช8ศักยภาพบุคลากร
ในการจัดหารายได8 

2) ร8อยละของรายได8จาก
ค=าธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

3 4 5 6 7 3. เพ่ิมจํานวนผู8เข8า
อบรมหลักสูตรระยะ
สั้น 

4. ปรับปรุงหลักเกณฑ�/
ระเบียบต=าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการจัดเก็บ
รายได8 

2. เร=งรัด ติดตาม 
ควบคุม การใช8
จ=ายงบประมาณ 
ให8มี
ประสิทธิภาพ
คุ8มค=า คุ8มทุน 

3) ร8อยละการเบิกจ=าย
งบประมาณ 

94 95 95 95 95 5. ติดตาม และ
ประเมินผลการ                
ใช8จ=ายงบประมาณ
ประจําป� 

6. นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต�ใช8ใน
การใช8จ=าย
งบประมาณ 

3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
การเงินและการ
จัดสรรงบ
งบประมาณให8มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล8อง
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4) ระดับความสําเร็จของ
การเงินและงบประมาณ  

ระดับ 1 มีการพัฒนาบุคลากรด�าน
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 2 มีการพัฒนาฐานข�อมลูด�าน
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 3 มีการปรบัปรงุระบบ
งบประมาณและการบริหาร
สินทรพัย3 

ระดับ 4  มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน 

5 5 5 5 5 7. ปรับปรุงระบบ
งบประมาณและ
การเงิน และการ
บริหารสินทรัพย�
อย=างต=อเนื่อง 

8. จัดทํารายงาน
ทางการเงินเพ่ือ
ประโยชน�ในการ
ตัดสินใจ 

9. ปรับปรุงระเบียบ
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กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
เปHาหมาย ป& 58-62 

มาตรการ/โครงการ 
58 59 60 61 62 

ระดับ 5  มีการปรับปรุงระเบียบ 
ข�อบังคับ เก่ียวกับการเงิน
และงบประมาณ 

ข8อบังคับด8าน
การเงิน 

4. พัฒนาบุคลากร
และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด8าน
การเงินรองรับ
การบริหาร
การเงินและ
งบประมาณทุก
ระดับ 

5)  ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาฐานข8อมูลด8าน
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 1  มีฐานข�อมูลด�านการเงิน
และงบประมาณ 

ระดับ 2  มีการดําเนินงานพัฒนา
ฐานข�อมูลด�านการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 3  มีการตดิตาม
ความก�าวหน�าการพัฒนา
ฐานข�อมูลด�านการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 4  มีการประเมนิความพึง
พอใจผู�ใช�ฐานข�อมลูด�าน
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 5  มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงฐานข�อมูลด�าน
การเงินและงบประมาณ 

2 4 5 5 5 10. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศการเงิน
และงบประมาณ 

11. ปรับปรุงโครงสร8าง
การบริหารจัดการ
ของหน=วยงาน
จัดหารายได8และ
ทรัพย�สิน 

 6) จํานวนบุคลากรท่ีได8รับ
การพัฒนา 

40 45 50 55 56 12. พัฒนาบุคลากร
ด8านการเงินและ
งบประมาณท่ี
เก่ียวข8อง 
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แนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแนวทางการจัดการทรัพยากรการเงินและ
งบประมาณ ดังน้ี 

1. แหล�งรายได�  งบประมาณที่นํามาจัดสรรเป@นงบประมาณรายจ=าย
ประจําป�ของมหาวิทยาลัย มีแหล=งที่มาที่สําคัญ ดังน้ี 

 1.1 เงินงบประมาณแผ�นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกอง
นโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความเช่ือมโยงและสอดคล8องกับ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร�กระทรวงศึกษาธิการ ยุทศาสตร�ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามลําดับ นําเสนอสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อรับจัดจัดสรรงบประมาณประจําป�  เมื่อได8รับจัดสรรแล8วกองนโยบายและแผน
จะพิจารณาจัดสรรให8หน=วยงาน และวางแผนการใช8จ=ายอย=างมีประสิทธิภาพ 
โปร=งใส และตรวจสอบได8 โดยมีการจัดทําแผนการใช8จ=าย และติดตามและรายงาน
ผลการใช8จ=ายทุกไตรมาส 

 1.2 เงินรายได� ส=วนใหญ=ประมาณการจากรายได8จากการจัดการศึกษา 
และรายได8จากการจัดสวัสดิการ ส=วนรายได8จากการวิจัยและการบริการวิชาการเป@น
เป:าหมายที่จะดําเนินการให8เกิดรายได8ในอนาคต แหล=งงบประมาณเงินรายได8 มีดังน้ี 

  1.2.1 รายได8จากการจัดการศึกษา 
  1.2.2 รายได8จากการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  1.2.3 รายได8จากการจัดสวัสดิการ และอื่น ๆ  
2. แนวทางการประมาณการรายรับ 
 2.1 เ งินงบประมาณ (งบแผ�นดิน )  ตามที่ ไ ด8 รั บ จัดสรรตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป@นรายได8ของมหาวิทยาลัย และนํามาจัดสรรเป@น
งบประมาณสําหรับหน=วยงายต=าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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 2.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได�) 
  2.2.1 รายได8จากการจัดการศึกษา ดําเนินการประมาณการ

รายรับเพื่อให8รายรับเงินรายได8 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 มีผิดพลาดความ
คาดเคลื่อนน8อยที่สุด จึงใช8จํานวนนักศึกษาทุกประเภทที่ลงทะเบียนในแต=ละภาค
เรียน เป@นฐานในการคํานวณรายได8 และอัตราค=าธรรมเนียมต=าง ๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอัตราค=าธรรมเนียมการศึกษาที่เก่ียวข8องทั้งหมด รายละเอียดมีดังน้ี 

   1) จํานวนนักศึกษาที่นํามาคํานวณรายได8 นักศึกษาภาค
ปกติพิจารณาปรับลดจํานวนให8เหมาะสม โดยนักศึกษาช้ันป�ที่ 1 ปรับลดร8อยละ 5 
(ปรับลดจากแผนการรับนักศึกษา) นักศึกษาช้ันป�ที่ 2 ปรับลดร8อยละ 15 และช้ันป�ที่ 
3 และ 4 ปรับลดร8อยละ 5 ส=วนนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ นักศึกษาศูนย�จัด
การศึกษานอกที่ต้ัง และนักศึกษาโครงการพิเศษ ปรับลดร8อยละ 5 ทุกช้ันป� 

   2) อัตราค=าธรรมการศึกษา ใช8อัตราค=าธรรมเนียมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได8 

  2.2.2 รายได8จาการจัดบริการวิชาการและการวิจัย ประมาณการ
รายได8ที่เกิดจาการให8บริการวิชาการและการวิจัยของบุคลากรและหน=วยงานต=าง ๆ 
ที่จัดกิจกรรมการให8บริการทางวิชาการหรือการวิจัย ประมาณการโดยใช8ข8อมูล
พื้นฐานในอดีตมาเป@นฐานข8อมูลในการคํานวณ 

  2.2.3 รายได8จาการจัดสวัสดิการและอื่น ๆ ประมาณการจาก
รายได8ที่เกิดจากการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดสวัสดิการ โดยนํารายได8
ร8อยละ 20 ของรายได8หลังหักค=าใช8จ=ายของโครงการต=าง ๆ เช=น โครงการการให8เช=า
พื้นที่ขายสินค8าและการให8เช=าสถานที่จัดประชุม โครงการสถานีนํ้ามันเพื่อสวัสดิการ 
โครงการฝ�กประสบการณ�วิชาชีพด8านการโรงแรม ฯลฯ   

  ในระหว=างป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 คาดว=าจะมีรายรับ
จากรายได8แหล=งต=าง ๆ รวมกัน ประมาณ 5,020,277,100 บาท ดังรายละเอียด  
ตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับ ระหว=างป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
จําแนกตามแหล=งรายได8 

 

หน=วย : ล8านบาท 

แหล�งรายได� ป&งบประมาณ รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

เงินงบประมาณ 410.5902 555.376 978.8998 948.7058 781.0897 3,674.66 

เงินรายได� 255.2481 276.4981 341.4981 255.2481 255.2481 1,383.74 
- รายได�จากการจัดการศึกษา 238.2481 259.4981 324.4981 238.2481 238.2481 1298.7406 
- รายได�จากการบริการวิชาการ 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 30.0000 
- รายได�จากการวิจัย 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 50.0000 
- รายได�จากการจัดสวัสดิการและอืน่ๆ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.0000 

รวม 665.8383 831.8741 1320.3979 1203.9539 1036.3378 5,058.40 

 
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

ให8สอดคล8องกับแผนยุทธศาสตร�พัฒนามหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 3.1 ทบทวนหลักเกณฑ�และวิธีการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณา

ผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณในรอบป�งบประมาณที่ผ=านมา และระดม
ความคิดเห็นจากผู8เก่ียวข8อง ได8แก= ผู8บริหารระดับสูง คณบดี ผู8อํานวยการสํานัก/
สถาบัน ผู8แทนคณาจารย� ฯลฯ 

 3.2 นํารายได�จากแหล�งรายได�ท้ังหมดรวมกัน เพื่อรวมการจัดสรร
ตามยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณรายจ=ายประจําป� หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดสรรงบประมาณที่ผ=านการทบทวนของคณะกรรมการ 

 3.3 นํารายได�จากการบริการวิชาการ และการวิจัย ให8นําไปจัดสรร
เพื่อการบริการวิชาการและการวิจัย ไม=เกินร8อยละ 80 ของรายรับ 

 3.4 แนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป& งบประมาณ
แผ=นดินและรายได8จากการจัดการศึกษาให8จัดสรรงบประมาณรายจ=ายประจําป�ตาม
กรอบแนวทางการจัดสรร  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส=วนการจัดสรรงบประมาณ
ตามผลการทบทวนของคระกรรมการเป@นรายป�งบประมาณ) ดังน้ี 
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  3.3.1 จัดสรรเปAนรายจ�ายประจําข้ันต่ํา ประกอบด8วย  
   1) งบบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินค=า

ครองชีพ เงินสมทบประกันสังคม เงินประจําตําแหน=ง) โดยเงินงบประมาณแผ=นดิน
จัดสรรตามรายการที่ระบุไว8ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ส=วนเงินรายได8 
จัดสรรไม=เกินร8อยละ 20 ของงบประมาณที่นํามาจัดสรร 

   2) งบดําเนินการ (ค=าตอบแทนการสอน ค=าตอบแทน
กรรมการอํานวยการและกรรมการดําเนินงาน ค=าวัสดุการศึกษา ค=าจ8างเหมาบริการ 
ค=าสาธารณูปโภค ฯลฯ) โดยเงินงบประมาณแผ=นดินจัดสรรตามที่ระบุไว8ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ส=วนเงินรายได8 จัดสรรตามประมาณการ
รายจ=ายที่คาดว=าจะเกิดข้ึนจริงเท=าที่จําเป@น โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช8ในการวิเคราะห�ค=าใช8จ=าย ทั้งน้ี ไม=ควรเกินร8อยละ 30 ของงบประมาณที่นํามา
จัดสรร 

   3) งบลงทุน (ค=าครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก=อสร8าง) โดยเงิน
งบประมาณแผ=นดินจัดสรรตามรายการที่ระบุไว8ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ=าย ส=วนเงินรายได8 จัดสรรไม=เกินร8อยละ 10 ของงบประมาณที่นํามาจัดสรร 
เพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ�การเรียนการสอน ปรับปรุงห8องปฏิบัติการ โดยเน8น
จัดสรรให8สาขาวิชาที่เป@นจุดเน8นของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนให8เป@นไปตามเป:าหมายที่วางไว8  

  3.3.2 นําเงินท่ีเหลือจากข�อ 3.3.1 มาจัดสรรตามแผน
ยุทธศาสตร�พัฒนามหาวิทยาลัย  โดยแบ=งเป@น 3 ส=วน ดังน้ี 

   1) จัดสรรเปAนรายจ�ายประจําตามภารกิจประจําของ
หน�วยงาน ร8อยละ 40 โดยมุ=งเน8นให8งบประมาณเป@นกลไกในการขับเคลื่อนให8บรรลุ
ตามยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย ให8บรรลุวัตถุประสงค�ตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด8าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก=สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แบ=งงบประมาณเป@น 2 ส=วน ดังน้ี 

    - ส�วนแรก ร8อยละ 65 จัดสรรให8หน=วยจัดการศึกษา 
และจัดสรรให8แต=ละหน=วยงานตามสัดส=วนของนักศึกษา ร8อยละ 70 (นักศึกษาด8าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ถ=วงนํ้าหนัก 1.5) สัดส=วนของอาจารย� ร8อยละ 20 และ
สัดส=วนของบุคลากรสายสนับสนุน ร8อยละ 10 
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    - ส�วนท่ีสอง ร8อยละ 35 จัดสรรให8หน=วยสนับสนุน
การจัดการศึกษา และจัดสรรให8แต=ละหน=วยงานตามภาระงาน ร8อยละ 80 และ
สัดส=วนของบุคลากรสายสนับสนุน ร8อยละ 20   

   2) จัดสรรเปAนรายจ�ายตามยุทธศาสตร�การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ร8อยละ 45 โดยมุ=งเน8นให8งบประมาณเป@นกลไกในการขับเคลื่อนให8
บรรลุตามยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง  6 ประเด็นยุทธศาสตร� คือ  

    ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร8างความโดดเด=นด8านอาหารและ
การท=องเที่ยว จัดสรรไม=เกินร8อยละ 10 

    ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต จัดสรร
ไม=น8อยกว=าร8อยละ 40 

    ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงาน
สร8างสรรค� จัดสรรไม=เกินร8อยละ 10 

    ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การเร=งรัดและยกระดับการให8บริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต8องการของท8องถ่ิน จัดสรรไม=เกินร8อยละ 15 

    ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การสร8างความเป@นสากล จัดสรร      
ไม=เกินร8อยละ 5  

    ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู=
องค�กรเรียนรู8ที่มีประสิทธิภาพสูง จัดสรรไม=เกินร8อยละ 20 

    โดยจะพิจารณาจัดสรรให8หน=วยงานที่เสนอโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล8องกับโครงการหลักที่คณะกรรมการกําหนด และผ=าน
กระบวนการพิจารณาของรองอธิการบดี/ผู8ช=วยอธิการบดี ที่กํากับดูแล และผ=านการ
วิเคราะห�ความเหมาะสมของงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3) จัดสรรเปAนรายจ�ายตามแผนงานฉุกเฉิน ไม=เกินร8อย
ละ ร8อยละ 15 เพื่อใช8จ=ายในกรณีฉุกเฉินแก8ปqญหาเร=งด=วนในงานป:องกันและควบคุม
อัคคีภัย งานป:องกันความเสียหายด8านระบบเครือข=ายสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) งานป:องกันปqญหานํ้าท=วม งานป:องกันระบบไฟฟ:าขัดข8อง และงานแก8ไขปqญหา
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร� โดยอธิการบดีเป@นผู8มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ/
กิจกรรม 
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  ในระหว=างป�งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 คาดว=าจะจัดสรรเป@น
งบประมาณรายจ=ายได8 รวมกันประมาณ 4,751,154,000 บาท ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ประมาณการรายจ=าย ระหว=างป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

จําแนกตามแหล=งรายได8 
 

หน=วย : ล8านบาท 

แหล�งรายได� ป&งบประมาณ รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

เงินงบประมาณ 328.47216 444.3008 783.11984 758.96464 624.87176 2,939.73 

เงินรายจ�าย 204.1985 221.1985 273.19848 204.19848 204.19848 1,106.99 
- จัดสรรจากการจดัการศึกษา 190.5985 207.5985 259.5985 190.5985 190.5985 1038.9924 
- จัดสรรจากการบรกิารวิชาการ 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 24.0000 
- จัดสรรจากการวจิัย 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 40.0000 
- จัดสรรจากการจดัสวัสดิการและอื่น ๆ 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 4.0000 

รวม 532.67064 665.49928 1056.3183 963.16312 829.07024 4,046.72 
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หมายเหตุ แนวทางการจัดสรรเฉพาะรายได8จากงบประมาณแผ=นดิน และรายได8
จากการจัดการศึกษา 

 

รา
ยจ

�าย
ปร

ะจํ
าขั้

นต่ํ
า

งบบุคลากร < 20%

งบดําเนินการ < 30%

งบลงทุน = 10%

รา
ยจ

�าย
ตา

มยุ
ทธ

ศา
สต

ร�

รักษางานเดิม < 40%

ยุทธศาสตร� >= 45%

ฉุกเฉิน < 15%

100%

รา
ยจ

�าย
ทั้ง

หม
ด

+

=
• เงินงบประมาณ จัดสรรตาม พ.ร.บ.
• เงินรายได8 จัดสรรไม=เกิน ร8อยละ 20

• เงินงบประมาณ จัดสรรตาม พ.ร.บ.
• เงินรายได8 จัดสรรไม=เกิน ร8อยละ 30

• เงินงบประมาณ จัดสรรตาม พ.ร.บ.
• เงินรายได8 จัดสรรไม=เกิน ร8อยละ 10 เน�น

สาขาวิชาใหม� และสาขาวิชาท่ีเปAนจุดเน�น

• หน=วยจัดการศึกษา 
ร8อยละ 65 

• หน=วยสนับสนุน 
ร8อยละ 35 

• สัดส=วนนักศึกษา ร8อยละ 70
• ส=ดส=วนอาจารย� ร8อยละ 20
• สัดส=วนบุคลากร ร8อยละ 10

• ภาระงาน ร8อยละ 80
• สัดส=วนบุคลากร ร8อยละ 20

• ย.1 สร8างความโดดเด=นด8านอาหารและ
การท=องเที่ยว ร8อยละ 10

• ย.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ร8อยละ 40
• ย.3 เพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงาน

สร8างสรรค� ร8อยละ 10
• ย.4 เร=งรัดและยกระดับการให8บริการ

วิชาการท่ีตอบสนองความต8องการของ
ท8องถ่ินร8อยละ 15

• ย.5 สร8างความเป@นสากล ร8อยละ 5
• ย.6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู=

องค�กรเรียนรู8ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ร8อยละ 
20

• ตามโครงการ/
กิจกรรม ท่ี
สอดคล8องกับ
โครงการหลัก

• ผู8กํากับ
ยุทธศาสตร�
เห็นชอบ

• สอดคล8อง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพิ
เพียง

กรณีฉุกเฉินแก�ปLญหาเร�งด�วน
• งานป:องกันและควบคุมอัคคีภัย 
• งานป:องกันความเสียหายด8านระบบ

เครือข=ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
• งานป:องกันปqญหานํ้าท=วม งานป:องกัน

ระบบไฟฟ:าขัดข8อง 
• งานแก8ไขปqญหาในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร�
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ=าย
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ส�วนท่ี 4 

การแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
การแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ 
  

การแปลงแผนกลยุทธ�การเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562  ไปสู=การ
ปฏิบัติที่เป@นรูปธรรมจะมุ=งเน8นและให8ความสําคัญกับกระบวนการมีส=วนร=วมของทุก
ฝDาย เพื่อช=วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ�ให8บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป:าหมายที่กําหนดไว8 โดย
การดําเนินการ ดังน้ี 

1. การสร8างความรู8 ความเข8าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ�การเงินให8คณะ 
สํานัก สถาบัน รับทราบ เพื่อเป@นการสร8างความเข8าใจในทิศทางที่สอดรับกันอย=าง
เป@นระบบ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงบทบาทของแต=ละฝDาย เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ�ที่กําหนด 

2. คณะ สํานัก สถาบัน จัดทําแผนกลยุทธ�การเงินที่สอดคล8อง เช่ือมโยงกับ
แผนกลยุทธ�การเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกําหนดเป:าหมายที่สอดคล8อง 
เพื่อนําไปสู=การบรรลุเป:าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได8 

3. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และงาน/โครงการที่สอดคล8องกับ
แนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ�การเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห�การใช8จ=ายเงิน
งบประมาณประจําป� และรายงานเสนอผู8บริหารพิจารณา  
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การติดตามประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ�การเงิน งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 
จะดําเนินการเป@นประจําทุกป� เพื่อเป@นการเปรียบเทียบระหว=างผลงานที่เกิดข้ึนจริง
กับเป:าหมายที่กําหนดไว8 อันจะนําไปสู=การแก8ไขปqญหาอุปสรรค ในการดําเนินงาน 
หรือการทบทวนเป:าหมายและกลยุทธ� ให8มีความเหมาะสมต=อไป ซ่ึงจะดําเนินการ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
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