
 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

(ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2561) 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 



บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(สสสร.) จะประสบความส าเร็จได้นั้น  มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็น

กลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ  

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  

อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จา่ยของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน 

ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่สถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็น

ระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงนิที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงิน

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมผีูต้รวจสอบการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (สสสร.)  

จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ให้บรรลุ

เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย 

แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการ

ติดตาม และประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 

ณ สิงหาคม 2560) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต (สสสร.) ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน  วงศล์ีดี 

ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

สิงหาคม 2561 
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ความเป็นมา (Back ground) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 

สิงหาคม 2560) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกล

ยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ

ท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (สสสร.) มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีอ านาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามที่ระบุไว้ใน

มาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่ เป็นธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภา

คณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน า

นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต และสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต มีโครงสร้างการ

บริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ

มอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังภาพที่ 2 โครงสรา้งการบริหารจัดการ  

 

 

 

ส่วน 1 บทน ำ 
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โครงสร้างของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ายบริหารงานและแผนงาน 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 



3 
 

โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารและแผนงาน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพเิศษ 

 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและภาษาต่างประเทศ 

 
 

หัวหนา้ส านักงาน 

1. ฝ่ายภาษาตา่งประเทศ  

 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  

 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา  

 1.3 งานวิชาการ  

 1.4 งานแนะแนว 
 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2.1 งานบรหิารงานบุคคล  

2.2 งานธุรการและสารบรรณ  

2.3 งานพัสด ุ          

2.4 งานการเงิน  

2.5 งานประชาสัมพันธ์   

2.6 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 3.1 งานโครงการจัดหารายได้ 
 3.2 งานด้านการตลาด 
 3.3 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 3.4 งานบริการวิชาการ 
 3.5 งานกิจการพิเศษ 
  

    

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 

2.8 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

2.9 งานบริหารความเสี่ยง   

2.10 งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ  

2.11 งานควบคุมภายใน  

2.12 งานโครงการวาระส าคัญวาระปี(Agenda)  

2.13 งานจัดการความรู้(KM) 

2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ ์

2.15 งานประกันคุณภาพ 

2.16 งานเครือข่ายและชุมชน 

2.17 งานพัฒนาระบบงาน (EdPEX) 
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  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางใน

อนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

  เป็นหนว่ยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางดา้นวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 

ปรัชญา (Philosophy) 

 จัดการเรยีนรู้ตลอดชวีิตอย่างมคีุณภาพและคุณธรรม 

พันธกิจ (Mission) 

 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

 2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการ

เรียนรู้  เทคโนโลยี ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เอกลักษณ์ (Identity) 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ  

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

 สร้างสรรค์การเรยีนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

ค่านยิม (Value) 

 1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

 2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

 3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

เป้าหมายในการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ (พ.ศ. 2560) 

  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ ที่จะด าเนนิการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศ  

 นโยบายด้านการบรกิารวชิาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 

  1.  ให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่ชุมชนและสังคม 

  2.  ส่งเสริมการเรยีนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ จงึก าหนดยทุธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต ดัง

ภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอก

ทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร ์และวิสัยทัศน ์ดังภาพที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ 

ให้บริการของกระทรวงศกึษาธิการ ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

ระดับ
มหาวิทยา

ลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันฯให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่าร
ยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ ์
เช่ือมโยงเครือข่ายและทอ้งถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาต ิ

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.2 สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.4 ผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
1.7 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
1.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 
1.9 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างครบถ้วน 
1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนยก์ลาง
แห่งการเรียนรู้ และบริการ
วิชาการแก่สังคม 

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 
3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความรว่มมอืที่
หลากหลายทั้งภายในและตา่งประเทศ 
3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของ
เครือข่าย 
3.4 มหาวิทยาลัยมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย 
3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 

4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จกัและยอมรับใน
ระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
4.5 มหาวิทยาลัยมกีารใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

สร้างผลงานวิชาการให้เป็นเอตทัคคะและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ 

1.1 หน่วยงานแห่งเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงาน 
1.3 หน่วยงานเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.4 ความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน 
1.5 สังคมเช่ือมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
1.6 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมึความพึงพอใจต่อ 
ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
1.7 หน่วยงานมีเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ 
1.8 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 
1.9 หน่วยงานเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 

1.10 หน่วยงานมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 
1.11 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
1.12 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 
1.13 หน่วยงานมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล 
1.14 หน่วยงานมีสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
1.15 หน่วยงานสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
1.16 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 
1.17 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

ระดับ
หน่วยงาน 
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ภาพท่ี 4 แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันสร้างสรรค์ฯ

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นหน่วยงานชั้นน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิสัยทัศน์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

สร้างผลงานวิชาการให้เป็นเอตทัคคะและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ 

ประสิทธิผล 

 

หน่วยงานแห่งเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

หน่วยงานเป็นทีรู่้จกัและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพนัธ์ทีด่ีกับหนว่ยงาน 

คุณภาพ 

 

ผู้รับบริการ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

หน่วยงานเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้และบริการวิชาการแก่สังคม 

ประสิทธิภาพ 

 

ปรับปรุงระบบ การบรหิารจัดการให้มีความยืดหยุ่น 
คุ้มค่า โดยยึดหลักธรรมภบิาล   

หน่วยงานมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 

บริหารทรัพยากร  เพือ่เพิ่มประสิทธภาพในการ
แข่งขัน 

 

การพัฒนาองค์กร 

 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพ มีทกัษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานมกีารบริหารงานที่สอดคล้อง

ตามหลักธรรมภบิาล 

หน่วยงานมกีารใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

จัดกระบวนการท างานให้มปีระสิทธิภาพ เป็น
ระบบ และสามารถ ตรวจสอบได้ 
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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีแนวทางในการบริหารจัดการทาง

การเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการ

บริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้

จา่ย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การ

ด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหาร

งบประมาณให้กับผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผู้บริหารของ

หน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีส่วนงานนโยบายและแผน ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คอื ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ

ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินและงบประมาณ จากงบประมาณที่ ได้รับ เพื่อสนับสนุนภารกิจและ

ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้

จา่ยเงนิอย่างประสทิธิภาพ  และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่วนงานนโยบายและแผน ได้ส ารวจ

ความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและ

งบประมาณ) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

2. มีการตดิตามแผนด าเนินงานประจ าปี  และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3. มีระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน  ท าให้มกีารเบิกจ่ายที่รวดเร็ว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1.  บุคลากรของหน่วยงานขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณ การเงนิ การคลังและพัสดุ 

 2.  ยังไม่มีการวางระบบบัญชทีี่ชัดเจนในระดับหนว่ยงาน 

โอกาส (Opportunities) 

 1.  มหาวิทยาลัยมีโครงการให้บุคลากรฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการ

ปฏิบัติงาน 

 2.  มีระบบเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลทางการเงนิและบัญชีที่ถูกต้อง  ครบถ้วนใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

อุปสรรค (Threats) 

1. กฎระเบียบทางดา้นการเงินไม่มคีวามยดืหยุ่น 

2.   มีขัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื ่อให้การ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 

มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ อย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

2. เพื่อสร้างกลไกที่มปีระสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ และการใชจ้า่ยงบประมาณ     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงนิให้มคีวามคล่องตัวโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบริหารทรัพยากร สินทรัพย์ให้มีคุณค่า 

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการทางการเงนิ ที่มคีวามคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 กลยุทธ์ที่ 1  มีระบบบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อความคล่องตัว และเป็นระบบ 

 มาตรการ : การใชจ้า่ยงบประมาณต้องด าเนนิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัด : มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณ 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
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เป้าประสงค์ที่  2 มีระบบติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที ่2 มีระบบติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 มาตรการ : ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้  

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 กลยุทธ์ที่ 3 มีการกระจายงบประมาณอย่างยุติธรรม 

 มาตรการ : การกระจายงบประมาณ ไปสู่ฝ่ายงานต่างๆภายในองค์กร 

 ตัวชี้วัด : มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณ 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 รายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทค่าใชจ้่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

สัดสว่น

เพิ่มขึ้น/

ลดลง

จากปท่ีี

ผ่านมา 

เงินใน

งบประมาณ 

สัดสว่น เงินใน

งบประมาณ 

สัดส่วน เงินใน

งบประมาณ 

สัดสว่น 

1.  ค่าใชจ้า่ยบุคลากร 1,339,971.94 92.79 1,350,178.00 85.86 1,238,363.00 96.69 1.12 

2. ค่าใชจ้่ายในการพัฒนา

นักศกึษา 

10,865.75 0.75 - - - - - 

3. ค่าใชจ้่ายดา้นการ

ฝึกอบรม 

8,000.00 0.55 16,000.00 1.02 18,500.00 1.44 37.69 

4. ค่าใชจ้่ายเดินทาง 
70,200.00 4.86 186,700.00 11.87 - - - 

5. ค่าสาธารณูปโภค 
15,125.50 1.05 19,724.25 1.25 23,891.75 1.87 44.76 

6. ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัด

จ าหนา่ย 

- - - - - - - 

7. ค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุน 
- - - - - - - 

8. ค่าใชจ้่ายในการจัดหา

รายได้ 

- - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 
1,444,163.19 100.00 1,572,602.25 100.00 1,280,754.75 100.00 1.00 
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ตารางที่ 2 แผนการใชจ้่ายเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1.  ค่าใช้จา่ยบุคลากร 1,833,880 1,706,260 1,706,260 1,706,260 

2. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนานักศึกษา 649,650 10,000 10,000 10,000 

3. ค่าใช้จา่ยด้านการฝึกอบรม 35,000 40,000 40,000 40,000 

4. ค่าใช้จา่ยเดินทาง 54,920 50,000 50,000 50,000 

5. ค่าสาธารณูปโภค 25,000 27,000 27,000 27,000 

6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย - - - - 

7. ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน - - - - 

8. ค่าใช้จา่ยในการจัดหารายได้ - - - - 

9. การให้บรกิารวิชาการ - - - - 

10. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - - - - 

11. การวิจัย - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,598,450 1,833,260 1,833,260 1,833,260 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน  

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

จากการที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต ได้ก าหนดยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ กลยุทธ์ทางการเงิน 

จงึได้วิเคราะหเ์ชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศนส์ าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพท่ี 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วสิัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานชั้นน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทาง
การเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาบริหารทรัพยากร สินทรัพย์ให้มี
คุณค่า 

 

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที่
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 

มีระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบสอบได้ 

มีระบบการจดัการ ตดิตาม เร่งรัดการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

มีระบบฐานข้อมลูทางการเงินท่ีสามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

มีระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
เพื่อความคล่องตัว และเป็นระบบ 

มีระบบติดตามและรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 

มีการกระจายงบประมาณอยา่ง
ยุติธรรม 

ปร
ะเด็

นย
ทุธ
ศา
สต
ร์

มห
าว
ิทย
าล
ยั 

ยทุ
ธศ
าส
ตร์
ทา
ง

กา
รเงิ
น 

เป
า้ป
ระ
สง
ค์ 

กล
ยทุ
ธ์ท
าง
กา
รเงิ
น 

สร้างผลงานวิชาการ ตพีิมพ์ 
เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

 

สร้างความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาต ิ
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้าน

การเงิน  โดยมีส่วนงานนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2  แหล่ง คือ 

งบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณ (เงนิรายได้ ) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (ได้จากงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในการบริการ

วิชาการ การวิจัย) 

2. เงนินอกงบประมาณ 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคปกติ) 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและ

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 

      

 

 
 

     

        

  

      

        

        

        

        

        

        

        

เงินนอกงบประมาณ 

จดัท าค าขอตัง้งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ 

เงินงบประมาณ 

คณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณและการเงิน 

ได้รับอนมุตั ิ เงินนอกงบประมาณ 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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งบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ ย้อนหลัง 5 ปี 

 (พ.ศ. 2557-2561) 

ข้อมูลงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ย้อนหลัง 5 ปี 

แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาจาก

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ตารางที่ 3 งบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 

2557-2561) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมทัง้สิ้น 
2557 2558 2559 2560 2561 

งบประมาณแผ่นดิน 610,000 192,000 230,000 - - 770,000 

งบประมาณรายได้ 6,213,600 6,576,700 4,429,200 4,335,800 2,813,820 24,369,120 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 6,823,600 6,768,700 4,659,200 4,335,800 2,813,820 25,401,120 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แหลง่งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - 0.23 0.23 0.23 0.69 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)       

   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา (ภาคปกติ) 2.31 2.07 2.31 2.31 2.31 11.31 

   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา (ภาคพเิศษ)  0.97 0.73 0.97 0.97 0.97 4.61 

รายได้อื่นๆ - - - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3.28 2.80 3.51 3.51 3.51 16.61 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)       

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนงาน/

ผลผลิต/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 

(ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0.06 0.06 

โครงการเปิดโอกาส

การมีส่วนรว่มของ

เครือข่ายในการ

พัฒนาหน่วยงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0.05 0.05 

โครงการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

กับเครือข่าย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0.25 0.25 

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-

Ranking) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0.15 0.15 

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

(Flag.) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0.05 0.05 

โครงการสวนสุนัน

ทาวิชาการ 

 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 0.13 0.16 

แผนงาน/ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 

หน่วย : ล้านบาท 
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ผลผลิต/โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 (ล้านบาท) 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

โครงการจัดท า 

Good University 

Report (GUR) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0.10 0.10 

โครงการความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

(CSR: Corporate 

Social 

Responsibility) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0.06 0.05 

โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน ข้อคิดเห็น

และค าชมเชย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0.05 0.05 

โครงการขยาย

เครือข่ายความ

ร่วมมือ

ภายในประเทศ 

(Flag.) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0.15 0.15 

โครงการจัดกิจกรรม

ตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่าย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0.10 0.10 

โครงการเพิ่มจ านวน

องค์ความรูใ้นแหลง่

เรียนรู้  (Flag.) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0.15 0.15 
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แผนงาน/

ผลผลิต/

โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 

(ลา้นบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

บรหิารจัดการ

เครือข่าย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0.05 0.05 

โครงการพัฒนา

ความพร้อมของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการใน

การเข้าสู่ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 0.16 0.16 

โครงการส่งเสรมิ

การปฏิบัติตนให้

เป็นไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0.08 0.08 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0.15 0.15 

โครงการเสรมิสร้าง

คุณภาพชีวติที่ดีของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัย 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 0.11 0.11 
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แผนงาน/

ผลผลิต/

โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 

(ลา้นบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

โครงการก ากับ

องค์การที่ด ี

873,360 873,360 873,360 873,360 873,360 873,360 873,360 873,360 873,360 873,360 4.37 4.37 

โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0.10 0.10 

โครงการ Smart 

University (Through 

e-Campus) (Flag.) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0.05 0.05 

โครงการปรับปรุง

อาคารสถานที่ ภมูิ

ทัศน์ที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม (Flag.) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 0.60 0.60 

             

โครงการฝึกอบรม

เทคนิคการถ่ายทอด

องค์ความรูสู้่

เครือข่าย 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 0.12 0.12 

โครงการ

ประชาสัมพันธ์สรา้ง

ภาพลักษณผ่์านสื่อ

สังคมออนไลน์ 

Social Media 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0.06 0.06 

รวมท้ังสิ้น 1,424,860 1,424,860 1,424,860 1,424,860 1,424,860 1,424,860 1,424,860 1,424,860 1,424,860 1,424,860 7 7 
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หมายเหตุ  แผน หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยประจ าปตีามค าขอตัง้งบประมาณ   

   ผล หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยประจ าปท่ีีได้รับจัดสรร   

              ผล*  หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยประจ าปท่ีีคาดวา่จะได้รับ 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงนิ 

 ในการจัดสรรงบประมาณ 2  แหล่ง ตามยุทธศาสตร์จ านวน 1 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 

ทั้งนี้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้

สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 1 ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงนิ ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 

ตารางที่ 5  แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามตัวบ่งชี ้ 

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอต้ังงบประมาณ

แผ่นดนิ 

- - - - - 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจรงิจากการประมาณการรายรับ 95 95 95 95 95 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

5 5 5 5 5 

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามยุทธศาสตร์ 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างผลงานวชิาการให้เป็นเอตทัคคะ

และเชื่อมโยงเครอืขา่ยอยา่งยั่งยืนในระดับนานาชาต ิ

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

รวมทั้งสิ้น 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกเป็น 1 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

• หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ในการผลักดัน

ความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่

รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  

 1. วงเงินจัดสรรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะจัดสรรตาม

งบประมาณ (รายได้) ที่ได้รับของหน่วยงาน และเงื่อนไขของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและ

การเงนิของหน่วยงาน รวมถึงขอ้ตกลงที่มกีารบันทึกข้อตกลงไว้ก่อนเสนอค าขอตัง้งบประมาณ 

 2. งบประมาณ (รายได้ ) ที่หน่วยงานได้รับ จะจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อ

ด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยก าหนด 

 3. สนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดใน

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 4.  ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วม

กิจกรรมต่างๆของหนว่ยงาน 

 5.  สนับสนุนใหห้นว่ยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

จดัสรรเงินงบประมาณตามค าขอตัง้

งบประมาณ 

งบประมาณ(รายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจา่ย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

86%

9%
5%

                                    

ยทุธศาสตร์ที่  

ยทุธศาสตร์ที่  

ยทุธศาสตร์ที่  

 
ภาพที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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2. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลติ 

                                

พั นาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอยา่งย ัง่ย  น

สร้างความสมัพันธ์และเช ่อม ยงเคร อข่าย

ขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

 
ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

67%

32%

1%

                                     

งบบุคลากร

งบด าเนินการ

งบลงทุน

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 

 



                                                                                               

26 
 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะด าเนินการเบิกจา่ยงบประมาณแผน่ดิน

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จงึก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 

 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

 1.1 งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย และเงินประจ าต าแหน่ง

ผู้บริหาร) 

  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดสรรงบประมาณ (รายได้) 

เพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวดค่าจ้างช่ัวคราว และจัดสรรงบประมาณ 

(รายได้) เพื่อเป็นค่าครองชีพ เงินสมทบทุนส ารองเลีย้งชพี และเงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร 

 1.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดสรรงบประมาณ (รายได้)  

เพื่อเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เพื่อให้การบริหารจัดการ ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 1.3  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดตั้งงบลงทุนเพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การ

จัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพื่อเป็นการใช้งบประมาณ

อย่างคุ้มค่า 

 แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

20% 30% 40% 10% 100% 

 

 

 

ส่วนที่ 4 กำรบริหำรและจัดกำรงบประมำณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. ก าหนดผูร้ับผิดชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3. ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

รายละเอียดของแตล่ะตัวช้ีวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ให้กอง

นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์ม

การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงาน

อธิการบดี ภายในวันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และมีนาคม 2560 

7. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน 

โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการบริหาร

ของหน่วยงานต่อไป 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงนิ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่

ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี ้ 

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  
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การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทาง

การเงนิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลอืตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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