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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี     

มีบทบาทและหน้าที่หลักในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน 
ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมันในการด าเนินการตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีของชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ 
อย่างแท้จริง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ  
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 รวม 3 ยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 

 
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ปรัชญา 
พัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ

และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 
ปณิธาน 

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

2 

4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 
อัตลักษณ์นักศึกษา 

บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 
 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 

 
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม 4.0 
และเทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการและการท่องเที่ยว 

 
1.2 เป้าหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และพัฒนาก าลังคนทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
มีทักษะชีวิตและการท างาน สามารถเรียนรู้ด้วนตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการทางวิชาการ เ พื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ก าลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2 สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพของก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อน าไปสู่นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและก าลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาอาจารย์เพ่ือการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดหาทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา ผลิตก าลังคนตามความต้องการของ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย 

ชุมชน สังคม และประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 

ชุมชน สังคม และประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้น าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้าง

ความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก 

(Key Partner) 
กลยุทธ์ที่ 3.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯหรือใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างม่ันคง 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีระบบธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

และมีระบบธรรมาภิบาล 
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ส่วนที ่2 
การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 
2.1 ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.1.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณรายจ่าย* 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

รวม 

จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ 
2560 955,444,300 80.50 231,500,000 19.50 1,186,944,300 100.00 
2561 897,819,500 76.60 274,226,700 23.40 1,172,046,200 100.00 
2562 849,296,700 76.37 262,764,000 23.63 1,112,060,700 100.00 
2563 835,135,200 77.76 238,800,000 22.24 1,073,935,200 100.00 
2564 790,676,300 77.10 234,883,300 22.90 1,025,559,600 100.00 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 

แผนภาพแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564  
จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

955,444,300 897,819,500 849,296,700 835,135,200 790,676,300
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2.1.2 ข้อมูลประมาณการรายรับและรายรับจริงจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
หน่วย : บาท 

ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 

รวม ประมาณการรายรับ 233,780,000.00 304,696,300.00 291,960,000.00 253,044,000.00 

รายรับจริง 284,223,679.26 276,135,761.77 241,397,748.75 203,597,070.25 

ผลต่าง 50,443,679.26 -28,560,538.23 -50,562,251.25 -49,446,929.75 

ร้อยละของรายรับจริง 121.58  90.63 82.68 80.46 

1. รายได้หรือผลประโยชน์จาก
ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ประมาณการรายรับ 210,280,000.00  279,196,300.00 265,960,000.00 228,044,300.00 

รายรับจริง 205,508,547.15  229,237,492.77 213,321,361.14 171,771,975.00 

ผลต่าง -4,771,452.85 -49,958,807.23  -52,638,638.86 -56,272,325.00 

ร้อยละของรายรับจริง 97.73  82.11 80.21 75.32 

2. รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ (เฉพาะเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 

ประมาณการรายรับ 3,500,000.00  4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 

รายรับจริง 4,267,614.36  1,493,311.44 4,416,978.95 4,790,631.40 

ผลต่าง 767,614.36 -2,506,688.56 416,978.95 790,631.40 

ร้อยละของรายรับจริง 121.93  37.33 110.42 119.77 

3. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ประมาณการรายรับ 9,000,000.00  8,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 

รายรับจริง 7,975,148.21  15,902,498.59 9,174,099.21 10,452,920.16 

ผลต่าง -1,024,851.79 7,902,498.59 1,174,099.21 4,452,920.16 

ร้อยละของรายรับจริง 88.61  198.78 114.68 174.22 
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ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 

4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัย 

ประมาณการรายรับ 8,000,000.00  10,000,000.00 10,000,000.00 13,000,000.00 

รายรับจริง 6,638,295.00  11,494,263.26 11,950,723.95 12,785,027.80 

ผลต่าง -1,361,705.00 1,494,263.26 1,950,723.95 -214,972.20 

ร้อยละของรายรับจริง 82.98  114.94 119.51 98.35 

5. รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ประมาณการรายรับ 3,000,000.00  3,500,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 

รายรับจริง 59,834,074.54  18,008,195.71 2,534,585.50 3,796,515.89 

ผลต่าง 56,834,074.54 14,508,195.71 -1,465,414.50  1,796,515.89 

ร้อยละของรายรับจริง 1,994.47  514.52 63.36 189.83 

 6 
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2.1.3 งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2563 และผลเบิกจ่ายจริง 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

จัดสรรหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

2560 969,144,867.59 958,887,502.52 98.94 231,500,000 189,447,791.74 81.83 

2561 909,042,603.63 900,029,964.50 99.01 274,226,700 208,229,643.39 75.93 

2562 913,734,638.00 896,076,939.49 98.07 262,764,000 178,650,109.03 67.99 

2563 833,682,092.68 827,603,754.06* 99.27 238,800,000 173,901,997,83 72.82 

หมายเหตุ :  * ผลเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นผลรวมของผลเบิกจ่ายจริง 
จ านวน 735,141,209.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.18 และเงินกันเหลื่อมปี จ านวน 92,462,545.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.09 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563) 

 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (SWOT 
Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการด าเนินงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

 
2.2.1 จุดแข็ง (Strength) 

1. มหาวิทยาลัยมีศูนย์พ้ืนที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางตอนบนและภาคกลาง
ตอนล่าง ตั้งอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตรกรรม 
การเดินทางสะดวกติดถนนสายหลัก 

2. มหาวิทยาลัยมีการให้บริการเช่าสถานที่ เช่น หอประชุม ห้องอบรมสัมมนา และสนามกีฬา 
ส าหรับบุคคลภายในและหน่วยงานภายนอก 

3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการ
ของประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคม 

4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับบุคลากรและการท าวิจัยส าหรับองค์กรเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
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2.2.2 จุดอ่อน (Weakness)  
1. มหาวิทยาลัยยังคงมีหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ และไม่ตอบสนองความต้องการของ

สถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ค่อนข้างน้อย 

2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
ค่อนข้างน้อย 

3. มหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือการหาความรู้แบบสหวิทยาการ 
4. มหาวิทยาลัยยังขาดระบบและช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สามารถ

สื่อสารไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลภายนอก 
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่หลากหลาย 

เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ 
6. ขั้นตอนด้านการงบประมาณและการคลังยังมีความล่าช้า 
7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการอ านวย

ความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
8. บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังขาดการจัดการความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว

ปฏิบัติด้านการงบประมาณและการคลังที่ถูกต้อง เพ่ือการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

9. มหาวิทยาลัยยังขาดการปรังปรุงและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางด้านการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์
กับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

 
2.2.3 โอกาส (Opportunity)  

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

2. นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ 
ทีช่ัดเจน 

3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ 
ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 2 การจัดการทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มาตรา 50 ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีอ านาจ
ในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น ทั้งท่ีเป็น
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของ
สถาบันอุดมศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา และวรรค 3 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิด
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สัญญาการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

4. จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้ผู้ปกครองยังคงสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัด  
ซึ่งอยู่ห่างไกลที่พักอาศัยหรือภูมิล าเนา ท าให้มีแนวโน้มในการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาซึ่งส่งผลต่อรายได้ในการเก็บ
ค่าบ ารุงการศึกษา 

5. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-Budgeting  
ระบบ GFMIS ระบบ EGP ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว และมีการท างานที่เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น  
 

2.2.4 อุปสรรค (Threat)  
1. การลดลงของประชากรวัยเรียน ท าให้แนวโน้มของนักศึกษาเข้าใหม่มีจ านวนลงลง ส่งผลให้

การจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรมีแนวโน้มลดลง 
3. โรคอุบัติใหม่หรือภัยพิบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเช่นกัน 
 
2.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ TOW’S Matrix ในการก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกเพ่ือเป็น
ทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 
 



 

10 

   
 

   
 

   

Internal  
External      Factors 
Factors 

S (Strength) W (Weakness) 

O (Opportunity) 

 การบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้สามารถหารายได้เพิ่มมากข้ึน สนับสนุนการบริการวิชาการแบบมี
รายได้ 

 สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการบริการวิชาการที่มาจากฐานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย  

 เพิ่มขีดความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุน 
 วางระบบกลไกในการจัดสรรเงินงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และ

ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาความคุ้มค่าของ
การลงทุน  

 ก าหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 พัฒนาระบบการเงินและบัญชีให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีระบบติดตาม ทวงถามหนี้ค้างช าระค่าเล่า

เรียนของนักศึกษา 
 พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็วโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
 พัฒนาคุณภาพด้านการงบประมาณและการคลัง โดยมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง 
 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหารายได้และการลงทุนทางการเงิน ที่สามารถน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน   ที่เปลี่ยนแปลงไป (ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ ระบบทะเบียน การติดต่อภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 บริหารจัดการองค์กรด้วยการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ปฏิรูปการ
บริหารองค์กรเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการงบประมาณและการคลังให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ  
 พัฒนามาตรฐานการจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงทางการเงิน

ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  
 พัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ

บริหารและตัดสินใจ  
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ เข้าไว้ด้วยกัน  
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะตามที่ก าหนด เพื่อการท างานอย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้
ความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกในการให้บริการ 

T (Threat) 

 ส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการงบประมาณและการคลังให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการให้บริการด้านการงบประมาณและการคลัง แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการให้บริการ  

 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้รับทราบขีด
ความสามารถและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการด้านต่างๆ 

 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา 

 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน บริการ
วิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

 บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ปลูกฝังค่านิยมแก่บุคลากรในการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน  
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณและการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม

ความรู้ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่ 
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ส่วนที ่3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 
3.1 ความเป็นมา  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2565 นั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 
โดยมีการวางแผนการจัดท า มีการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ อันจะส่งผลให้การด าเนินการนั้น 
มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กองนโยบาย
และแผนซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง โดยการจัดท า
แบบมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถน าไปใช้เพ่ือการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้งงบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ กองนโยบายและแผน
ร่วมกับกองคลัง ยังมีฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงานการเงิน ส าหรับติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณในมิติต่างๆ รวมทั้ง ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปใช้ในการตัดสินใจและบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
3.2 แผนการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด าเนินงานตามภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก ่ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
3.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้น

การปฏิบัติ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตรวม 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งผลิต
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บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยได้ก าหนด 
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัด และงบประมาณ ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
แผน 

ปี 2564 
แผน 

ปี 2565 
1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

เชิงเวลา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

1,500 
1,900 
4,577 

 
100 

 
82 

 
 

1,500 
1,900 
4,577 

 
100 

 
82 

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

เชิงเวลา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

1,830 
2,830 
7,790 

 
100 

 
75 

 
 

1,830 
2,830 
7,790 

 
100 

 
75 

3. โครงการ :  โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ     
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ิมขึ้น (labor Skill Improvement) 

 
 
 

80 
 

85 
 

 
 
 
- 
 

85 
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
แผน 

ปี 2564 
แผน 

ปี 2565 
เชิงเวลา 

การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
90 

 
90 

 
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่าย 

จากเงินรายได้ 
รวม 

พ.ศ. 2564 
1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านสังคมศาสตร์ 
2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการ :  โครงการพัฒนา
และผลิตก าลังคนของประเทศ     
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 
18,633,500 

 
234,787,600 

 
8,937,600 

 
27,891,500 

 
160,608,100 

 
- 

 
46,525,000 

 
395,395,700 

 
8,937,600 

พ.ศ. 2565* 
1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านสังคมศาสตร์ 
2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการ :  โครงการพัฒนา
และผลิตก าลังคนของประเทศ     
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 
19,206,600 

 
256,080,600 

 
9,995,000 

 
28,536,100 

 
170,842,500 

 
- 

 
46,706,600 

 
426,923,100 

 
9,995,000 

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบประมาณรายจ่าย เป็นวงเงินทีผ่่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 - 3 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 
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3.2.2 ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านการวิจัย โดยสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริม ผลักดันให้น าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key Partner) โดยมีงบประมาณด้านการวิจัย 
ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณรายจ่าย 
จากกองทุน ววน. 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

รวม 

พ.ศ. 2564 9,850,000 11,744,200 21,594,200 
พ.ศ. 2565* 7,350,000 12,075,000 19,425,000 

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบประมาณรายจ่าย เป็นวงเงินงบประมาณขั้นกลั่นกรองค าของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติ

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ที่ผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 - 3 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

 
3.2.3 ด้านบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านบริการวิชาการ โดยให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ เผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ตัวชี้วัด และงบประมาณ ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
แผน 

ปี 2564 
แผน 

ปี 2565 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เชิงปริมาณ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
เชิงเวลา 

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

21 
 

87 
 

100 

 
 

24 
 

87 
 

100 
 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่าย 

จากเงินรายได้ 
รวม 

พ.ศ. 2564 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
3,000,000 

 
1,065,800 

 
4,065,800 

พ.ศ. 2565* 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
2,700,000 

 
3,542,400 

 
6,242,400 

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบประมาณรายจ่าย เป็นวงเงินทีผ่่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 - 3 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

 
3.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการให้บุคลากร 
นักศึกษา รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัด และงบประมาณ ในการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
แผน 

ปี 2564 
แผน 

ปี 2565 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เชิงเวลา 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

17 
 

95 
 

100 

 
 

13 
 

95 
 

100 
 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่าย 

จากเงินรายได้ 
รวม 

พ.ศ. 2564 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
- 

 
1,185,100 

 
1,185,100 

พ.ศ. 2565* 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
- 

 
1,238,400 

 
1,238,400 

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

 
3.2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย มีการก าหนดยุทธศาสตร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีระบบธรรมาภิบาล โดยมีงบประมาณด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่าย 

จากเงินรายได้ 
รวม 

พ.ศ. 2564 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
- 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

พ.ศ. 2565* 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
- 

 
  500,000 

 
  500,000 

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

 
3.3 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน  

1. สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย  
2. มีระบบบริหารด้านงบประมาณและการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
3. บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
4. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้

จ่ายงบประมาณของรัฐบาลและนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษา 

5. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  

6. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี 
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

7. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางด้านการพัสดุ และการเงิน 
8. จัดท าข้อมูลด้านงบประมาณและการคลัง ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ให้

มีประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้ 
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3.4 วัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางการเงิน  
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้รวดเร็วและทันสมัย 
2. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ปราศจากหรือมีระดับความเสี่ยงน้อยเป็นที่ยอมรับได้  
3. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานการจัดหารายได้ การเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน

รายได้ และงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเจ้าของแหล่งงบประมาณอ่ืน  

4. เพ่ือบริการงานด้านระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แก่หน่วยงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

5. เพ่ือให้บริหารด้านการเงินและบัญชีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคลากร
ภายนอกให้เกิดความประทับใจ และท าหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

6. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการในการสนับสนุนงานบริหาร และการสนับสนุนงานวิชาการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  
 
3.5 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที ่1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย  
จุดเน้น : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการบริหารทรัพย์สินทาง

ปัญญาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
มาตรการ : 

1. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ด้านการจัดการศึกษาให้มีความสัมพันธ์กัน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะกับการเรียนรู้ เป็นที่น่าสนใจของนักศึกษา 

2. จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอ้ือต่อการบริหารสินทรัพย์และการจัดการของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาพื้นที่เพ่ือสร้างรายได้ และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. ส่งเสริมการสร้างรายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
6. จัดหารายได้จากโครงการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยการสนับสนุนการน างานวิจัยไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
7. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือชุมชน  เช่น

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการคลินิกเทคโนโลยีที่ให้บริการชุมชนแบบมีรายได้ โครงการบูรณาการ
พันธกิจสู่นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน  
จุดเน้น : การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการรายงานผล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
มาตรการ :  

1. การจัดการความรู้ด้านงบประมาณและการคลัง เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความรู้ความเข้าใจ และด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบติดตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

3. สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

จุดเน้น : ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรตระหนักและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรทุกประเภท
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมุ่งเน้นการประหยัดและการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ :  
1. มีนโยบายและก าหนดมาตรการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ อนุรักษ์พลังงาน และ

การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เน้นให้บุคลากรทุกคนประหยัด

พลังงานและให้ใช้เท่าที่จ าเป็นตลอดจนก าหนดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
3. สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน

ด้านต่างๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ลดปัญหามลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การหารายได้
และเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดหา
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้ รวมทั้งการ
บริหารทรัพย์สินทาง
ปัญญาและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
การสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

1.1.1 ร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับ
จัดสรรเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ
ก่อนหน้า 

ร้อยละ ≥5 ≥5 กผ. กผ. 

1.1.2 รายได้หรือผลประโยชน์
จากค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

บาท 205,883,300 206,000,000 ทุกคณะ กค. 

1.1.3 รายได้หรือผลประโยชน์
จากการบริการวิชาการ 
(เฉพาะเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 

บาท 5,000,000 5,000,000 ทุกคณะ/ 
สวพ./สวส. 

กค. 

1.1.4 รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

บาท 13,000,000 14,000,000 กก./กพ./
กองบริหาร
ทรัพยากร 

กค. 

1.1.5 รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย 

บาท 8,000,000 8,000,000 กค. กค. 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

   1.1.6 รายได้หรือผลประโยชน์
อ่ืน 

บาท 3,000,000 3,000,000 ทุกหน่วยงาน กค. 

1.1.7 รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

บาท - - ทุกคณะ/ 
สวพ./ 

กผ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการด้าน
การเงิน 

การบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
มีการรายงานผล 
ติดตาม และตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งการจัดการ
ความรู้ด้านงบประมาณ
และการคลัง 

2.1.1 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ด้านงบประมาณและการคลัง 

ร้อยละ 20 50 ทุก
หน่วยงาน 

กบ. 

2.1.2 ร้อยละของจ านวนเงิน
กันเหลื่อมปีของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ ≥5 ≥5 ทุก
หน่วยงาน 

กค. 

2.1.3 ร้อยละของจ านวนเงิน
กันเหลื่อมปีของงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ ≥5 ≥5 ทุก
หน่วยงาน 

กค. 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

   2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

ร้อยละ ≥80 ≥80 ทุกหน่วยงาน กผ. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 
ส่งเสริมให้
บุคลากรใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
และส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
และการใช้
พลังงานทดแทน 

ส่งเสริมให้หน่วยงาน
และบุคลากรตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการ
ใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทอย่างประหยัด
และคุ้มค่า รวมทั้ง
มุ่งเน้นการประหยัด
และการใช้พลังงาน
ทดแทน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัย 

2.2.1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจ าปี 
 

เรื่อง 2 2 ทุกหน่วยงาน กค. 

2.2.2 ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า
ลดลงจากปีงบประมาณก่อน
หน้า 

ร้อยละ ≥5 ≥5 ทุกหน่วยงาน กค. 
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3.6 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 – 2565 จัดท าเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิพ.ศ. 2563 – 2565 ดังนี้ 

1. การหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือการสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของรายได้สะสมที่เกิดจากการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายแบบ
เกินดุลเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการรายงานผลการด าเนินงาน ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

3. การจัดการความรู้ด้านงบประมาณและการคลัง เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความเข้าใจ และด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP (Individual Development 
Plan) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

4. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของการด าเนินการ 
ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความมั่นคง
และยั่งยืนทางการเงิน ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
พ.ศ. 2563 – 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ

ก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
สร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย 

ชุมชน สังคม และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

รองรับความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมั่นคง 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
พ.ศ. 2564 – 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การหารายได้และเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 

24 
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3.7 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและติดตามผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 
2. คณะกรรมการฯ ด าเนินการทบทวนแผนโดยน าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
พ.ศ. 2563 – 2564 มาพิจารณา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน เพ่ือปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และจุดเน้น รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือก าหนดมาตรการทางการเงินต่างๆ โดยระดมความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. น าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

5. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ฉบับสมบูรณ์ 
 
3.8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีแหล่งงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ จากงบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยได้
ก าหนดแนวทางการจัดหา และการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน ไว้ดังนี้ 

1. ด้านรายรับ 
1.1 งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินขั้นต่ าของรายจ่ายประจ าและงบลงทุน และเสนอขอ
เป็นโครงการตามหมวดรายจ่าย โครงการ/กิจกรรม ตามระเบียบส านักงบประมาณ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 6 
ทรัพยากรอุดมศึกษา ส่วนที่ 1 การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา มาตรา 45 ดังนี้ 
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มาตรา 45 การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณสาหรับการอุดมศึกษา ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง 
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง 

(2) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า รวมทั้งงบลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่งบลงทุน
ตาม (3) ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง 
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยต้อง
ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(3) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(4) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

การจัดสรรงบประมาณตาม (3) ต้องท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับส านักงาน
ปลัดกระทรวง หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม แล้วแต่กรณี 

1.2 งบประมาณเงินรายได้  
 มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ดังนี้  

1) รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของนักศึกษา 

2) รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 
3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายได้จากหอพัก

นักศึกษา รายได้จากค่าเช่าสถานที่/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากดอกเบี้ย/จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รายได้

จากผลผลิต/ผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม รายได้จากผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน 
6) รายได้อ่ืนๆ เช่น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้อุทิศหรือบริจาค 
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2. ด้านรายจ่าย 
2.1 งบประมาณรายจ่าย  

จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงาน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ ในลักษณะงบรายจ่ายประจ า เพ่ือใช้
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3) แผนงานบูรณาการ (ถ้ามี) 
4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  

จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงาน 2 แผนงาน โดยมหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญกับการเร่งพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และด าเนินการ
บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยได้จัดสรรงบประมาณในลักษณะงบรายจ่ายประจ า นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองเพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3) งบกลาง 

 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อด าเนินงาน

ด้านต่างๆ ตามงบรายจ่าย มีดังนี้ 
1. งบบุคลากร ใช้จ่ายในลักษณะเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ จัดท ากรอบวงเงินตามอัตราบุคลากรในปัจจุบันโดยไม่เพ่ิมกรอบอัตราก าลัง 
2. งบด าเนินงาน ใช้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายบุคลากรตาม

สิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
3. งบลงทุน ใช้จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจัดท าตามกรอบความจ าเป็น 

และเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
4. งบเงินอุดหนุน ใช้จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้ 

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  
1.2 เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ  
1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1.4 เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
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1.5 เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาของ
มหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก เงินอุดหนุนโครงการหอพัก
สวัสดิการนักศึกษา  

1.6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/บุคลากร/พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย/พัฒนาคุณภาพการวิจัย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการ
วิชาการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

5. งบรายจ่ายอ่ืน ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร
นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการท าบัตรนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมชมรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพ้ืน ฯลฯ 

6. งบกลาง เป็นเงินทุนส ารองส าหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น เร่งด่วน 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏบิัติ 

 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 ได้จัดท าขึ้น

เพ่ือการพัฒนางานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การคลัง และพัสดุ อย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม 
เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีการระดมแนวคิดเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกัน มีเป้าประสงค์หลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ มีโครงร่าง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีความชัดเจน ซึ่งในการน าแผนลงสู่การปฏิบัติจะต้องมีการขับเคลื่อนแผน 
ที่เหมาะสม ตลอดจนต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เห็นผล
เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 
4.1 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 นี้ 
จะถูกมอบหมายและถ่ายทอดจากระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการด าเนินการแบบ Top-Down 
ท าให้การด าเนินงานมีความรวดเร็วและส าเร็จลุล่วง ในขณะเดียวกันหน่วยงานระดับสาขาวิชาและฝ่าย 
จะน ากรอบแนวคิดที่คณะ สถาบัน/ส านัก และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าขึ้น
ประกอบการจัดท าแผนของหน่วยงาน ซึ่งความส าเร็จของการขับเคลื่อนการจัดท าแผนฯ และการด าเนินการ
ตามแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนั้น เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดท า
แผนที่ดี 
 
4.2 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามรายงานทางการเงิน รายรับ ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามตัวชี้วัดของแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนภารกิจและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
ระบบและกลไกการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. จัดท าบัญชีการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้เกณฑ์
คงค้างและด าเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. จัดท ารายงานการเงิน แสดงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
3. จัดท ารายงานการเงินรายเดือน รายไตรมาส และประจ าปี น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ 
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4. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งระดับ
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการส าคัญ น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจ าปี 
เพ่ือทราบ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยติดตามผลการ
ด า เน ินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส านักงบประมาณ  น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส และประจ าปี เพ่ือทราบ 

นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกันระหว่างงานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานแผนและงบประมาณ 
และงานติดตามและประเมินผล โดยจะมีสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านเพ่ือพัฒนางานด้านต่างๆ 
ของหน่วยงานในสังกัด และมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1256/2563  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและติดตามผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 
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ภาคผนวก ข.  
 

ค าอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.1.1 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
ก่อนหน้า 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน เปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การอุดมศึกษา ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง และให้
ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตรากาลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง 

(2) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืนซึ่งเป็นงบประจ า รวมทั้งงบลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม (๓) 
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง และให้
ส านักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยต้องค านึงถึง
คุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(3) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ
การผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรของมหาวิทยาลัย ให้นับรวมตามมาตรา 45 (1) 
(2) และ (3) 
สูตรการค านวณ : 
1. จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  = จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร 

ที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึน  ในปีงบประมาณปัจจุบัน – จ านวนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับจัดสรรจากปีงบประมาณก่อนหน้า 

2. ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 
 = 
 

ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน 
ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้น 
จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณก่อนหน้า 

X 100 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.1.2 รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจ านวนรายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ประกอบไปด้วย  

1. ค่ารับสมัครสอบคัดเลือก  
2. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาแรกเข้า  
3. ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย  
4. ค่าตอบแทนจากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
5. ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาเบ็ดเตล็ด ค่าลงทะเบียน

วิชาปรับพื้นฐาน ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
สูตรการค านวณ :  ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ในรอบปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 คณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองกลาง 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.1.3 รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจ านวนรายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการในรอบ
ปีงบประมาณ (เฉพาะเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) โดยค่าบริการวิชาการ หมายถึง เงินที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และหมายความรวมถึงเงินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับอันเนื่องมาจากการให้บริการทางวิชาการ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558 
หมวด 3 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ข้อ 14 การรับงานบริการทางวิชาการโดยอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์ประจ านั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญาให้บริการด้วยตนเอง ถ้างานนั้นใช้เวลาราชการทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือใช้อุปกรณ์ สถานที่ หรือบุคลากรของหน่วยงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ผู้รับงานบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของค่าบริการทางวิชาการที่ได้รับทั้งหมด 
อัตราร้อยละ 10 ดังกล่าวอธิการบดีอาจลดลงได้ถ้าค่าบริการทางวิชาการที่ได้รับมีจ านวนเกิน 50 ล้านบาท 
แต่ไม่ว่ากรณีใดจะลดลงต่ ากว่าร้อยละ 5 มิได้ 
 ตามความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับงานบริการที่เป็นการจัดสัมมนาหรือการฝึกอบรมในกรณีเช่นนั้น 
ให้ผู้รับงานบริการจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเป็นเงินรายได้ของหมาวิทยาลัยร้อยละ 20 ของค่าบริการทางวิชาการ
ที่ได้รับทั้งหมด 
สูตรการค านวณ :  ผลรวมของรายไดห้รือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 

ในรอบปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.1.4 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจ านวนรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
หรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิครอบครองหรือใช้สอยในรอบปีงบประมาณ ประกอบไปด้วยรายได้
หรือผลประโยชน์ ดังนี้ ค่าเช่าสถานที่/เครื่องมืออุปกรณ์ โครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ค่าเช่าบริการ
หอประชุม และค่าเช่าอื่น (สถานีน้ ามัน) 
สูตรการค านวณ :  ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ในรอบปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.1.5 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจ านวนรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ 
สูตรการค านวณ :  ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย  

ในรอบปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองกลาง กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี  
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 1.1.6 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจ านวนรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนของมหาวิทยาลัยในรอบ
ปีงบประมาณ เช่น ค่าปรับ เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปีที่ผ่านมา และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
เป็นต้น (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หมวด 3 รายได้ ข้อ 10 (6)) 
สูตรการค านวณ :  ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์อื่นในรอบปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองกลาง กองคลัง กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.7 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจ านวนรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรอบปีงบประมาณ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
สูตรการค านวณ :  ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ในรอบปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและการคลัง 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและ
การคลัง ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพิ่มการจัดการความรู้ด้านงบประมาณและการ
คลัง เพื ่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู ้ความเข้า ใจ และด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
สูตรการค านวณ :   
 
 X 100 
 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 
 
 

จ านวนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 2.1.2 ร้อยละของจ านวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนของจ านวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ต่อจ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
โดยกองนโยบายและแผนมีการก ากับติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานทุกเดือน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของหน่วยงาน มีการประมวลผลและรายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดอืน  
ทุกไตรมาส และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
สูตรการค านวณ :   
     
 X 100 

 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.3 ร้อยละของจ านวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนของจ านวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ ต่อจ านวนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณที่ได้รบั
จัดสรร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยกองนโยบายและแผนมีการก ากับติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของหน่วยงาน มีการประมวลผลและรายงานผล
การเบิกจ่ายทุกเดือน ทุกไตรมาส และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
สูตรการค านวณ :   
     
 X 100 

 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
 
 
 

จ านวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 

จ านวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดร้อยละผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีการถ่ายทอด
ค่าเป้าหมายลงสู่หน่วยประกอบด้วย  

1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

2. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
กลยุทธ์ 

3. ตัวชี้วัดตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน และตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
สูตรการค านวณ :   
 
 X 100 
 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปี 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ที่ได้ท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นแผนการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน 
เป็นต้น และต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน 
จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
เกณฑ์การวัดผล :  ผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปี ผ่านเกณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย  
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2.2 ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนของจ านวนผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ทีล่ดลง
จากปีงบประมาณก่อนหน้า ตามกลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยมหาวิทยาลัย
มีจุดเน้นตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรตระหนักและมีส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เช่น มาตรการประหยัดไฟฟ้า การเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
อายุการใช้งานนานหรือช ารุด 
สูตรการค านวณ : 
1) จ านวนผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า = ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี +  
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจ าปี 
2) ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าที่ลดลง = ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณปัจจุบัน – จ านวนผล

การเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าปีงบประมาณก่อนหน้า 
 
3) ร้อยละของผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า              ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าที่ลดลง 
 ลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า         ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า  
 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

=                  X 100 
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