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ส่วนที่ 1
บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
มีบทบาทและหน้าที่หลักในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน
ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมันในการดาเนินการตามภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งระดมสรรพกาลัง ทุก ภาคส่ว นเพื่อ ให้เ กิด ความคล่อ งตัว ในการบริห ารจัด การที่มีป ระสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล อันจะทาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรีย นรู้ ทางวิช าชีพ และเทคโนโลยีของชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
อย่างแท้จริง เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ
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
พัฒ นากาลังคนด้านวิช าชีพและเทคโนโลยี ชั้นสูง ให้มีส มรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ปณิธาน
มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์นักศึกษา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ดา้ นวิชาชีพและเทคโนโลยี
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
พัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม 4.0
และเทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการและการท่องเที่ยว
1.2 เป้าหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และพัฒนากาลังคนทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
มีทักษะชีวิตและการทางาน สามารถเรียนรู้ด้วนตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการทางวิชาการ เ พื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 ยุท ธศาสตร์เ พื่อ การพลิก โฉมมหาวิท ยาลัย สู่ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 กาลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพของกาลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อนาไปสู่นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและกาลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกาลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกาลังคนตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย
ชุมชน สังคม และประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
ชุมชน สังคม และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก
(Key Partner)
กลยุทธ์ที่ 3.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯหรือใช้ห ลักปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีระบบธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และมีระบบธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย
2.1 ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.1.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 – 2564 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
หน่วย : บาท
งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย*
รวม
จากเงินรายได้
ปีงบประมาณ
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 : วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000

231,500,000

274,226,700

262,764,000

238,800,000

234,883,300

800,000,000
600,000,000
400,000,000

955,444,300

897,819,500

849,296,700

835,135,200

790,676,300

2560

2561

2562

2563

2564

200,000,000
0
งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

แผนภาพแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 – 2564
จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
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2.1.2 ข้อมูลประมาณการรายรับและรายรับจริงจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
ประเภทรายได้
รวม

5

ปีงบประมาณ
ประมาณการรายรับ
รายรับจริง
ผลต่าง
ร้อยละของรายรับจริง
1. รายได้หรือผลประโยชน์จาก
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของ
รายรับจริง
มหาวิทยาลัย
ผลต่าง
ร้อยละของรายรับจริง
2. รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการ ประมาณการรายรับ
วิชาการ (เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
รายรับจริง
ผลต่าง
ร้อยละของรายรับจริง
3. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จาก
ประมาณการรายรับ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
รายรับจริง
ผลต่าง
ร้อยละของรายรับจริง

2560
233,780,000.00
284,223,679.26
50,443,679.26
121.58
210,280,000.00
205,508,547.15
-4,771,452.85
97.73
3,500,000.00
4,267,614.36
767,614.36
121.93
9,000,000.00
7,975,148.21
-1,024,851.79
88.61

5

2561
304,696,300.00
276,135,761.77
-28,560,538.23
90.63
279,196,300.00
229,237,492.77
-49,958,807.23
82.11
4,000,000.00
1,493,311.44
-2,506,688.56
37.33
8,000,000.00
15,902,498.59
7,902,498.59
198.78

2562
291,960,000.00
241,397,748.75
-50,562,251.25
82.68
265,960,000.00
213,321,361.14
-52,638,638.86
80.21
4,000,000.00
4,416,978.95
416,978.95
110.42
8,000,000.00
9,174,099.21
1,174,099.21
114.68

หน่วย : บาท
2563
253,044,000.00
203,597,070.25
-49,446,929.75
80.46
228,044,300.00
171,771,975.00
-56,272,325.00
75.32
4,000,000.00
4,790,631.40
790,631.40
119.77
6,000,000.00
10,452,920.16
4,452,920.16
174.22

ประเภทรายได้
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัย

5. รายได้หรือผลประโยชน์อื่น

ปีงบประมาณ
ประมาณการรายรับ
รายรับจริง
ผลต่าง
ร้อยละของรายรับจริง
ประมาณการรายรับ
รายรับจริง
ผลต่าง
ร้อยละของรายรับจริง

2560
8,000,000.00
6,638,295.00
-1,361,705.00
82.98
3,000,000.00
59,834,074.54
56,834,074.54
1,994.47

6
6

2561
10,000,000.00
11,494,263.26
1,494,263.26
114.94
3,500,000.00
18,008,195.71
14,508,195.71
514.52

2562
10,000,000.00
11,950,723.95
1,950,723.95
119.51
4,000,000.00
2,534,585.50
-1,465,414.50
63.36

2563
13,000,000.00
12,785,027.80
-214,972.20
98.35
2,000,000.00
3,796,515.89
1,796,515.89
189.83

2.1.3 งบประมาณรายจ่า ยและงบประมาณรายจ่า ยจากเงิน รายได้ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2563 และผลเบิกจ่ายจริง
หน่วย : บาท
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ

จัดสรรหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

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

จัดสรร

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

2563
833,682,092.68 827,603,754.06* 99.27 238,800,000 173,901,997,83 72.82
หมายเหตุ : * ผลเบิก จ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น ผลรวมของผลเบิกจ่ายจริง
จานวน 735,141,209.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.18 และเงินกันเหลื่อมปี จานวน 92,462,545.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 11.09 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (SWOT
Analysis)
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมทางการเงิน (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม
ภายในและภายนอกที่ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลั ย โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการดาเนินงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โอกาส (Opportunities)
และอุปสรรค (Threats) ดังนี้
2.2.1 จุดแข็ง (Strength)
1. มหาวิทยาลัยมีศูนย์พื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคกลาง
ตอนล่าง ตั้งอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตรกรรม
การเดินทางสะดวกติดถนนสายหลัก
2. มหาวิทยาลัยมีการให้บริการเช่า สถานที่ เช่น หอประชุม ห้องอบรมสัมมนา และสนามกีฬา
สาหรับบุคคลภายในและหน่วยงานภายนอก
3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในการพัฒนากาลังคนตามความต้องการ
ของประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคม
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทาวิจัยสาหรับบุคลากรและการทาวิจัยสาหรับองค์กรเพื่อขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
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2.2.2 จุดอ่อน (Weakness)
1. มหาวิทยาลัยยังคงมีหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ และไม่ตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ค่อนข้างน้อย
2. มหาวิทยาลั ย มีห ลักสู ตรประเภทประกาศนียบัตรหรือหลักสู ตรระยะสั้ น (Non-Degree)
ค่อนข้างน้อย
3. มหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือการหาความรู้แบบสหวิทยาการ
4. มหาวิทยาลัยยังขาดระบบและช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สามารถ
สื่อสารไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลภายนอก
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่หลากหลาย
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ
6. ขั้นตอนด้านการงบประมาณและการคลังยังมีความล่าช้า
7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการอานวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
8. บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังขาดการจัดการความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติด้านการงบประมาณและการคลังที่ถูกต้อง เพื่อการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
9. มหาวิทยาลัยยังขาดการปรังปรุงและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางด้านการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์
กับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2.2.3 โอกาส (Opportunity)
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
2. นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมี แนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ
ทีช่ ัดเจน
3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ
ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 2 การจัดการทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มาตรา 50 ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีอานาจ
ในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น ทั้งที่เป็น
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัส ดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของ
สถาบันอุดมศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา และวรรค 3 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิด
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สัญญาการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
4. จากสภาพเศรษฐกิจ ปัจ จุบัน ทาให้ผู้ปกครองยัง คงสนใจที่จ ะส่งบุตรหลานเข้า เรียนต่ อ
ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัด
ซึ่งอยู่ห่างไกลที่พักอาศัยหรือภูมิลาเนา ทาให้มีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาซึ่งส่งผลต่อรายได้ในการเก็บ
ค่าบารุงการศึกษา
5. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-Budgeting
ระบบ GFMIS ระบบ EGP ทาให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว และมีการทางานที่เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น
2.2.4 อุปสรรค (Threat)
1. การลดลงของประชากรวัยเรียน ทาให้แนวโน้มของนักศึกษาเข้าใหม่มีจานวนลงลง ส่งผลให้
การจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรมีแนวโน้มลดลง
3. โรคอุบัติใหม่หรือภัยพิบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเช่นกัน
2.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์ จุ ดแข็ ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ TOW’S Matrix ในการกาหนดกลยุทธ์ทางเลือกเพื่อเป็น
ทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
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การบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้สามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการบริการวิชาการแบบมี
รายได้
สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการบริการวิชาการที่มาจากฐานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย
เพิ่มขีดความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุน
วางระบบกลไกในการจัดสรรเงินงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาความคุ้มค่าของ
การลงทุน
กาหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พัฒนาระบบการเงินและบัญชีให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีระบบติดตาม ทวงถามหนี้ค้างชาระค่าเล่า
เรียนของนักศึกษา
พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานด้ านการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง และบริ หารพั สดุ ให้ มี ความรวดเร็ วโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
พัฒนาคุณภาพด้านการงบประมาณและการคลัง โดยมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง
พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหารายได้และการลงทุนทางการเงิน ที่สามารถนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน



ส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการงบประมาณและการคลังให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการให้บริการด้านการงบประมาณและการคลัง แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการให้บริการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้รับทราบขีด
ความสามารถและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการด้านต่างๆ
เพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารและการประชาสัม พัน ธ์ห ลัก สูต ร และศัก ยภาพทางวิช าการของอาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน บริการ
วิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
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ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ที่เปลี่ยนแปลงไป (ครุภัณฑ์ในการจั ดการเรี ยนกานสอนออนไลน์ ระบบทะเบียน การติดต่อภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการองค์กรด้วยการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการกระจายอานาจ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ปฏิรูปการ
บริหารองค์กรเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการงบประมาณและการคลัง ให้ส ามารถรองรับการปฏิบั ติง านได้อย่ างสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ
พัฒนามาตรฐานการจัดทารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนาเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
พัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและตัดสินใจ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ เข้าไว้ด้วยกัน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะตามที่กาหนด เพื่อการทางานอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และแนวปฏิ บั ติ ด้ า นการเงิ น ที่ ถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง การให้
ความสาคัญต่อการสร้างจิตสานึกในการให้บริการ

บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 ปลูกฝังค่านิยมแก่บุคลากรในการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณและการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความรู้ความสามารถในตาแหน่งหน้าที่


ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
3.1 ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2565 นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
โดยมีการวางแผนการจัดทา มี การดาเนินงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ อันจะส่งผลให้ การดาเนินการนั้น
มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กองนโยบาย
และแผนซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง โดยการจัดทา
แบบมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้งงบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ กองนโยบายและแผน
ร่ ว มกับ กองคลั ง ยั งมีฐ านข้อมูล ทางการเงิน มีการจัดทารายงานการเงิน ส าหรับติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณในมิติต่างๆ รวมทั้ง ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาไปใช้ในการตัดสินใจและบริหาร
จัดการสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2 แผนการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดาเนินงานตามภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
3.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัย มีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติ มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตรวม 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิต
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บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยได้กาหนด
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัด และงบประมาณ ในการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
1. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
เชิงปริมาณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงปริมาณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3. โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (labor Skill Improvement)
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แผน
ปี 2564

แผน
ปี 2565

1,500
1,900
4,577

1,500
1,900
4,577

100

100

82

82

1,830
2,830
7,790

1,830
2,830
7,790

100

100

75

75

80

-

85

85

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

แผน
ปี 2564

แผน
ปี 2565

เชิงเวลา
การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

90

90

หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
1. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์
2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการ : โครงการพัฒนา
และผลิตกาลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
พ.ศ. 2565*
1. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์
2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการ : โครงการพัฒนา
และผลิตกาลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

งบประมาณ
รายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้

รวม

18,633,500

27,891,500

46,525,000

234,787,600

160,608,100

395,395,700

8,937,600

-

8,937,600

19,206,600

28,536,100

46,706,600

256,080,600

170,842,500

426,923,100

9,995,000

-

9,995,000

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณรายจ่าย เป็นวงเงินทีผ่ ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
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
มหาวิทยาลัย มีภารกิจด้านการวิจัย โดยสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริม ผลักดันให้นาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key Partner) โดยมีงบประมาณด้านการวิจัย
ดังนี้
หน่วย : บาท
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ
รวม
จากกองทุน ววน.
จากเงินรายได้
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 เป็นวงเงินงบประมาณขั้นกลั่นกรองคาของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ที่ผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 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
มหาวิทยาลัย มีภ ารกิจ ด้านบริการวิช าการ โดยให้บริการวิช าการแก่ชุมชน สัง คม บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อ พัฒ นาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้ าง
ความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ เผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่ องและยั่งยืน และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยได้กาหนดค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ตัวชี้วัด และงบประมาณ ในการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
เชิงเวลา
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

แผน
ปี 2564

แผน
ปี 2565

21

24

87

87

100

100
หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
พ.ศ. 2565*
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบประมาณ
รายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้

รวม

3,000,000

1,065,800

4,065,800

2,700,000

3,542,400

6,242,400

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณรายจ่าย เป็นวงเงินทีผ่ ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 - 3 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

3.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการทานุ
บารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการให้บุคลากร
นักศึกษา รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดค่าเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัด และงบประมาณ ในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

แผน
ปี 2564

แผน
ปี 2565

17

13

95

95

100

100
หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2565*
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
รายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้

รวม

-

1,185,100

1,185,100

-

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 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มั่นคง และมี ระบบธรรมาภิบาล โดยมีงบประมาณด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
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หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2565*
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ
รายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้

รวม

-

1,500,000

1,500,000

-

500,000

500,000

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

3.3 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน
1. สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบบริหารด้านงบประมาณและการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3. บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
4. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณของรัฐบาลและนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษา
5. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
6. ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางด้านการพัสดุ และการเงิน
8. จัดทาข้อมูลด้านงบประมาณและการคลัง ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ให้
มีประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้
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3.4 วัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางการเงิน
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้รวดเร็วและทันสมัย
2. เพื่อพัฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารการเงิน และงบประมาณที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปราศจากหรือมีระดับความเสี่ยงน้อยเป็นที่ยอมรับได้
3. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานการจัดหารายได้ การเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ และงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเจ้าของแหล่งงบประมาณอื่น
4. เพื่อบริการงานด้านระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แก่หน่วยงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อให้ บ ริ ห ารด้านการเงิน และบั ญชีแก่บุ คลากรของมหาวิทยาลั ย นักศึกษา และบุคลากร
ภายนอกให้เกิดความประทับใจ และทาหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการในการสนั บสนุน งานบริ หาร และการสนับสนุนงานวิช าการเพื่อให้ การดาเนินงานเป็น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3.5 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
จุดเน้น : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการบริหารทรัพย์สินทาง
ปัญญาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
มาตรการ :
1. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ด้านการจัดการศึกษาให้มีความสัมพันธ์กัน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะกับการเรียนรู้ เป็นที่น่าสนใจของนักศึกษา
2. จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการบริหารสินทรัพย์และการจัดการของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมการสร้างรายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
6. จัดหารายได้จากโครงการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยการสนับสนุนการนางานวิจัยไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
7. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือชุมชน เช่น
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการคลินิกเทคโนโลยีที่ให้บริการชุมชนแบบมีรายได้ โครงการบูรณาการ
พันธกิจสู่นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
จุดเน้น : การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการรายงานผล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการ :
1. การจั ดการความรู้ ด้านงบประมาณและการคลั ง เพื่อให้ บุคลากรของมหาวิทยาลั ย มี
ความรู้ความเข้าใจ และดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบติดตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
จุดเน้น : ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรตระหนักและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรทุกประเภท
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมุ่งเน้นการประหยัดและการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
มาตรการ :
1. มีนโยบายและกาหนดมาตรการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ อนุรักษ์พลังงาน และ
การใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่างๆ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลั ย เน้นให้บุคลากรทุกคนประหยัด
พลังงานและให้ใช้เท่าที่จาเป็นตลอดจนกาหนดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
3. สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ลดปัญหามลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

20

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

จุดเน้น

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การหารายได้
และเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1.1
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดหา
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้ รวมทั้งการ
บริหารทรัพย์สินทาง
ปัญญาและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
การสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน

1.1.1 ร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
ก่อนหน้า
1.1.2 รายได้หรือผลประโยชน์
จากค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.1.3 รายได้หรือผลประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
(เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
1.1.4 รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
1.1.5 รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
≥5
≥5

บาท

205,883,300 206,000,000

20

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

กผ.

กผ.

ทุกคณะ

กค.

บาท

5,000,000

5,000,000

ทุกคณะ/
สวพ./สวส.

กค.

บาท

13,000,000

14,000,000

กค.

บาท

8,000,000

8,000,000

กก./กพ./
กองบริหาร
ทรัพยากร
กค.

กค.

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

จุดเน้น

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

หน่วยนับ
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1.1.6 รายได้หรือผลประโยชน์
อื่น
1.1.7 รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการ
2.1.1 ร้อยละของจานวน
การเพิ่ม
เพิ่มประสิทธิภาพ ภายในมหาวิทยาลัย
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหาร
เทคโนโลยีราชมงคล ด้านงบประมาณและการคลัง
การบริหาร
จัดการด้าน
สุวรรณภูมิ มีความ
2.1.2 ร้อยละของจานวนเงิน
จัดการ
การเงิน
โปร่งใส และตรวจสอบได้ กันเหลื่อมปีของงบประมาณ
มีการรายงานผล
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ติดตาม และตรวจสอบ 2.1.3 ร้อยละของจานวนเงิน
การใช้จ่ายงบประมาณ กันเหลื่อมปีของงบประมาณ
รวมทั้งการจัดการ
รายจ่ายจากเงินรายได้
ความรู้ด้านงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
และการคลัง
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บาท

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
3,000,000
3,000,000

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

ทุกหน่วยงาน

กค.

บาท

-

-

ทุกคณะ/
สวพ./

กผ.

ร้อยละ

20

50

ทุก
หน่วยงาน

กบ.

ร้อยละ

≥5

≥5

ทุก
หน่วยงาน

กค.

ร้อยละ

≥5

≥5

ทุก
หน่วยงาน

กค.

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

22

กลยุทธ์ที่ 2.2
ส่งเสริมให้
บุคลากรใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
และส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
และการใช้
พลังงานทดแทน

จุดเน้น

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

หน่วยนับ

2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
2.2.1 ผลการดาเนินงานตาม
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจาปี

ร้อยละ

ส่งเสริมให้หน่วยงาน
และบุคลากรตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการ
ใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทอย่างประหยัด 2.2.2 ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า
และคุ้มค่า รวมทั้ง
ลดลงจากปีงบประมาณก่อน
มุ่งเน้นการประหยัด
หน้า
และการใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัย
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ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
≥80
≥80

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

ทุกหน่วยงาน

กผ.

เรื่อง

2

2

ทุกหน่วยงาน

กค.

ร้อยละ

≥5

≥5

ทุกหน่วยงาน

กค.

3.6 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนกลยุท ธ์ท างการเงิน มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2565 จัดทาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 ดังนี้
1. การหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สะสมที่เกิดจากการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายแบบ
เกินดุลเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการรายงานผลการดาเนินงาน ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของความสาเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กาหนด
3. การจัดการความรู้ด้านงบประมาณและการคลัง เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความเข้าใจ และดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ
แนวปฏิบัติ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP (Individual Development
Plan) ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
4. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของการดาเนินการ
ทั้งจากงบประมาณแผ่น ดิน และงบประมาณจากเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความมั่นคง
และยั่งยืนทางการเงิน ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563 – 2565
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2564 – 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ
กาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
สร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย
ชุมชน สังคม และประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565
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3.7 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565
2. คณะกรรมการฯ ดาเนินการทบทวนแผนโดยนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ
พ.ศ. 2563 – 2564 มาพิจารณา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน เพื่อปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และจุดเน้น รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อกาหนดมาตรการทางการเงินต่างๆ โดยระดมความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. น าแผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิ น มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูม ิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ที่ผ่ านความเห็ นชอบคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ฯ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
5. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ฉบับสมบูรณ์
3.8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีแหล่งงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามพันธกิจ
5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ จากงบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยได้
กาหนดแนวทางการจัดหา และการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน ไว้ดังนี้
1. ด้านรายรับ
1.1 งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินขั้นต่าของรายจ่ายประจาและงบลงทุน และเสนอขอ
เป็นโครงการตามหมวดรายจ่าย โครงการ/กิจกรรม ตามระเบียบสานักงบประมาณ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งดาเนิ น การตามพัน ธกิจ ของมหาวิทยาลั ย ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 6
ทรัพยากรอุดมศึกษา ส่วนที่ 1 การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา มาตรา 45 ดังนี้
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มาตรา 45 การทาคาขอและการจัดสรรงบประมาณสาหรับการอุดมศึกษา ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง
และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตรากาลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง
(2) งบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจา รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุน
ตาม (3) ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง
และให้สานักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง เพื่อให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยต้อง
คานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(3) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้ว ยสภานโยบายการอุด มศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(4) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การจัดสรรงบประมาณตาม (3) ต้องทาข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับสานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แล้วแต่กรณี
1.2 งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ดังนี้
1) รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของนักศึกษา
2) รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายได้จากหอพัก
นักศึกษา รายได้จากค่าเช่าสถานที่/เครื่องมือ/อุปกรณ์
4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากดอกเบี้ย/จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจาหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รายได้
จากผลผลิต/ผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม รายได้จากผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน
6) รายได้อื่นๆ เช่น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้อุทิศหรือบริจาค

26

2. ด้านรายจ่าย
2.1 งบประมาณรายจ่าย
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับแผนงาน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ ในลักษณะงบรายจ่ายประจา เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3) แผนงานบูรณาการ (ถ้ามี)
4) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับแผนงาน 2 แผนงาน โดยมหาวิทยาลัยได้ให้
ความสาคัญกับการเร่งพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และดาเนินการ
บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยได้จัดสรรงบประมาณในลักษณะงบรายจ่ายประจา นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสรรไว้เป็นเงินสารองเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3) งบกลาง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ตามงบรายจ่าย มีดังนี้
1. งบบุคลากร ใช้จ่ายในลักษณะเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ จัดทากรอบวงเงินตามอัตราบุคลากรในปัจจุบันโดยไม่เพิ่มกรอบอัตรากาลัง
2. งบดาเนินงาน ใช้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายบุคลากรตาม
สิทธิประโยชน์ของบุคลากร
3. งบลงทุน ใช้จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจัดทาตามกรอบความจาเป็น
และเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
4. งบเงินอุดหนุน ใช้จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดาเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
1.4 เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
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1.5 เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาของ
มหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก เงินอุดหนุนโครงการหอพัก
สวัสดิการนักศึกษา
1.6 เงิน อุดหนุ น ค่าใช้จ่ ายพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา/บุคลากร/พัฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย/พัฒนาคุณภาพการวิจัย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการ
วิชาการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
5. งบรายจ่ายอื่น ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร
นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการทาบัตรนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมชมรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้น ฯลฯ
6. งบกลาง เป็นเงินทุนสารองสาหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จาเป็น เร่งด่วน
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ส่วนที่ 4
การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 ได้จัดทาขึ้น
เพื่อการพัฒนางานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การคลัง และพัสดุ อย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม
เปิดโอกาสให้ทุก หน่วยงานในสังกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีการระดมแนวคิดเพื่อ กาหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกัน มีเป้าประสงค์หลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ มีโครงร่าง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีความชัดเจน ซึ่งในการนาแผนลงสู่การปฏิบัติจะต้องมีการขับเคลื่อนแผน
ที่เหมาะสม ตลอดจนต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เห็นผล
เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้
4.1 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 นี้
จะถูกมอบหมายและถ่ายทอดจากระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับ คณะ สถาบัน/สานัก และหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงกั บ แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการดาเนินการแบบ Top-Down
ทาให้การดาเนินงานมีความรวดเร็ว และสาเร็จลุล่วง ในขณะเดียวกันหน่วยงานระดับ สาขาวิชาและฝ่าย
จะนากรอบแนวคิดที่คณะ สถาบัน/สานัก และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ได้จัดทาขึ้น
ประกอบการจัดทาแผนของหน่วยงาน ซึ่งความสาเร็จของการขับเคลื่อนการจัดทาแผนฯ และการดาเนินการ
ตามแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนั้น เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดทา
แผนที่ดี
4.2 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามรายงานทางการเงิน รายรับ ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามตัวชี้วัดของแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนภารกิจและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
ระบบและกลไกการตรวจสอบ ดังนี้
1. จัดทาบัญชีการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้เกณฑ์
คงค้างและดาเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. จัดทารายงานการเงิน แสดงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
3. จัดทารายงานการเงินรายเดือน รายไตรมาส และประจาปี นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
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4. จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งระดับ
แผนงาน ผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรม งบรายจ่ าย และรายการส าคั ญ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจาปี
เพื่อทราบ
5. จัด ท ารายงานผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบ ัต ิร าชการประจ าปี โดยติด ตามผลการ
ด าเนิน งานตามภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลั ย และผลการดาเนิ น งานตามตัว ชี้วัดของส านักงบประมาณ นาเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ บริห าร
มหาวิทยาลัยฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส และประจาปี เพื่อทราบ
นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกันระหว่างงานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานแผนและงบประมาณ
และงานติดตามและประเมินผล โดยจะมีสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ
ของหน่วยงานในสังกัด และมหาวิทยาลัยต่อไป
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คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1256/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและติดตามผลการดาเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.1 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
ก่อนหน้า
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน เปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 การทาคาขอและการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
การอุดมศึกษา ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง และให้
สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตรากาลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง
(2) งบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจา รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม (๓)
ให้ส ถาบัน อุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง และให้
สานักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง เพื่อให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยต้องคานึงถึง
คุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(3) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ
การผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรของมหาวิทยาลัย ให้นับรวมตามมาตรา 45 (1)
(2) และ (3)
สูตรการคานวณ :
1. จานวนงบประมาณรายจ่ายประจาปี = จานวนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรร
ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณปัจจุบัน – จานวนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่ได้รับจัดสรรจากปีงบประมาณก่อนหน้า
2. ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
=

จานวนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
X 100
จานวนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณก่อนหน้า

ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน
ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.2 รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจานวนรายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ประกอบไปด้วย
1. ค่ารับสมัครสอบคัดเลือก
2. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาแรกเข้า
3. ค่าบารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย
4. ค่าตอบแทนจากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
5. ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาเบ็ดเตล็ด ค่าลงทะเบียน
วิชาปรับพื้นฐาน ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
สูตรการคานวณ : ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 คณะ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองกลาง
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.3 รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัด จานวนรายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการในรอบ
ปีงบประมาณ (เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย) โดยค่าบริการวิชาการ หมายถึง เงินที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และหมายความรวมถึงเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับอันเนื่องมาจากการให้บริการทางวิชาการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558
หมวด 3 ขั้น ตอนและวิธีการดาเนินงาน ข้อ 14 การรับงานบริการทางวิชาการโดยอาจารย์ประจาและ
อาจารย์ประจานั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญาให้บริการด้วยตนเอง ถ้างานนั้นใช้เวลาราชการทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือใช้อุป กรณ์ สถานที่ หรือบุคลากรของหน่ว ยงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ผู้รับงานบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมเข้าเป็ นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของค่าบริการทางวิชาการที่ได้รับทั้งหมด
อัตราร้อยละ 10 ดังกล่าวอธิการบดีอาจลดลงได้ถ้าค่าบริการทางวิชาการที่ได้รับมีจานวนเกิน 50 ล้านบาท
แต่ไม่ว่ากรณีใดจะลดลงต่ากว่าร้อยละ 5 มิได้
ตามความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับงานบริการที่เป็นการจัดสัมมนาหรือการฝึกอบรมในกรณีเช่นนั้น
ให้ผู้รับงานบริการจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเป็นเงินรายได้ของหมาวิทยาลัยร้อยละ 20 ของค่าบริการทางวิชาการ
ที่ได้รับทั้งหมด
สูตรการคานวณ : ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
ในรอบปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.4 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจานวนรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
หรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิครอบครองหรือใช้สอยในรอบปีงบประมาณ ประกอบไปด้วยรายได้
หรือผลประโยชน์ ดังนี้ ค่าเช่าสถานที่/เครื่องมืออุปกรณ์ โครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ค่าเช่าบริการ
หอประชุม และค่าเช่าอื่น (สถานีน้ามัน)
สูตรการคานวณ : ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.5 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดจานวนรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ
สูตรการคานวณ : ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง : กองกลาง กองบริห ารทรัพ ยากรนนทบุรี กองบริห ารทรัพ ยากรสุพ รรณบุ รี
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.6 รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
ค าอธิ บายตั ว ชี้ วั ด : ตัว ชี้วัดนี้ ต้องการวัด จ านวนรายได้ ห รื อผลประโยชน์ อื่ น ของมหาวิทยาลั ย ในรอบ
ปีงบประมาณ เช่น ค่าปรับ เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปีที่ผ่านมา และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
เป็น ต้น (ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ว่า ด้ว ยการบริห ารการเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หมวด 3 รายได้ ข้อ 10 (6))
สูตรการคานวณ : ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์อื่นในรอบปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองกลาง กองคลัง กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.7 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัด จานวนรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรอบปีงบประมาณ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
สูตรการคานวณ : ผลรวมของรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ในรอบปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.1 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและการคลัง
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและ
การคลัง ต่อจานวนบุคลากรทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพิ่ม การจัดการความรู้ด้านงบประมาณและการ
คลัง เพื ่อ ให้บ ุค ลากรของมหาวิท ยาลัย มีค วามรู ้ค วามเข้า ใจ และด าเนิน งานเป็น ไปตามระเบีย บ
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ :
จานวนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
X 100
จานวนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

41

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.2 ร้อยละของจานวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
คาอธิบ ายตัว ชี้วัด : ตัว ชี้วัดนี้ต้องการวัด สัดส่ว นของจานวนเงินกันเหลื่อ มปีของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ต่อจานวนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
โดยกองนโยบายและแผนมีการกากับติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานทุกเดือน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของหน่วยงาน มีการประมวลผลและรายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดือน
ทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ :
จานวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
จานวนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

X 100

ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.3 ร้อยละของจานวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัด สัดส่วนของจานวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ ต่อจานวนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณที่ได้รบั
จัดสรร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยกองนโยบายและแผนมีการกากับติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานทุกเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของหน่วยงาน มีการประมวลผลและรายงานผล
การเบิกจ่ายทุกเดือน ทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ :
จานวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ
จานวนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
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X 100

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดร้อยละผลสัมฤทธิ์ของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัย โดยการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีการถ่ายทอด
ค่าเป้าหมายลงสู่หน่วยประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย
2. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
กลยุทธ์
3. ตัว ชี้วัดตามที่ได้ตกลงกับ ส านักงบประมาณ ประกอบด้ว ย ตัว ชี้วัด เป้าหมายการให้ บริก าร
หน่วยงาน และตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
สูตรการคานวณ :
จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย X 100
จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองนโยบายและแผน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจาปี
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย ที่ได้ทาความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นแผนการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสานักงาน
เป็นต้น และต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน
จานวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
เกณฑ์การวัดผล : ผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจาปี ผ่านเกณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2.2 ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า
คาอธิบายตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดสัดส่วนของจานวนผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ทีล่ ดลง
จากปีงบประมาณก่อนหน้า ตามกลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยมหาวิทยาลัย
มีจุดเน้นตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรตระหนักและมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เช่น มาตรการประหยัดไฟฟ้า การเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
อายุการใช้งานนานหรือชารุด
สูตรการคานวณ :
1) จานวนผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า = ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี +
ในปีงบประมาณปัจจุบัน
ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจาปี
2) ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าที่ลดลง = ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณปัจจุบัน – จานวนผล
การเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าปีงบประมาณก่อนหน้า
3) ร้อยละของผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า
ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าที่ลดลง
=
X 100
ลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า
ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล : กองคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองคลัง และทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาในการรายงาน : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
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