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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 

 

1.1  ความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นสู่ระดับสากล มีการด าเนินงานภายใต้ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้การ

ก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นกลไกที่ช่วยในการผลักดัน

ยุทธศาสตรช์าติตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 

2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่2 (พ.ศ. 2551 - 2565) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ด าเนินการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของคณะ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562  

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่

จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อ เป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 

ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้  ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน   

โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  จากค่าบ ารุงการศึกษา 

รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่คณะได้รับมีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทาง

การเงนิที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มกีารจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบ

ทุกพันธกิจของคณะ รวมทั้ง มีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพรายงานทางการเงินต้อง

สามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร  

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึง

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกๆ 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562หนา้ 2 

ด้านทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้ง

ส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  

ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน  รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้มรีะบบฐานขอ้มูลทางการเงินมีการจัดท ารายงานทางการเงินที่

แสดงถึงสถานะทางการเงินและสามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี และจาก

หนว่ยงานภายนอก คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทาง

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

1.2  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 แผนกลยุทธ์ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562  ได้มีการด าเนินการตาม

แผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562  ภายใต้หลักการดังตอ่ไปนี้ 

 1.2.1 หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราช

กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐ 

 1.2.2 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ 

 1) หลักนิตธิรรม (The Rule of Law)  

 2) หลักคุณธรรม (Morality) 

 3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 

 4) หลักการมสี่วนรว่ม (Participation) 

 5) หลักความรับผดิชอบ (Responsibility) 

 6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 
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1.3  กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ความส าคัญกับกระบวนการร่วมระดม

ความคิด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้ 

1.3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คือ ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 40/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เพื่อท าหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนการใชจ้า่ยเงนิของมหาวิทยาลัย 

1.3.2  การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ  โดยการระดมสมองจากผู้บริหาร และ

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

1.4  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ปรัชญา 

ผลติบัณฑิตให้มคีุณธรรม น าความรู ้ควบคู่การวจิัยใหเ้ป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร 

 

วิสัยทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศกึษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล  

 

ค่านยิมหลักองค์กร  

“ร่วมคดิ  รว่มใจ  ร่วมท าหน้าที่  อย่างมคีวามสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  

and  Hand  for  Healthy  Organization) 

Head หมายถึง ร่วมคดิ รว่มกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางรว่มกัน 

Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
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Hand หมายถึง รว่มท า รว่มท าหนา้ที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  

 

อัตลักษณ์   

 “มีทักษะวิชาชีพ  มคีุณธรรม  พรอ้มพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง” 

 

เอกลักษณ์   

 “เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร” 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม 

2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. บริหารจัดการใหม้ีคุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและศักยภาพ 

2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

5.  การบริหารจัดการที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 

1.  บัณฑติที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคุณธรรมจรยิธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มคีวามใฝรู่้ สามารถเรียนรูด้้วย

ตนเองมสีมรรถนะในระดับอาเซียน 

2.  ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มคีุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม 

ที่ก่อให้เกิดคุณค่าตอ่สังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562หนา้ 5 

3.  การบริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู ้

จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สูก่ารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเกิดความรว่มมือการบริการทาง

วิชาการในระดับสากล 

4.  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อย่าง

สร้างสรรค์ในระดับภูมภิาค 

5.  การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 

 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงนิ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1.  คณะมคีวามสามารถในการบริหารเงิน 

คณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษา ทุนวิจัย การ

บริการวิชาการ เป็นต้น 

2. คณะมีทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดหารายได้ เช่น ศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร คลินิกรักษาสัตว์ ร้านค้าจ าลองค้า

ปลีก โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สวนผักอินดี้พชืศาสตร์ เป็นต้น 

3. คณะมกีารเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องสถานการณป์ัจจุบัน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผู้รับผดิชอบโครงการไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2. การควบคุมและการก ากับติดตาม  ยังไม่มีประสิทธิภาพใช้จ่ายเงนิ ไม่เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ 

3. บุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทาง

เดียวกันใหก้ับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4. คณะยังไม่มนีโยบาย/ระบบที่ชัดเจนในการจัดหาเงินรายได้ 
 

โอกาส (Opportunities) 

1. ผูร้ับผิดชอบโครงการไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2. การควบคุมและการก ากับติดตาม  ยังไม่มีประสิทธิภาพใช้จ่ายเงนิ ไม่เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ 

3. บุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทาง

เดียวกันใหก้ับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

4. คณะยังไม่มนีโยบาย/ระบบที่ชัดเจนในการจัดหาเงินรายได้ 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์                     

ของคณะ ส่งผลใหค้ณะมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น นโยบายรัฐบาล  ยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น 
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6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้คณะมีโอกาสในการหารายได้จาก

การจัดการศกึษาเพิ่มมากขึ้น   

7. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ  e-

Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี 

 8. รัฐบาลมีนโยบายการให้กู้ยืมเงนิจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) 

อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายการให้กู้ยืมเงนิจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้

กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

2. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามี

จ านวนลดลง 

3. สถานศกึษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแข่งขันสูง 

4. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบต่อแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

5. การจัดเก็บรายได้มคีวามยดืหยุ่น ท าให้การบริหารเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

2.2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

วิสัยทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบการบริหารการเงนิที่มีประสทิธิภาพ  

พันธกิจ 

1. บริหารงบประมาณและการเงนิให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยี 

2. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 

3. จัดหารายได้บนฐานทรัพยากรของคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการดา้นการเงิน 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอ้มูลทางการเงนิ 

3.  การเพิ่มรายได้ให้กับคณะ 

เป้าประสงค์ 

1. ระบบการบริหารจัดการดา้นการเงนิมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. ระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน ทีถู่กต้อง ตรวจสอบได้ 
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3. การเพิ่มรายได้จากฐานทรัพยากรของคณะ 

กลยุทธ์ 

 1. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนาระบบงานและฐานขอ้มูลทางการเงิน 

 3. การใชอ้งค์ความรูใ้นการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 

 

2.3  วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

 2.3.1  เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ

ปฏิบัติได้ 

 2.3.2  เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

 2.3.3  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2.3.4  เพื่อให้มกีารตดิตามและประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน และน าไปปรับปรุง

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

2.4  นโยบายงบประมาณ 

 2.4.1  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องคณะ 

 2.4.2  ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จา่ยงบประมารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2.5  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ 

 2.5.1  วิเคราะหภ์าระงบประมาณจากแนวโน้มงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ตลอดจน

จัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณที่จัดสรร 

 2.5.2  วิเคราะหแ์ละจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของคณะและจัดล าดับ

ความส าคัญและความเร่งดว่นตามล าดับความพร้อม  

 2.5.3  ติดตาม ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อจัดหา

ทรัพยากรทางดา้นการเงนิ 
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2.6  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

 2.6.1  จัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีของคณะ 

 2.6.2  ให้แต่ละสาขาของคณะจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่ายที่

ก าหนดไว้ตามไตรมาส 

 2.6.3  ติดตาม ทบทวน วิเคราะห ์รายงานผล และปรับปรุงแผนการใชจ้า่ยงบประมาณในปี

ถัดไป 

 

2.7  การจัดท ารายงานทางการเงิน 

 2.7.1  คณะมกีารจัดท ารายงานทางการเงินตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 2.7.2  คณะมีการประเมินผลการใช้จ่ายทางการเงินเพื่อปรับปรุงและจัดท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 
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2.8  กลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทาง
การเงนิ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
1 .  การ เพิ่ มประสิทธิ ภาพ
ระบบบริหารจั ดการด้ าน
การเงนิ 

 

1.  ก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรรการวเิคราะหค์่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบการเงินและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

6 6 6 6 แผนงานงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานคณบดี และทุก
สาขาวิชา 
 

1.2 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

75 75 75 75 แผนงานงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานคณบดี และทุก
สาขาวิชา 

1 . 3  ร้ อ ยละขอ งกา ร เบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

94 95 95 95 แผนงานงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานคณบดี และทุก
สาขาวิชา 

2 .  การเพิ่ มประสิทธิภาพ
ระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน 
 

2 .  พัฒนาระบบงานและ
ฐานขอ้มูลทางการเงิน 

2.1 มีระบบฐานข้อมูลทาง
การเงนิ 

 

1 1 1 1 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 
http://fns.snru.ac.th 

3.  การเพิ่มรายได้ให้กับคณะ 3. การใช้องค์ความรู้ในการ
สร้างรายได้จากการบริการ
วิชาการ 

3.1 จ านวนชอ่งทางที่สามารถ
หารายได้ใหก้บัคณะ 

1 1 2 3 1. โรงงานต้นแบบ
อุตสาหกรรมเกษตร 
2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ 
4. โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
5. คลินิกรักษาสัตว์ 
6. รา้นค้าปลีกจ าลอง 

http://fns.snru.ac.th/
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เป้าประสงค์ที่ 1  ระบบการบริหารจัดการดา้นการเงนิมปีระสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 1  ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการดา้นการเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร             
การวิเคราะหค์่าใช้จ่ายการตรวจสอบ 
การเงนิและงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ  

ระดับ 6 6 6 6 

1.2 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

1.3 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

75 

 
94 

75 
 

95 

75 

 

95 

75 

 

95 

เกณฑ์ตัวชี้วัด 

1.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ระดับ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิ

อย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ระดับ 3 มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและ

วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ระดับ 5 มีการน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวิเคราะหค์่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงิน

และความมั่นคงขององค์กร 

ระดับ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงนิให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562หนา้ 12 

1.2 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

สูตรการค านวณ :  

 

 

 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 ร้อยละ 81 

 

1.3 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

สูตรการค านวณ :  

 

             

 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ทบทวนและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านการเงินให้มีความเหมาะสม 

ทันสมัย  สอดคล้องกับระเบียบทางราชการ และน าไปใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

2. วางระบบกลไกในการจัดสรรเงินงบประมาณ  วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                      

บริหารงบประมาณ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โดยพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุน 

3. ก าหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4. พัฒนาประสิทธิภาพในการด า เนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ                           

ให้มคีวามรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย     X  100 
             วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย   X  100 
            วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
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5. พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นเครื่องมือ

สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดขีองหน่วยงาน  

6. จัดท าตน้ทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง และน า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงการจัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน  

7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน และพัสดุ  โดย

การจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 
 

เป้าประสงค์ที่  2  ระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบงานและฐานขอ้มูลทางการเงิน 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2.1 มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ระดับ 1 1 1 1 

 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 มีโครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

ระดับ 2 มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อการจัดการทางการเงิน 

ระดับ 3 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน 

ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร 

ระดับ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ฐานข้อมูล 

ระดับ 6 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ 
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แนวทางปฏิบัติ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชีให้สามารถรองรับ                         

การปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  มปีระสิทธิภาพ 

2. เช่ือมโยงฐานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ด้านงบประมาณ บัญช ีการเงนิ และพัสดุ  

3. พัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และน า

ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร 

 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 การเพิ่มรายได้ให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3  การใชอ้งค์ความรูใ้นการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 

2559 

ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

1. จ านวนช่องทางที่สามารถหารายได้ให้กับ 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ช่องทาง 1 1 2 3 

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ก าหนดแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการที่

ได้มาซึ่งแหลง่เงนิต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายในองค์คณะบุคคล 

และบุคลากร 

3. สนับสนุนให้เกิดรายได้จากการบริการวิชาการที่มาจากฐานองค์ความรู้และความ

เชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4. มีระบบ และกลไกในการจัดหารายได้จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   

การสร้างรายได้ให้กับคณะ 
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ความ เชื่ อ ม โย งร ะหว่ า ง แผนกลยุ ทธ์  และแผนกลยุ ทธ์ ท า งการ เ งิ น ขอ ง คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปน็สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์2 : 

การพัฒนาการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

  
1. ก
า
ร
พั
ฒ
น
า
นั
ก
ศึ
ก
ษ
า 

               

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
3 :  

การส่งเสริมการ
บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น 

 
            

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 4 :  

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น        

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์1 : 
การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ 

              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 :               

บริหารจัดการที่ดี 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบบริหารทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

ด้านการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทาง

การเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างรายได้
ให้กับคณะ 

เป้าประสงค์ 1 : ระบบการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

เป้าประสงค์ 2 : ระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน ที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

 

เป้าประสงค์ 3 : การเพิ่มรายได้จากฐาน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลยั 

 

กลยุทธ ์1 : ก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการทางการเงินและการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์2 : พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลทางการเงิน 

 
 

กลยุทธ ์3 : การใช้องค์ความรู้ในการสรา้ง
รายได้จากการบริการวิชาการ 

 
 


