
 
 
 
 

 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
 

 

 



สารบัญ 
 
เร่ือง                          หน้า 
 
ส่วนท่ี 1  ความเป็นมา          1 

1.1  ความเป็นมา           1 
1.2  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน       2 
1.3  กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน        3 
1.4  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร    3 

ส่วนท่ี 2  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 – 2566     6 
2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม        6 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน      7 
2.3  วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน       8 
2.4  นโยบาย งบประมาณ          8 
2.5  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน       8 
2.6  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน         9 
2.7  การจัดท ารายงานทางการเงิน         9 
2.8  กลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                 10 

ส่วนท่ี  3  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน                               15 
ส่วนท่ี 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ                           22 
ส่วนท่ี 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล                       23 

ส่วนท่ี 6 การวางแผนการใช้งบประมาณท่ีมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้         24 

ภาคผนวก 
ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี 5/2562 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
      ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  แนวปฏิบัติอัตราค่าธรรมเนียมและการรับบริการ

วิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  หน้า 1 

 ส่วนท่ี 1 
ความเป็นมา 

 
1.1  ความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
ท้องถ่ินสู่ระดับสากล มีการด าเนินงานภายใต้ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นกลไกท่ีช่วยในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2551 - 2565) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ด าเนินการทบทวน
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของคณะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 - 2566  

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการ
จัดสรร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
รายได้  ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้  จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมท้ังรายได้อื่นๆ ท่ีคณะได้รับมีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ 
มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินท่ีสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบครบทุกพันธกิจของคณะ รวมท้ัง มีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
ต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร  

จากแนวทางท่ีได้กล่าวมานั้น  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านท้ังการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมท้ังส่งเสริมกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  ท้ังในส่วนของการจัดหา
แหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน  รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้มี
ระบบฐานข้อมูลทางการเงินมีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินและสามารถบ่งช้ีถึง
ข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้ังนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจาก
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หน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี และจากหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
1.2  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 แผนกลยุทธ์ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  ได้มีการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 1.2.2 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ 
 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  
 2) หลักคุณธรรม (Morality) 
 3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 
 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 
 
1.3  กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ความส าคัญกับกระบวนการร่วมระดมความคิด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์   
กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1.3.1  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คือ ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี 5/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อท าหน้าท่ีจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  ลงวันท่ี 5 มกราคม 2562 ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี และส่ือสารสร้างความเข้าใจ
ให้บุคลากรในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
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1.3.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบั ติ  โดยการระดมสมองจากผู้บริหาร และบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
1.4  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม น าความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร 
 
วิสัยทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน  
 
ค่านิยมหลักองค์กร  
“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมท าหน้าท่ี  อย่างมีความสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  and  

Hand  for  Healthy  Organization) 
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าท่ี ร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  
 
อัตลักษณ์   

 “บัณฑิตเป็นคนดี  มีรายได้  พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง” 
 

เอกลักษณ์   
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร” 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 2 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 

 
2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น การเป็นท่ีปรึกษา ทุนวิจัย การบริการ

วิชาการ เป็นต้น 
2. คณะมีทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดหารายได้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง  โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร  คลินิกรักษาสัตว์  ร้านค้าจ าลองค้าปลีก โรง
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า สวนผักอินด้ีพืชศาสตร์ เป็นต้น 

3. คณะมีการเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. คณะมีนโยบาย/ระบบท่ีชัดเจนในการจัดหาเงินรายได้ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
2. การควบคุมและการก ากับติดตาม  ยังไม่มีประสิทธิภาพใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนดไว้ 
3. บุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินท่ีถูกต้อง และเป็นทิศทาง

เดียวกันให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 

โอกาส (Opportunities) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์                     

ของคณะ ส่งผลให้คณะมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น 
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้คณะมีโอกาสในการหารายได้จากการจัด

การศึกษาเพิ่มมากขึ้น   
3. การเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-Budgeting 

ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจท่ีดี 
 4. รัฐบาลมีนโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
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อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมท่ี

ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
2. อัตราการเกิดของประชากรท่ีลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีจ านวน

ลดลง 
3. สถานศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้การแข่งขันสูง 
4. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
5. การจัดเก็บรายได้มีความยืดหยุ่น ท าให้การบริหารเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
2.2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

วิสัยทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมศัีกยภาพจากองค์ความรู้ทางการเกษตรในการจัดหารายได้ 

พันธกิจ 
1. บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
2. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 
3. จัดหารายได้บนฐานทรัพยากรของคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
3.  การเพิ่มรายได้ให้กับคณะ 

เป้าประสงค ์
1. ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ท่ีถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
3. การเพิ่มรายได้จากฐานทรัพยากรของคณะ 

กลยุทธ์ 
 1. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
 3. การใช้องค์ความรู้ในการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
 
2.3  วัตถุประสงคข์องแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 2.3.1  เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้ 
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 2.3.2  เพื่อสร้างระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 2.3.3  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 2.3.4  เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน และน าไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.4  นโยบายงบประมาณ 
 2.4.1  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 
 2.4.2  ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.5  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 2.5.1  วิเคราะห์ภาระงบประมาณจากแนวโน้มงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ตลอดจน
จัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณท่ีจัดสรร 
 2.5.2  วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณท่ีตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของคณะและจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วนตามล าดับความพร้อม  
 2.5.3  ติดตาม ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน 
 
2.6  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 2.6.1  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของคณะ 
 2.6.2  ให้แต่ละสาขาของคณะจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่ายท่ีก าหนดไว้
ตามไตรมาส 
 2.6.3  ติดตาม ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผล และปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป 
 
2.7  การจัดท ารายงานทางการเงิน 
 2.7.1  คณะมีการจัดท ารายงานทางการเงินตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 2.7.2  คณะมีการประเมินผลการใช้จ่ายทางการเงินเพื่อปรับปรุงและจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2563 2564 2565 2566 
1. การเพ่ิมประสิท ธิภ าพระบบ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

 

1. ก าหนดแนวทางในการบริหาร
จั ด ก า ร ด้ าน ก า ร เงิ น แ ล ะ ก า ร
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร
การ วิ เค ราะห์ ค่ า ใช้ จ่ ายในการ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 6 6 6 แผนงานงานบริหารทั่ วไป ส านักงาน
คณบดี และทุกสาขาวิชา 
 

1.2 ร้อยละของการเบิ กจ่าย เงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

75 75 75 75 แผนงานงานบริหารทั่ วไป ส านักงาน
คณบดี และทุกสาขาวิชา 

1.3 ร้อยละของการเบิ กจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

94 95 95 95 แผนงานงานบริหารทั่ วไป ส านักงาน
คณบดี และทุกสาขาวิชา 

2. การเพ่ิมประสิท ธิภ าพระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน 

2. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล
ทางการเงิน 

2.1 มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 

1 1 1 1 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ http://fns.snru.ac.th 

3.  การเพ่ิมรายได้ให้กับคณะ 3. การใช้องค์ความรู้ในการสร้าง
รายได้จากการบริการวิชาการ 

3.1 จ านวนช่องทางที่สามารถหา
รายได้ให้กับคณะ 

2 3 4 5 1. โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ค่าบริการห้องสมุด 
3. ร้านค้าปลาสวยงาม 
4. การผลิตและแปรรูปสัตว์ปีก 
5. การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ทางด้านสัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตว
แพทย์ และทางด้านพืช 
6. คลินิกรักษาสัตว์ 
7. รายได้จากการจัดการศึกษาสาขาวิชา
พืชศาสตร์ อาทิ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ, 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด, การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้อบกรอบ  

http://fns.snru.ac.th/
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ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2563 2564 2565 2566 
       8. ค่าบริการเครื่องมือทางการเกษตร 

9. ค่าบริการทางวิชาการสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ อาทิ รับจ้างศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้, รับจ้าง
ศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผัก
ผลไม ้

3.  การเพ่ิมรายได้ให้กับคณะ 3. การใช้องค์ความรู้ในการสร้าง
รายได้จากการบริการวิชาการ 

3.2 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 3 4 5 1. อบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ 
2. อบรมการท าเบอเกอรี่เพ่ือประกอบ

อาชีพ 
3. อบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญ่ีปุ่น 
4. อบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เพ่ือ

การตกแต่ง 
แผนด าเนินการโครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 
1. อบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ 
วางแผนจัดโครงการ หลักสูตร “การ
จัดการระบบสืบพันธ์ุโค-กระบือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผสมติด รุ่นที 3” ในวันที่ 
29-31 ต.ค. 63 น้ี 
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เป้าประสงค์ท่ี 1  ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 1  ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบ การเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับ 6 6 6 6 

1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

1.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

75 

 
94 

75 
 

95 

75 

 

95 

75 

 

95 

เกณฑ์ตัวชี้วัด 
1.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ระดับ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินท่ีผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์

สถานะทางการเงิน 
ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ระดับ 5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององค์กร 
ระดับ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
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1.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
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 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
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 าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. วางระบบกลไกในการจัดสรรเงิน งบประมาณ  วางแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ                      

บริหารงบประมาณ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดย
พิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุน 

3. ก าหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4 . พั ฒ น าประ สิทธิภ าพ ใน การด า เนิ น งาน ด้ าน การจัดซื้ อ จัด จ้างและบริห ารพั ส ดุ                           

ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  
5. พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้

เกิดการบริหารจัดการท่ีดีของหน่วยงาน  
6. จัดท าต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง และน าข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงการจัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน และพัสดุ โดยการจัดท า

ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย     X  100 
             วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย   X  100 
            วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
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เป้าประสงค์ท่ี  2  ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2.1 มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ระดับ 1 1 1 1 
 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ระดับ 2 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทางการเงิน 
ระดับ 3 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร 
ระดับ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
ระดับ 6 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ล ด้ าน งบประมาณ  การเงิน  และบัญ ชี ให้ สามารถรอ งรับ                         

การปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
2. เช่ือมโยงฐานข้อมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง ด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ  
3. พัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และน าข้อมูลมา

ใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  หน้า 13 

 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี 3 การเพิ่มรายได้ให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3  การใช้องค์ความรู้ในการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

1. จ านวนช่องทางท่ีสามารถหารายได้ให้กับ 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ช่องทาง 2 3 4 5 

 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ก าหนดแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการท่ีได้มาซึ่ง

แหล่งเงินต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. สนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานภายในองค์คณะบุคคล และ

บุคลากร 
3. สนับสนุนให้เกิดรายได้จากการบริการวิชาการท่ีมาจากฐานองค์ความรู้และความเช่ียวชาญของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. มีระบบ และกลไกในการจัดหารายได้จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   

การสร้างรายได้ให้กับคณะ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

 

 ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 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 
ยุ ทธศาสตร์ 1 : 
การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ 

              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 :               

บริหารจัดการที่ดี 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

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
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ 1 : ก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการทางการเงินและการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลทางการเงิน 

 
 

กลยุทธ์ 3 : การใช้องค์ความรู้ในการสร้าง
รายได้จากการบริการวิชาการ 
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ส่วนท่ี  3   
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน โดยมีหน่วยนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับหลักสูตร สาขาวิชา ด าเนินการ
จัดทรัพยกรด้านการเงินจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้ 
 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้แก่ 
    - รายได้จากการบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 
    - รายได้จากการบริการ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีข้ันตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังนี ้
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 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการสรรหางบประมาณแผ่นดิน และเงิน
นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีรายได้อื่น ๆ เพื่อการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นกรอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการ
จัดท ารายจ่ายขั้นต่ า รายจ่ายตามภาระผูกพัน และรายจ่ายตามภารกิตพื้นฐาน และงบประมาณบูรณาการ
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ กองนโยบายและแผนจัดท ารายละเอียด
ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน
งบประมาณเพื่อพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี ท้ังนี้การจัดท าค าของบประมาณภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณเป็นผู้ก าหนด เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีแล้ว 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกหนดและหน่วยงานจะ
จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกส้ินไตรมาส ท้ังนี้แผนการใช้
จ่ายจะเป็นไปตามความจ าเป็นและตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
 

 2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีรายได้จากงบประมาณท่ีเกิดจากการจัดเก็บรายได้ของ
มหาวิทยาลัยจากภารากิจท่ีด าเนินการเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการบริหารจัดการและด าเนินการใน
ภารกิจนั้น โดยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้จาก 3 แหล่ง คือ เงินบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา เงินรายได้
จากการให้บริการ และเงินายได้อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1  เงินบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา เป็นเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาท่ีนักศึกษาต้องจ่ายตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายหลักในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยอัตราการจัดเก็บตาม
ประเภทการศึกษาซึ่งมี 3 ประเภท ดังนี้ 

2.1.1  นักศึกษาภาคปกติ จัดเก็บ 2 ส่วน คือ 
1)  เงินค่าบ ารุงการศึกษา จัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาประเภทเหมาจ่ายปีการศึกษา

ละ 2 ภาคเรียน โดยมีอัตราการจัดเก็บจ าแนกตามหลักสูตรลาขาวิชาท่ีศึกษา ดังนี้ 
- วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 7,500 บาท 

2) เงินค่าบ ารุงอื่น ๆ จัดเก็บตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย คือ 
    - ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
- ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2556 
2.1.2  นักศึกษาภาคพิเศษ (โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน หรือกศ.ป.) จัดเก็บ 2 ส่วน 

คือ  
         1) เงินค่าบ ารุงการศึกษา จัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาประเภทเหมาจ่ายปีการศึกษา

ละ 2 ภาคเรียน โดยมีอัตราการจัดเก็บจ าแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีศึกษาดังนี้ 
- วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 8,500 บาท 

2) เงินค่าบ ารุงอื่น ๆ จัดเก็บตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย คือ 
    - ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
- ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2556 
2.1.3 รายได้จากการบริการทางวิชาการและเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ จัดเก็บ

จากรายได้ท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้บริการทางวิชาการ และเงินรายได้จาการบริหารสินทรัพย์ต่าง ๆ แก่
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

- เงินลงทะเบียนกิจกรรมการให้บริการ 
- รายได้จากการบริการวิชาการ 
ฯลฯ 

โดยการบริหารจัดการจัดเก็บ และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2553 และในส่วนรายได้จา
การบริหารสินทรัพย์นั้นในส่วนการจัดเก็บ จะมีประกาศในอัตราการให้บริการสินทรัยพ์ในแต่ละประเภท 
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การใช้จ่าย จะจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการ
ด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณการเงินรายได้ตามข้อ 12 ท่ีคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรอบวงเงินในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
แหล่งงบประมาณ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงบประมาณ 2 แหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
 2.5.2.1  งบประมาณแผ่นดิน ตามท่ีได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต ได้รับสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ดังนี ้
 1. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ เงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่งทางบริหารท่ีไม่มีวาระ) 
 2. งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค) 
 3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 
          4. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย อุดหนุนท่ัวไป อุดหนุนโครงการวิจัย) 
          5. งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย)  
            2.5.2.2  
งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรประเภทรายได้ และประมาณการรายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ดังนี ้    
 1. งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน ค่าจ้าง     
อาจารย์พิเศษ) 
 2. งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค) 
 3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 
 4. งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนท่ัวไป อุดหนุนโครงการวิจัย เงินอุดหนุนเพื่อพฒันาบุคลกร) 
      5. งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย) 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการพิจารณาทุกๆ ปีงบประมาณ และมีการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ตามเกณฑ์การจัดสรร น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และน าเสนอ
สภาอนุมัติงบประมาณโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรส าหรับหน่วยงานท่ีมีรายได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีเงินรายได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมการผลิตบัณฑิตและการบริการ ประกอบด้วย คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

ภาคปกต ิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- งบพัฒนา นศ x นก. x 20 บาท นศ x นก. x 22 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 40 บาท นศ x นก. x 44 บาท 
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 96 บาท นศ x นก. x 106 บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา   

   - สาขาวิทยาศาสตร ์ นศ x 210 x ภาคเรียน นศ x 231 x ภาคเรียน 
ภาค กศ.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- งบพัฒนา นศ x นก. x 6 บาท นศ x นก. x 6 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 80 บาท นศ x นก. x 80 บาท 
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 192 บาท นศ x นก. x 192 บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา   

   - สาขาวิทยาศาสตร ์ นศ x 190 x ภาคเรียน นศ x 190 x ภาคเรียน 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา วุฒิ ค.บ. ทุกช้ันปี จัดสรรดังนี้  

     - คณะครุศาสตร์  50 % 

    - คณะท่ีร่วมบริหารหลักสูตร 50 % 
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กองพัฒนานักศึกษา ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา (คณะ) ภาคปกติ นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน 

ภาคกศ.ป. นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน 

ค่าบ ารุงกีฬา (คณะ) ภาคปกติ นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน 

ภาคกศ.ป. นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน 

 
ส านักวิทยบริการเทคโนโลย ี

และสารสนเทศ 
ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าบ ารุงอินเทอร์เน็ต (คณะ) ภาคปกติ นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน 
ภาคกศ.ป. นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน 

 
การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 

1. ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี จัดสรรตามจ านวนนักศึกษา * 2,700 บาท 

 
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อนุมัติค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. แล้ว ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก่อนการเบิกจ่ายจากงานคลังของมหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือแผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้เงินงบประมาณต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  
  ให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ท่ียื่นไว้กับ
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
 ในกรณีท่ีจ าเป็น อธิการบดีอาจปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับฐานะการคลังของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกนั้นทราบล่วงหน้า 
 2. หน่วยงานตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action 
Plan)        การใช้งบประมาณท่ีชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลส าเร็จท่ีชัดเจน 
และกรณีท่ีมี     เงินงบประมาณแผ่นดินจะต้องบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาท่ีก าหนดตาม
งวดเงินท่ีได้รับจัดสรร 
 3. หากคณะ ส านัก สถาบัน และกอง มีความประสงค์ท่ีจะขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2552 วันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2552 
มอบอ านาจการโอนและ/หรือการเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้อธิการบดีโอน
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และ/หรือเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายในวงเงินท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมต่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัย    ส่วนกรณีท่ีเป็นการโอนเปล่ียนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อ
หน่วยต่ ากว่า 1,000,000 ล้านบาท และต่ ากว่า 10,000,000 ล้านบาท ตามล าดับ (เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ    พ.ศ. 2548  ซึ่งออกโดยส านักงบประมาณ) ถ้าวงเงินในการจัดหาครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้างเกินกว่ากรณีดังกล่าว  ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 4. การจ่ายหรือก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณให้กระท าได้แต่เฉพาะตามท่ีก าหนดไว้ในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 5. การขอเบิกเงินจากงานคลังของมหาวิทยาลัย ตามแผนงบประมาณใดให้กระท าได้แต่เฉพาะ         
ในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่  

(1) งบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ 
(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายท่ีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดีให้เบิกเหล่ือมปีและได้มีการกันไว้แล้ว 
      ในกรณีท่ี (2) ให้ขยายขอเบิกจากงานคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป 

เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องขอเบิกจากงานคลังเกินกว่าเวลาดังกล่าวก็ให้เสนอขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นราย
กรณี 
 6. ก าหนดให้วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสุดท้ายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) 
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ส่วนท่ี 4  
การบริหารและจัดการงบประมาณ 

 
4.1 มีการจัดท าแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คู่ขนานกับงบประมาณ

แผ่นดินเป็นรายเดือนและรายไตรมาส  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 
4.2 ให้หน่วยงานคลังท ารายงานแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองของมหาวิทยาลัย เสนอ

อธิการบดี  และส าเนาให้คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 

4.3 ให้หน่วยงานคลังท ารายงานการเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนดประจ าทุกหกเดือน 
และจัดท างบการเงินประจ าปี เสนออธิการบดี ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 

4.4 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างน้อย 2 ครั้ง  
4.5 การติดตามและการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลมีการน าการประเมินด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนิน งานจากการ  ใช้ จ่ ายงบประมาณ  (Performance Assessment Rating Tool-PART) จาก
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
 

การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ระบบบริหารงบประมาณ ควบคู่
ไปกับระบบของกรมบัญีกลาง GFMIS  ในการรายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบของทางราชการ  ดังนี้ 

- รายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากฐานข้อมูลในระบบ GFMIS งบทดลองหน่วย
เบิกจ่ายรายเดือน  
   - รายงานสรุปผลการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี  รายไตรมาส  เสนอต่อส านัก
งบประมาณ และ สกอ.    
   - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  พร้อมจัดท ารายงานทางการเงิน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ประจ าทุกเดือน   เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อผู้บริหารน าไปใช้ในการ
วางแผนต่อไป 
         - รายงานงบการเงินประจ าทุกเดือนน าส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง 
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ส่วนท่ี 5 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 255 9 – 2562 ไป สู่ 
การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  เพื่ อ ช่วยกัน ขับ เค ล่ือนกลยุทธ์ ให้ บ รร ลุผลสัมฤทธิ์ ตาม เป้ าหมาย ท่ีก าหนด ไว้  
โดยการด าเนินการดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่ือสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางท่ีสอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง
สามารถเช่ือมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 2. หน่ วยงานห ลักของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนกลยุทธ์ ท างการเงิน ขอ งหน่ วย งาน 
ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมาย  
ท่ีสอดคล้องเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
 3. มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ท าหน้ าท่ี ติดตามผล                         
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด และงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน                   
มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562                
จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย                  
ท่ีก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและ                
กลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่ งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ส่วนท่ี 6 

การวางแผนการใช้งบประมาณท่ีมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 
 

ในการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ หน่วยงานจะมี

แผนปฏิบัติงานและการด าเนินการเบิก-จ่ายเงินจะมีระบบงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นใช้เองเพื่อใช้

ตรวจสอบติดตามท าให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ท้ังนี้จะมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ

กรมบัญชีกลางและมหาวิทยาลัย และมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบงบการเงินของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

เง่ือนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ  
1) หน่วยงานจะต้องท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน (รายได้และงบประมาณแผ่นดิน) ส่งท่ีกองนโยบาย

และแผนก่อนการด าเนินการเบิกจ่าย ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม  

2) หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ยกเว้นหมวดค่าจ้างรายวันและเงินเดือน และรายการ
ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับจัดสรรในวงเงินท่ีอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจะด าเนินการโดย
ส่วนกลาง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ 

3) กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากหมวดต่าง ๆ หน่วยงานสามารถโอนเปล่ียนแปลงหมวดรายการได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม แต่จะต้องไม่มีค่าสาธารณูปโภคค้างช าระโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดี (ยกเว้นค่าประปาไม่อนุญาตให้โอน)  

4) กรณีมีการจ้างบุคลากรนอกเหนือจากกรอบอัตราก าลังท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จาก

มหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานตัดโอนเงินจากงบด าเนินงาน ไปเป็นหมวดเงินเดือนตามวงเงินท่ีจะต้อง

จ่ายในปีนั้น ๆ 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน  
1) รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  
2) รายงานแสดงยอดเคล่ือนไหวของบัญชีธนาคาร  

           3) รายงานการเบิก-จ่าย และรายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ี ๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 

 
 ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖  สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   
 

เพื่อให้การด าเนินงานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖  ประกอบด้วย 

 

 ๑.  คณบดี                       ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      รองประธานกรรมการ   
 ๓.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                  กรรมการ 
 ๔.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                   กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                   กรรมการ 
 ๖.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ   
 ๗.  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์                   กรรมการ 
 ๘.  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์                    กรรมการ 
 ๙.  ประธานสาขาวิชาการประมง                   กรรมการ 
 ๑๐. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                กรรมการ 
 ๑๒. ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์         กรรมการ 
 ๑๓. ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร        กรรมการ 
             ๑๔.  หัวหน้าส านักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
             ๑๕.  นางกิรอัชฌา แถมสมดี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ  
  

  /หน้าท่ีความรับผิดชอบ … 
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 หน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.  ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภัยคุกคาม (threat) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒.  ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแผนงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.  พิจารณาทบทวนนโยบาย  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมาย กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด     
การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

๔.  จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖  ให้ครบท้ัง ๔ 
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๕.  ด าเนินการติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงานค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖       

๖.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๖  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        
 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
                                           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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- ร่าง – 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง  แนวปฏิบัติอัตราค่าธรรมเนียมและการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

------------------------------------------ 
 
ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดจัดใหมีการบริการเครื่องมือ ส่ือการเรียนการสอน หอง

ปฏิบัติการ หองประชุม การบริการตรวจพิสูจนและอื่น ๆ แกบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 

 
1. อัตราค่าบริการเคร่ืองมือทางการเกษตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 

 
ล าดับ 

 
อุปกรณ์ 

อัตราค่าบริการ(บาท/วัน) 
หน่วยงานในคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน

ภายใน มรสน. 
หน่วยงาน

ราชการอื่น ๆ  
หน่วยงาน
เอกชน 

1 รถไถเดินตามพร้อมอุปกรณ์ 250 300 400 500 
2 จอบ  20 30 40 50 
3 คราด 10 20 30 40 
4 เสียม 10 20 30 40 
5 เครื่องตัดหญ้า 200 200 250 300 

 
2. อัตราค่าบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 

 
ล าดับ 

 
อุปกรณ์ 

อัตราค่าบริการ(บาท/ชั่วโมง) 
หน่วยงานในคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน

ภายใน มรสน. 
หน่วยงาน

ราชการอื่น ๆ  
หน่วยงาน
เอกชน 

1 ชุดเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน     
 1.1 ในพืช(ราคา/ตัวอย่าง) 200 250 300 350 
 1.2 ในดิน(ราคา/ตัวอย่าง) 100 120 160 180 
2 เครื่องบดตัวอย่าง ส าหรับ

เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์
 

30 บาท/ตัวอย่าง 
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ล าดับ 

 
อุปกรณ์ 

อัตราค่าบริการ(บาท/ชั่วโมง) 
หน่วยงานในคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน

ภายใน มรสน. 
หน่วยงาน

ราชการอื่น ๆ  
หน่วยงาน
เอกชน 

ไนโตรเจน 
3 ตู้อบลมร้อน 50 50 70 70 
4 ตู้ดูดควัน 30 40 50 60 
5 เครื่องวัดความแข็งของผักผลไม้

แบบดิจิตอล 
100 150 200 400 

6 เครื่องวัดความหวานแบบ
ดิจิตอล 

100 150 200 400 

7 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง 30 บาท/ตัวอย่าง 
 
3.  ค่ารักษาพยาบาลคลินิกรักษาสัตว์และปฏิบติัการ 

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าบริการ 
ราคา (บาท) 

1 วัคซีนพิษสุนัขบ้า(เข็ม) 50 
2 วัคซีนรวม 5 โรค(เข็ม) 170 
3 วัคซีนรวม 6 โรค(เข็ม 200 
4 ถ่ายพยาธิรวม (เม็ด) 20 
5 ฉีดเห็บ ขี้เรื้อน พยาธิหนอนหัวใจ น้อยกว่า 10 กิโลกรัม 50 
6 ฉีดเห็บ ขี้เรื้อน พยาธิหนอนหัวใจ มากกว่า 10 กิโลกรัม 70 
7 ฉีดยาฆ่าเช้ือ (เข็ม) 40 
8 ฉีดยาลดปวด-ลดไข้ (เข็ม) 40 

9 ฉีดยาบ ารุง (เข็ม) 40 

10 ฉีด/ป้อนยาซึม 40 

11 ให้น้ าเกลือใต้ผิวหนัง (ครั้ง) 50-80 
12 ให้น้ าเกลือเข้าเส้นรวม IV cath 150 
13 ท าแผล 50-150 
14 ท าหมันแมวผู้ 400 
15 ท าหมันแมวเมีย 500 
16 ท าหมันสุนัขผู้ น้อยกว่า 10กิโลกรัม 500 
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ล าดับ รายการ 
อัตราค่าบริการ 
ราคา (บาท) 

17 ท าหมันสุนัขผู้ 10-20 กิโลกรัม 700 
18 ท าหมันสุนัขผู้ 20-30 กิโลกรัม 1000 
19 ท าหมันสุนัขเมีย น้อยกว่า 10 กิโลกรัม 800 
20 ท าหมันสุนัขเมีย 10-20 กิโลกรัม 1000 
21 ท าหมันสุนัขเมีย 20-30 กิโลกรัม 1500 
22 ยากิน (เม็ด) 3-8 บาท ขึ้นกับชนิดยา 
23 ยากิน (น้ า) 80-120 บาท ขึ้นกับชนิดยา 
24 อาบน้ าขนส้ัน(ครั้ง) 100-200 
25 อาบน้ าขนยาว(ครั้ง) 100-300 
26 อาบน้ า+ตัดขน น้อยกว่า 10, 10-20, 20-30 กิโลกรัม (ครั้ง) 250, 350, 450 
27 ค่าตรวจความสมบูรณ์เลือด (CBC) 80 
28 ตรวจค่าเคมีของเลือด (ต่อ 1 ค่า) 100 
29 ตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด (ต่อ 1 ตัวอย่าง) 50 

 
4.  อัตราค่ารักษา/ค่าปรับ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ล าดับ รายการ อัตราค่าปรับ (บาท) 
การส่งหนังสือช้ากว่าก าหนด 

1 หนังสือท่ัวไป และ CD-ROM 5 
2 ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย 10 
3 วารสาร 5 
4 หนังสือพิมพ์ ย้อนหลัง 5 

การท าทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสียหายต้องชดใช้ค่าปรับ 
5 หนังสือท่ัวไป และ CD-ROM ปรับเป็นเงินจ านวน 2 เท่าของราคา

หนังสือ และ CD-ROM ในราคาท่ีปรากฏ  
2 เท่า+50* 

6 ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย 4 บาท / หน้า 
7 วารสารท่ัวไปปรับเป็นเงิน จ านวน 2 เท่า ของราคาวารสารท่ีปรากฏ  2 เท่า+20** 
8 หนังสือพิมพ์ปรับเป็นเงิน 2 เท่า ของราคาหนังสือพิมพ์ 2 เท่า 

*กระบวนการทางเทคนิคอีก 50 บาท 

**กระบวนการทางเทคนิคอีก 20 บาท 
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5.  อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
 

ท่ี รายการ 
1 นักศึกษา 

ภายใน
คณะฯ 

บุคลากร 
ภายใน
คณะฯ 

2 นักศึกษา
ภายใน มรสน. 

บุคคล
ทั่วไป 

1 วิเคราะห์ความช้ืน (Moist) : Oven Dry 60 85 96 120 
2 วิเคราะห์เถ้า (Ash) 90 125 144 180 
3 วิเคราะห์โปรตีน (CP) : Macro-Kjeldahl 170 245 280 350 

4 วิเคราะห์ไขมันหยาบ (EE) : Soxlet 
apparatus 170 245 280 350 

5 วิเคราะห์เยื่อใยหยาบ (CF) 170 245 280 350 

6 วิเคราะห์คาร์โบไฮเดรท (NFE) 660 945 1080 1,350 
7 วิเคราะห์ NDF 170 245 280 350 

8 วิเคราะห์ ADF 170 245 280 350 
9 วิเคราะห์ ADL 250 350 400 500 

** อัตราค่าบริการด้านบนเป็นราคาวิเคราะห์เฉพาะรายการนั้นๆ 
** การวิเคราะห ์Proximate analysis (Moisture, Ash, CP, EE, CF) คิดราคาเทียบเท่าวิเคราะห ์NFE อย่างเดียว 
1 นักศึกษาเข้ามาท าการวิเคราะห์ด้วยตนเอง แต่ใช้สารเคมีของทางห้องปฏิบัติการ 
2 นักศึกษาภายใน มรสน. ต้องท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลดค่าบริการ จากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
  ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 
ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี     ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

 
 
 
  

 


