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  ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
 
 
 
๑. ประวัติความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐมีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชา
การศึกษาสงขลาขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ และผลจาการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาจึง
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๗ ณ จุดนี้วิทยาลัยวิชา
การศึกษาสงขลา จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และ
เจริญเติบโตมาตามล าดับ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเสมอมา ในปี ๒๕๓๒ ได้วางแผนและขยายงานไปยังพ้ืนที่
ในจังหวัดพัทลุง เนื่องจากพ้ืนที่เดิมที่ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่เพียง ๑๖๒ ไร่ ไม่
เพียงพอต่อการรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเติบโตในอนาคต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒภาคใต้  ซ่ึงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือให้ด าเนินงาน
และการบริหารงานทุกส่วน เป็นไปด้วยความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการจัดแผนการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ภายหลังจากฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินงานตามภารกิจ
และเจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายงานที่
เพ่ิมขึ้นมหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  และเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดใน
การบริหาร 
  ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ว่า
มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
  (๓) ส านักงานวิทยาเขต 



๓ 

 

  (๔) ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้
มีมติเห็นชอบให้ประกาศจัดตั้งให้มีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ภายในส านักงานมหาวิทยาลัย โดย
รับผิดชอบ ๕ ด้าน ได้แก่ ภารกิจงานประชุม งานภารกิจติดตามและประเมิน ภารกิจงานวิเคราะห์นโยบาย 
ภารกิจงานประชาสัมพันธ์ และภารกิจบริหารจัดการ 

๒. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์คือ “สร้างระบบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติงาน งานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย” 
โดยมีกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงาน
ตามอ านาจและหน้าที่ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และให้ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลข่าวสารของสภา
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างระบบและกลไกการติดตามประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลสภา
มหาวิทยาลัย 
   ๑.๑ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
   ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
   ๑.๓ การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
   ๒.๑ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๑ ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็นการจัดท าแผนที่มี

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เป็นแผนระยะยาวที่แสดงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน โดย
ครอบคลุมการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากแหล่งงบประมาณทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๑.หลักประสิทธิภาพ  
๒. หลักประสิทธิผล 
๓. หลักการตอบสนอง 
๔. หลักความรับผิดชอบ 
๕. หลักความโปร่งใส 
๖. หลักการมีส่วนร่วม 



๔ 

 

๗. หลักการกระจายอ านาจ 
๘. หลักนิติธรรม 
๙. หลักความเสมอภาค 
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

 
๔.วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๒.๑ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินของฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒.๒ เพ่ือให้การบริหารการเงินและงบประมาณของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับ 

 
๕. เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 

  ๑. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีจากงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ที่ ได้รับการจัดสรร  เพ่ือสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารงาน                   
สภามหาวิทยาลัย 
  ๒.  บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้ 
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร 
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ส่วนที่ ๒ 
บริบทของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
๑. ลักษณะองค์กร 

ชื่อหน่วยงาน  
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  

ที่ตั้ง  
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีที่ตั้ง ณ ห้อง ๗๔๙ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๔ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลาขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ และผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาจึงได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๗ ณ จุดนี้วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
สงขลา จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และเจริญเติบโตมา
ตามล าดับ  มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเสมอมา ในปี ๒๕๓๒ ได้วางแผนและขยายงานไปยังพ้ืนที่ในจังหวัด
พัทลุง เนื่องจากพ้ืนที่เดิมที่ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่เพียง ๑๖๒ ไร่ ไม่เพียงพอต่อ
การรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเติบโตในอนาคต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้ ซึ่งการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือให้การด าเนินงานและ
การบริหารงานทุกส่วน เป็นไปด้วยความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการจัดท าแผนการยกฐานะมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘              
ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ              
ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยให้แบ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ 
            ภายหลังจากยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินงานตามภารกิจและ
เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ  ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายงานที่เพ่ิมขึ้น 
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 



๖ 

 

๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยทักษิณในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดใน
การบริหาร  

ตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติไววา
มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้  

(๑)  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
(๒)  ส านักงานมหาวิทยาลัย  
(๓)  ส านักงานวิทยาเขต  
(๔)  สวนงานวิชาการและสวนงานอื่น  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติ
เห็นชอบใหประกาศจัดตั้งให้มีฝ่ายบริหารงานสภาหาวิทยาลัย ภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดย
รับผิดชอบภารกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ภารกิจงานประชุม ภารกิจงานติดตามและประเมิน ภารกิจงานวิเคราะห์
นโยบาย ภารกิจงานประชาสัมพันธ์ และภารกิจบริหารจัดการ 

 
๒.  สภาพแวดล้อมขององค์กร  
 ๒.๑ ภารกิจหลักของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ ภารกิจ ได้แก่  

๑)  ภารกิจงานประชุม 
-   ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
 ของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
-   ประชุมคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 
 
 



๗ 

 

๒)  ภารกิจติดตามและประเมินผล  
 -  ติดตามและประเมินผลตนเองสภามหาวิทยาลัย  
 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี  
 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริม 
  และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 -  สัมมนาสภามหาวิทยาลัย (retreat)  
 - สภามหาวิทยาลัยเสวนาทางวิชาการ 
 -  สภามหาวิทยาลัยพบปะประชาคม 

 
๓)  ภารกิจวิเคราะห์นโยบาย  

 วิเคราะห์ 
 -  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย 
 -  การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 -  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 -  งบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 -  วิจัยสถาบัน  
 -  นโยบาย/วิธีการจัดหารายได้/การจัดตั้งหน่วยงาน (นิติบุคคล) 
 - ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดย           
  สภามหาวิทยาลัย 
 -  ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 
 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

๔)  ภารกิจประชาสัมพันธ์  
 -  งานพัฒนาเวบไซต์ 
 -  เผยแพร่ สืบค้น ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย 
 -  จดหมายข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
 -  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย 
 -  รายงานประจ าปีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 -  หนังสือรวมระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย  
 

๕)  ภารกิจบริหารจัดการ  
 -  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 -  ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 -  ด้านการจัดการความรู้ 
 -  ด้านบริหารความเสี่ยง 
 -  ด้านควบคุมภายใน 



๘ 

 

 -  ด้านบริหารงานบุคคล  
 -  ด้านบริหารงบประมาณ 
 -  ด้านการเงินและพัสดุ 
 -  ด้านธุรการและสารบรรณ 
 
๓.  ลักษณะท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ปรัชญา   

      บริหารจัดการประชุม สานต่อมติและนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเลิศ คืองานของฝ่ายบริหารงาน            
สภามหาวิทยาลัย   
 
ปณิธาน    

     มุ่งม่ันบริหารการจัดการประชุม ติดตามและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 
วิสัยทัศน์ 
     สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 
ค่านิยมหลัก THAKSIN Core Values  
     คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 
 
วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture) 
     การประสานงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาความลับ และการบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมี
ส่วนร่วม  
เอกลักษณ์     เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการประชุม ด้านติดตามและประเมินผล ด้าน
วิเคราะห์นโยบาย ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านบริหารจัดการ 
พันธกิจ 
๑. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
๒. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อน านโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล 
๔. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูลแก่

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก 

 
 
 

 



๙ 

 

ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลบุคลากร 
สายสนับสนุน (  คน) 

จ านวน ร้อยละ 
ประเภทบุคลากร   

พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ ๖๐ 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ๒ ๔๐ 

รวม ๕ ๑๐๐ 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาโท ๑ ๒๐ 
ปริญญาตรี ๔ ๘๐ 

รวม ๕ ๑๐๐ 
 



๑๐ 

 

โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 

  
 
 
 
 
 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ภารกิจด้านการประชุม ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล ภารกิจดา้นวเิคราะห์นโยบาย 

ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ภารกิจดา้นบริหารจดัการ 



๑๑ 

 

 
ส่วนที่ ๒ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2563) 

 
ปรัชญา   

      บริหารจัดการประชุม สานต่อมติและนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเลิศ คืองานของฝ่ายบริหารงาน          
สภามหาวิทยาลัย   
 
ปณิธาน    

     มุ่งม่ันบริหารการจัดการประชุม ติดตามและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน์ 
     สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย             
เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 
ค่านิยมหลัก THAKSIN Core Values  
     คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 
 
วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture) 
     การประสานงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาความลับ และการบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมี
ส่วนร่วม  
 
พันธกิจ 

๑. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

๒. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อน านโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล 
๔. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูลแก่

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก 
 

ลักษณะงานและขอบเขตหน้าที่ 
  ภารกิจหลักของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ ภารกิจ ได้แก่  
๑)  ภารกิจงานประชุม 

-   ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
 ของสภามหาวิทยาลัย 



๑๒ 

 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
-   ประชุมคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 

๒)  ภารกิจติดตามและประเมินผล  
 -  ติดตามและประเมินผลตนเองสภามหาวิทยาลัย  
 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี  
 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริม 
  และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 -  สัมมนาสภามหาวิทยาลัย (retreat)  
 - สภามหาวิทยาลัยเสวนาทางวิชาการ 
 -  สภามหาวิทยาลัยพบปะประชาคม 
 

๓)  ภารกิจวิเคราะห์นโยบาย  
 วิเคราะห์ 
 -  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย 
 -  การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 -  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 -  งบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 -  วิจัยสถาบัน  
 -  นโยบาย/วิธีการจัดหารายได้/การจัดตั้งหน่วยงาน (นิติบุคคล) 
 - ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดย           
  สภามหาวิทยาลัย 
 -  ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 
 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

๔)  ภารกิจประชาสัมพันธ์  
 -  งานพัฒนาเวบไซต์ 
 -  เผยแพร่ สืบค้น ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย 



๑๓ 

 

 -  จดหมายข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
 -  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย 
 -  รายงานประจ าปีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 -  หนังสือรวมระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย  
 

๕)  ภารกิจบริหารจัดการ  
 -  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 -  ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 -  ด้านการจัดการความรู้ 
 -  ด้านบริหารความเสี่ยง 
 -  ด้านควบคุมภายใน 
 -  ด้านบริหารงานบุคคล  
 -  ด้านบริหารงบประมาณ 
 -  ด้านการเงินและพัสดุ 
 -  ด้านธุรการและสารบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
     
     

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) 

 
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจินตนา  นาคจินดา)  
   
 
บุคลากรสายสนับสนุน  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ คุณวุฒิ 
๑ นางสาวสุกัญญา  ก าเนิดมณี 

 
นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 

๒ นางสาวเพ็ญวดี  กาวชู 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปริญญาตรี 

๓ นางสาวเกวลี  ภาระบุญ 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 

ปริญญาตรี 

๔ นายวิสิฐ  จันทร์แดง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 

ปริญญาตรี 

 
 (๑)                         (๒)                     (๓)              (๔)                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง (SWOT Analysis) 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
   

 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

๑.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาหากมีโอกาสที่
เหมาะสมและมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดประชุมมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๑ ปี 

 ๒.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและบุคลากรสามารถท างาน
ทดแทนกันได้  

 ๓.  บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๔.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีกรอบการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

๕.  บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจ ให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ๖.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยก าหนดปรัชญาของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจ และ
สามารถน าปรัชญาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

 ๗.  ผู้บริหารที่ก ากับดูแลมีความรู้ความเข้าใจในงานของฝ่ายฯ และสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงการด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

๘. บุคลากรมีจิตบริการ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 

 ๙. ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร  ให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหลากหลายวิธี เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน 
การจัดท าแนวปฏิบัติ การเป็นพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา เป็นต้น 

๑๐. มหาวิทยาลัยมีระบบบัญชี ๓ มิติ มาควบคุมในการบันทึกรายการทางการเงินประกอบ
กับฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีการควบคุมด้วย โปรแกรม Excel ท าให้มีการเปรียบเทียบและตรวจสอบ
ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว 

๑๑. มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอในการจัดประชุมและการบริหารจัดการ ท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 

๑๒. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 

๑๓. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 
๑๔  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการงานประชุมที่ดีเพ่ือรองรับการ

ด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 



๑๖ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรที่เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขาดขวัญและก าลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจ านวน ๑ อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายยุบอัตรา ส่งผล

ให้การท างานขาดความต่อเนื่อง 
๓. ภาระงานมีมากกว่าปริมาณบุคลากร ท าให้บุคลากรมีเวลาในการพัฒนาตนเองน้อย 
๔. ภาระงานด้านการวิเคราะห์นโยบายยังไม่สามารถด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจาก

ขาดแคลนบุคลากร 
๕. บุคลากรมีความรู้และทักษะสากลยังไม่เพียงพอที่จะก้าวสู่อาเซียน 
๖. บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ยัง

ไม่เพียงพอ 
 

โอกาส (Opportunities) 
๑. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่างๆ   
๒. ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีความรู้

ความสามารถหลากหลายและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
อุปสรรค (Threats) 

  นโยบายของมหาวิทยาลัยให้ยุบอัตราก าลังที่ลาออกเป็นผลให้ไม่สามารถสรรหาบุคลากรมา
ทดแทนเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรที่ลาออกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๗ 

 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ พ.ศ.  ๒๕๖๑ - 2563 

 
 

๑. วิสัยทัศน์ด้านการเงิน    
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้  

 
๒. พันธกิจ 

  ๑. จัดท าค าของบประมาณจากมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของภารกิจที่ต้องรับผิดชอบของ             
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 
 ๓. รักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 
 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2563 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2563  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5   เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินของฝ่ายบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2563 ดังนี้ 
 

๔.  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือการบริหารงาน
ตรวจสอบ ซึ่งมาจากสนับสนุนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากมหาวิทยาลัย 
 

๕. แหล่งรายได้หลัก 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีรายได้จาการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 ๕.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 ๕.๒ เงินงบประมาณรายได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

๖. แผนการขอตั้งงบประมาณ  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)     
  

แผนงบประมาณ 
 

Baseline data ประมาณการรายรับ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี 2563 

      
๑. ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ๓๙๖,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ 

 ๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๖,๙๑๖,๐๐๐ ๖,๙๓๖,๐๐๐ ๑๒,๔๔๕,๕๙๐ ๑๓,๑๓๕,๕๔๐ ๑๑,๑๑๑,๕๕๐ 1,701,840 

    ๒.๑ ค่าตอบแทน ๑,๒๔๒,๕๐๐ ๑,๒๖๒,๕๐๐ ๑,๘๘๖,๗๗๐ ๑,๗๔๕,๔๕๐ - - 

- ค่าเบี้ยประชุม ๑,๐๙๒,๕๐๐ ๑,๑๑๒,๕๐๐ ๑,๖๓๘,๘๕๐ ๑,๕๙๕,๔๕๐ ๑,๕๙๗,๑๕๐ 1,459,800 

- ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

-  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - - - ๙๒,๘๘๐ ๙๙,๖๐๐ 92,040 

๑. ค่าใช้สอย ๔,๙๘๗,๘๐๐ ๕,๐๐๗,๘๐๐๐ ๙,๓๙๐,๘๒๐ ๙,๑๖๑,๒๑๐ ๙,๑๖๔,๘๐๐ 6,394,400 

-  ค่ารับรองและพิธีการ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๑,๘๑๑,๘๐๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๑,๗๐๖๔๐๐ 1,503,000 

-  ค่าระวางจัดส่งเอกสาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๐๒,๗๐๐ ๒๑๘,๗๐๐ ๑๙๔,๙๕๐ 191,700 

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ๔,๓๙๑,๘๐๐ ๔,๔๑๑,๘๐๐ ๗,๑๑๐,๓๒๐ ๖,๘๒๖,๕๑๐ ๕,๔๑๗,๔๕๐ 4,633,700 

-  ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ๓๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ 

๒. ค่าวัสด ุ ๖๘๕,๗๐๐ ๗๐๕,๗๐๐ ๗๗๒,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1,900,000 

-  วัสดุส านักงาน ๓๓๑,๗๐๐ ๓๕๑,๗๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

-  ค่าถ่ายเอกสารประชุม ๓๕๔,๐๐๐ ๓๗๔,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ 1,800,000 

       ๓. ค่าสาธารณูปโภค ๕๕,๒๐๐ ๗๕,๒๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 54,000 

       ๔. โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๕. รายจ่ายอื่น ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๙๖,๓๔๐ ๑,๘๒๙,๓๔๐  1,849,040 

- ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ในการสรรหา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - 

- ค่าจัดท าคูมือ ระเบียบ ข้อบังคับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

- รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

- โครงการปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนา
สภามหาวิทยาลัย และประชุมระดม
สมองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๙๖๖,๓๔๐ ๑,๑๗๓,๓๔๐ 
 

๑,๑๙๗,๒๔๐ 
 

1,209,040 

- โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พบปะประชาคม 

- - ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 
๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 

- จดหมายข่าว - - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

- หนังสือรวมมติสภามหาวิทยาลัย - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 



๑๙ 

 

 
๓. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

 
  การจัดท าแผนการใช้จ่ายของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัว
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยสามารถสรุปแผนการใช้
จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ปีงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้ รวม 
ปี ๒๕๖๐ ๗๓๘,๔๐๐ ๖,๗๓๓,๑๐๐ ๗,๔๗๑,๕๐๐ 
ปี ๒๕๖๑ ๗๓๘,๔๐๐ ๖,๑๔๔,๑๐๐ ๖,๘๘๒,๕๐๐ 
ปี 2562 738,400 6,896,300 7,634,700 

 
 



๒๐ 

 

กลยุทธ์ทางการเงิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
ตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๖๑ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงานโครงการกิจกรรม 

ปี ๒๕๖๑ ปี 2562 ปี 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการ
ปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

      

เป้ าประสงค์ที่  : ๑ . ขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
๒ .มี ระบบบริหารจัดการที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของผู้บริการ 

๑ . การใช้ จ่ าย เงิน อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้ อ ย ล ะข อ งก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ฝ่ า ย
บ ริ ห า ร ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

90 92 94 โครงการ 
โครงการทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
กิจกรรม 
๑. เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
๒. การทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผน ปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปีฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย 
๓. การจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายใน 
 
 



๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
ตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๖๑ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงานโครงการกิจกรรม 

ปี ๒๕๖๑ ปี 2562 ปี 2563 
๔. การส ารวจความพึงพอใจ
ข อ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
และคณ ะกรรมการสรรหา
ผู้บริหาร 
 

 ๔. เร่งรัดติดตามและรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑. มีรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส  

๔ ครั้ง ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณทุกไตรมาส 

๒. มีรายงานการ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง การประ เมิ นผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณประจ าปี 

 


