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  ส่วนท่ี ๑ 

บทน า 
 
 
 
 
๑. ประวัติความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐมีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ และผลจาการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๗ ณ จุดนี้วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา จึงได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และเจริญเติบโตมาตามล าดับ มหาวิทยาลัยได้
ตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศเสมอมา ในปี ๒๕๓๒ ได้วางแผนและขยายงานไปยังพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุง เนื่องจากพ้ืนที่เดิมที่ต าบลเขา
รูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่เพียง ๑๖๒ ไร่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการ
เติบโตในอนาคต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้  ซ่ึงการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือให้ด าเนินงานและการบริหารงานทุกส่วน เป็นไปด้วยความ
คล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการจัดแผนการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 
ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุก
ขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ภายหลังจากฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินงานตามภารกิจและ
เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายงานที่เพ่ิมขึ้น
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหาร 
  ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ว่า
มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
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  (๓) ส านักงานวิทยาเขต 
  (๔) ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มี
มติเห็นชอบให้ประกาศจัดตั้งให้มีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ภายในส านักงานมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบ 
๕ ด้าน ได้แก่ ภารกิจงานประชุม งานภารกิจติดตามและประเมิน ภารกิจงานวิเคราะห์นโยบาย ภารกิจงา น
ประชาสัมพันธ์ และภารกิจบริหารจัดการ 

๒. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์คือ “สร้างระบบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติงาน งานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย” โดยมี
กระบวนการท างานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานตาม
อ านาจและหน้าที่ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ และให้ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยที่
ถูกต้อง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : สร้างระบบและกลไกการติดตามประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลสภา
มหาวิทยาลัย 
   ๑.๑ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วน
งานวิชาการและส่วนงานอื่น 
   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 าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของฝ่าย
บริหารงานสภามหาวิทยาลัย เป็นแผนระยะยาวที่แสดงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน โดยครอบคลุมการจัดหา
ทรัพยากรด้านการเงิน การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จากแหล่ง
งบประมาณทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล  

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



 

4 

 

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

 
๔.วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๒.๑ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินของฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒.๒ เพ่ือให้การบริหารการเงินและงบประมาณของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับ 

 
๕. เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 

  ๑. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีจากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณ เงินรายได้ ที่ ได้ รับการจัดสรร   เพ่ื อสนับสนุ นภารกิ จและกลยุทธ์ของฝ่ ายบริห ารงาน                   
สภามหาวิทยาลัย 
  ๒.  บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้ 
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร 
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ส่วนท่ี ๒ 
บริบทของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
1. ลักษณะองค์กร 
 

ชื่อหน่วยงาน  
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  

 
ที่ตั้ง  
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีที่ตั้ง ณ ห้อง 749 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
 
ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี

จุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลาขึ้น 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 และผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ณ จุดนี้วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และเจริญเติบโตมาตามล าดับ  มหาวิทยาลัยได้
ตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศเสมอมา ในปี 2532 ได้วางแผนและขยายงานไปยังพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุง เนื่องจากพ้ืนที่เดิมที่ต าบลเขา
รูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่เพียง 162 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการ
เติบโตในอนาคต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ซึ่งการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือให้การด าเนินงานและการบริหารงานทุกส่วน เป็นไปด้วย
ความคล่องตัวมากข้ึน จึงได้มีการจัดท าแผนการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัย
เอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบ
ทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548              

ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ              
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 โดยให้แบ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ 
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            ภายหลังจากยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินงานตามภารกิจและ
เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ  ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายงานที่เพ่ิมขึ้น 
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2551 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหาร  

ตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 บัญญัติไววามหาวิทยาลัย
อาจแบงสวนงาน ดังนี้  

(1)  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
(2)  ส านักงานมหาวิทยาลัย  
(3)  ส านักงานวิทยาเขต  
(4)  สวนงานวิชาการและสวนงานอื่น  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดมีมติ
เห็นชอบใหประกาศจัดตั้งให้มีฝ่ายบริหารงานสภาหาวิทยาลัย ภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบ
ภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ภารกิจงานประชุม ภารกิจงานติดตามและประเมิน ภารกิจงานวิเคราะห์นโยบาย ภารกิจ
งานประชาสัมพันธ์ และภารกิจบริหารจัดการ 

 
2.  ภารกิจองค์กร  
 2.1 ภารกิจหลักของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ภารกิจ ได้แก่  
1)  ภารกิจงานประชุม 

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

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

3)  ภารกิจวิเคราะห์นโยบาย  
- ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดย           

  สภามหาวิทยาลัย 
 -  ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 
 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

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

5)  ภารกิจบริหารจัดการ  
 -  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 -  ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 -  ด้านการจัดการความรู้ 
 -  ด้านบริหารความเสี่ยง 
 -  ด้านควบคุมภายใน 
 -  ด้านบริหารงานบุคคล  
 -  ด้านบริหารงบประมาณ 
 -  ด้านการเงินและพัสดุ 
 -  ด้านธุรการและสารบรรณ 
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โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. โครงสร้างของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงสร้างองค์กร 
 
 

 
  
 
 
 
 

                                                                        …    ......เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

                             
                                                                             . ..…ผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองอธิการบดี 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย 
 

ภารกิจด้านการประชุม ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล ภารกิจด้านวิเคราะห์นโยบาย 

ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านบริหารจัดการ 

โครงสร้างองค์กรฝา่ยบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหาร 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ภารกิจด้านการประชุม ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล ภารกิจด้านวิเคราะห์นโยบาย 

-   ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุน 
    การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลยั 
    (1) ฝ่ายระเบียบขอ้บังคับและกฎหมาย 
    (2) ฝ่ายวิชาการ 
    (3) ฝ่ายการเงิน 
    (4) ฝ่ายจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 
-   ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ  
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหนา้ส่วนงานวิชาการและสว่นงานอื่น 
-    ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้นฉบับและรายงานการประชุม            
     สภามหาวิทยาลัย 
-    ประชุมคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
-    ประชุมฝา่ยบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
-   ประชุมฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลยั 
 

 
 

-   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
-   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี  
-   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
    หัวหน้าส่วนงานวิชาการและสว่นงานอื่น 
-    ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ขอ้สังเกต  
    ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
-   ติดตามผลการด าเนินงานตามมต ิข้อสังเกต  
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
    และด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
-    สัมมนาสภามหาวิทยาลยั (retreat) ประจ าป ี
-   สภามหาวิทยาลยัพบปะประชาคม 
 
 
 
 

 
 

   

วิเคราะห ์
-  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 
วิเคราะห์กฎหมาย 
-    ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบยีบ 
     ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
-   ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 
    ของหน่วยงานภายนอกที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ 
    สภามหาวิทยาลยั 
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ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านบริหารจัดการ 

 

-   งานพัฒนาเว็บไซต ์
-   สืบค้น เผยแพร่มติ ข้อบังคับ ระเบยีบ ประกาศ และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
-   จดหมายขา่วสารสภามหาวิทยาลัย 
-   รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลยั 
-   รายงานประจ าปีส านักงานสภามหาวิทยาลยั   
-   รายงานประจ าปีรวมระเบียบ  ขอ้บังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดย 
    สภามหาวิทยาลยั  
-   แถลงข่าวสภามหาวิทยาลัย 
 

 

-   ด้านเลขานุการรองอธกิารบดีที่ก ากับดูแลส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
-   ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-   ด้านประกันคุณภาพภายใน 
-   ด้านการจัดการความรู ้
-   ด้านบริหารความเส่ียง 
-   ด้านควบคุมภายใน 
-    ด้านบรหิารงานบุคคล  
-   ด้านบริหารงบประมาณ 
-   ด้านการเงินและพัสดุ 
-   ด้านธุรการและสารบรรณ 
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4. ลักษณะที่ส าคัญของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
 

ปรัชญา   

      บริหารจัดการประชุม สานต่อมติและนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเลิศ คืองานของฝ่ายบริหารงาน            
สภามหาวิทยาลัย   
 

ปณิธาน    

     มุ่งม่ันบริหารการจัดการประชุม ติดตามและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 
 

วิสัยทัศน์ 
     สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 
ค่านิยมหลัก  
     READY TO GROWS 
      Relevance  :  รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
      Efficiency : มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
      Accountability : รับผดิชอบต่องาน ต่อสังคม 
      Democracy : มีความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม โปร่งใส 
      Yield : มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 
      Trust : ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
      Obligation : ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
      Growth :  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      Realistic : ความเป็นปัจจุบัน 
      Ownership : ความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
      Well being : ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร 
      Secrets : การรักษาความลับ 
 
วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture) 
     การประสานงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาความลับ การบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วม 
สร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่ผู้รับบริการ  
 
เอกลักษณ์     เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการประชุม 
พันธกิจ 

1. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. รองรับและสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยซึ่งท าหน้าที่
กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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3. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือน านโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การปฏิบัติ  

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล 
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูล

แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคม

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก 
7. สรรหาสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาหากมีโอกาสที่เหมาะสมและมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดประชุมมาเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี 

2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและบุคลากรสามารถท างานทดแทนกันได้  
3. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีกรอบการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่ชัดเจน 
5. บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจ ให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
6. ก าหนดปรัชญาของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจ และสามารถน าปรัชญาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
7. ผู้บริหารที่ก ากับดูแลมีความรู้ความเข้าใจในงานของฝ่าย และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
8. บุคลากรมีจิตบริการ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 
9. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2551 เป็นกรอบการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 
10. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เป็นกรอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 
11.  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 
11.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการงานประชุมที่ดีเพ่ือรองรับการด าเนินงาน

ตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 
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12.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เป็นกรอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 

13.  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 
14.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการงานประชุมที่ดีเพ่ือรองรับการด าเนินงาน

ตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 
15.  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ภาวะความกดดันของเวลาจ ากัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรที่เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขาดขวัญและก าลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  
2. พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจ านวน 1 อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายยุบอัตรา ส่งผลให้การ

ท างานขาดความต่อเนื่อง 
3. ภาระงานมีมากกว่าปริมาณบุคลากร ท าให้บุคลากรคร่ าเคร่งกับการท างานจนไม่ได้พักผ่อนอิริยาบท

ระหว่างวัน ท าให้อ่อนล้าไม่มีเรี่ยวแรงเพ่ือออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน  
4. บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ยังไม่เพียงพอ 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. ผู้บริหารระดับสูงที่ก ากับดูแลฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพในการ
ท างาน มีความรอบรู้หลากหลายด้าน มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีพรมวิหาร 4  มีธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์กร สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน และส่งเสริม
พัฒนาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ   
อุปสรรค (Threats) 

1. มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แต่ยังต้องใช้ระเบียบด้านการเงินตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดจึงท าให้ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

2. กฎหมายใหม่ ๆ ที่ออกมาบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนภารกิจของบุคลากร
กะทันหันเพ่ือให้ปฏิบัติงานรองรับกฎหมายได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลกระทบหลายประการ ได้แก่ ความต่อเนื่อง
ในการท างานและการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้น การเรียนรู้งานใหม่ในภาวะที่มีบุคลากรจ านวนจ ากัด  
5. ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
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6. ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลบุคลากร 
สายสนับสนุน (  คน) 

จ านวน ร้อยละ 
ประเภทบุคลากร   

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 60 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 2 40 

รวม 5 100 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาโท 1 20 
ปริญญาตรี 4 80 

รวม 5 100 



 

 

 

๑๔ 

 

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
         

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) 
 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจินตนา  นาคจินดา)   
  เจ้าหน้าที่บริหารงานช านาญการ อายุงาน 27 ปี 
           ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาวิชานโยบายและการวางแผน ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 

บุคลากรสายสนับสนุน  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ คุณวุฒิ 

1  
 
 
 
นางสุกัญญา  กุตเสนา 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
นักวิชาการพัสดุ 
 
อายุงาน   13  ปี 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

2  
 
 
 
นางสาวเกวลี  ภาระบุญ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 
อายุงาน   7   ปี 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 

3  
 
 
 
นางสาวเพ็ญวดี  กาวชู 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 
อายุงาน    7   ปี 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

4 

     

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 
อายุงาน    6    เดือน 

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
- อายุการท างาน 0 - 1 ปี    จ านวน  1  คน 
- อายุการปฏิบัติงาน 1-5 ปี   จ านวน  0  คน 
- อายุการท างาน 6 - 15 ปี   จ านวน  3  คน 



 

 

 

๑๕ 

 

- อายุการท างาน 16 – 25 ปี   จ านวน 0  คน 
- อายุการท างาน 25 – 30 ปี   จ านวน 1  คน 
 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
- ระดับปริญญาโท    จ านวน  1  คน 
- ระดับปริญญาตรี    จ านวน  4  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖ 

 

 
 

 
 

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 



 

 

 

๑๗ 

 

๑๒. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 

๑๓. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 
๑๔  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการงานประชุมที่ดีเพ่ือรองรับการ

ด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘ 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.  ๒๕๖4 - 2567 

 
 

๑. วิสัยทัศน์ด้านการเงิน    
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้  

 
๒. พันธกิจ 

  ๑. จัดท าค าของบประมาณจากมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของภารกิจที่ต้องรับผิดชอบของ             
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 
 ๓. รักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 
 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖4 - 2567 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖4 - 2567  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖5 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖7 (ฉบับปรุบปรุง)   เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินของ
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖4 - 2567 ดังนี้ 
 

๔.  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือการบริหารงาน
ตรวจสอบ ซึ่งมาจากสนับสนุนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากมหาวิทยาลัย 
 

๕. แหล่งรายได้หลัก 
  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีรายได้จาการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 ๕.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 ๕.๒ เงินงบประมาณรายได้ 

 

 
 
 
 



 

 

 

๑๙ 

 

๖. แผนการขอตั้งงบประมาณ  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖4)     
  

แผนงบประมาณ 
 

Baseline data ประมาณการรายรับ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี 2563 ปี 2564 

      
๑. ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ๔๑๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ 396,000 

 ๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๖,๙๓๖,๐๐๐ ๑๒,๔๔๕,๕๙๐ ๑๓,๑๓๕,๕๔๐ ๑๑,๑๑๑,๕๕๐ 11,347,640 9,116,620 

    ๒.๑ ค่าตอบแทน ๑,๒๖๒,๕๐๐ ๑,๘๘๖,๗๗๐ ๑,๗๔๕,๔๕๐ 1,747,150 8,096,240 1,431,620 

- ค่าเบี้ยประชุม ๑,๑๑๒,๕๐๐ ๑,๖๓๘,๘๕๐ ๑,๕๙๕,๔๕๐ ๑,๕๙๗,๑๕๐ 3,051,400 1,187,900 

- ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ๑๗๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 

-  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - - ๙๒,๘๘๐ ๙๙,๖๐๐ - 93,720 

๑. ค่าใช้สอย ๕,๐๐๗,๘๐๐ ๙,๓๙๐,๘๒๐ ๙,๑๖๑,๒๑๐ ๙,๑๖๔,๘๐๐ 6,394,400 7,585,000 

-  ค่ารับรองและพิธีการ ๓๘๐,๐๐๐ ๑,๘๑๑,๘๐๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๑,๗๐๖๔๐๐ 1,900,000 1,364,800 

-  ค่าระวางจัดส่งเอกสาร ๒๒๐,๐๐๐ ๒๐๒,๗๐๐ ๒๑๘,๗๐๐ ๑๙๔,๙๕๐ 191,700 179,200 

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ๔,๔๑๑,๘๐๐ ๗,๑๑๐,๓๒๐ ๖,๘๒๖,๕๑๐ ๕,๔๑๗,๔๕๐ 4,633,700 5,975,000 

-  ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ๕๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ 72,000 66,000 

๒. ค่าวัสด ุ ๗๐๕,๗๐๐ ๗๗๒,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 200,000 1,560,000 

-  วัสดุส านักงาน ๓๕๑,๗๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 

-  ค่าถ่ายเอกสารประชุม ๓๗๔,๐๐๐ ๖๗๒,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ 437,700 1,460,000 

       ๓. ค่าสาธารณูปโภค ๗๕,๒๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 55,200 54,000 

       ๔. โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 

๑. รายจ่ายอื่น ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๙๖,๓๔๐ ๑,๘๒๙,๓๔๐  - 1,669,740 

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

- ค่าจัดท าคูมือ ระเบียบ ข้อบังคับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - 100,000 

- รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - 100,000 

- โครงการปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนา
สภามหาวิทยาลัย และประชุมระดม
สมองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

๘๐๐,๐๐๐ ๙๖๖,๓๔๐ ๑,๑๗๓,๓๔๐ 
 

๑,๑๙๗,๒๔๐ 
 
- 

1,173,340 

- โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พบปะประชาคม 

- ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 
๒๓๐,๐๐๐ - 136,400 

- จดหมายข่าว - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - 60,000 

- หนังสือรวมมตสิภามหาวิทยาลัย - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - 100,000 

รวมทั้งสิ้น 8,727,200 14,502,930 15,410,880 11,557,550 11,422,840 12,716,360 



 

 

 

๒๐ 

 

๓. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 
  การจัดท าแผนการใช้จ่ายของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัว
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยสามารถสรุปแผนการใช้
จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 
 

ปีงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้ รวม 
ปี 2562 738,400 6,896,300 7,634,700 
ปี 2563 496,000 6,250,400 6,746,400 
ปี 2564 496,000 5,690,600 6,186,600 

 
 



 

 

 

๒๑ 

 

กลยุทธ์ทางการเงิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
ตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน 

พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๕๖4 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงานโครงการกิจกรรม 

ปี ๒๕๖2 ปี 2563 ปี 2564 
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 

92 94 95 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 
 
 



 

 

 

๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
ตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน 

พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๕๖4 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงานโครงการกิจกรรม 

ปี ๒๕๖2 ปี 2563 ปี 2564 
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 

 


