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1. บทนํา
1.1 บทนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานประสบการณ
ที่หลอหลอมจากอดีตสูปจจุบันและกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ โดยคงอัตลักษณในการผลิต
และพัฒนาบัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา เพื่อพัฒนาสังคมที่มีความสุข
และยั่งยืน ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการจัดการ สาธารณสุขศาสตร แพทยศาสตร และพยาบาลศาสตร เพื่อตอบสนองแนวทางการ
พัฒนาประเทศ ดวยปณิธานอันมั่นคงที่จะเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม และยืนหยัดคูเคียง
สังคมไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กอตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองตอการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจําเปนตอ
การพัฒนาประเทศโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนแหงแรกและแหงเดียวในขณะนั้น ที่ออกกฎหมาย
กําหนดภารกิจที่ 5 นอกเหนือจากภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุ งศิลปวัฒ นธรรม คือ การปรับแปลงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสงเสริ มและสนั บสนุนให
ประเทศไทยสามารถผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองตอบทุกภาคสวน และสามารถพึ่งพาตัวเองได
ตลอดระยะเวลากวา 2 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนเจาของนวัตกรรม เปน
ผูนําและเปนตนแบบนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลายดาน อาทิ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหง
แรกของประเทศไทยที่มีกลไกการบริหารเปนของตนเอง ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินและ
ทรัพยสิน การบริหารวิชาการ และอื่นๆ นวัตกรรมดานการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อใช
ทรั พยากรร วมกัน ให เกิ ดประโยชน อยา งสู งสุด นวัตกรรมดานสหกิจ ศึกษาและพัฒ นาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่นําสหกิจศึกษามาใชในประเทศไทย และไดรับการยอมรับใน
ระดั บ โลก ในป 2555 มหาวิ ทยาลั ย จึ ง ได ป ระกาศเอกลั กษณ คือ “เปน มหาวิทยาลัย แหงการสรา งสรรค
นวัตกรรม”และกาวตอไปในทศวรรษที่ 3 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุงมั่นจะเปนที่พึ่งของสังคมไทย เปน
มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเลิศล้ําวิชาการ เชื่อมประสานสูสากล” และในการดําเนินงานในดานการสรางสรรค
นวัตกรรม มีผลลัพธในเชิงประจักษปรากฏเปนรูปธรรม อาทิ
 1 ใน 14 มหาวิ ทยาลัยไทยที่ มีผลงานวิจั ยระดั บนานาชาติ สูความเป น World Class
University จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) World Report
2010: Global Ranking
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1 ใน 9 มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห ง ชาติ ประจํ า ป 2553 โดยสํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ผลการประเมินระดับดีมาก: อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ อันดับ 2 ของประเทศ กลุม
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ น น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และวิ จั ย โดยสํ า นั ก งานประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ป 2552
ผลการประเมินระดับดีมาก: มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน
ดานการประกันคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบสองป
2549 - 2551 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ป 2552
ผลการประเมินระดับดี: มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอน มหาวิ ทยาลัย ที่มีมาตรฐานดานการพัฒ นาองคการและบุคลากร จากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบสอง ป 2549 - 2551โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ป 2552
ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม: อันดับ 1 ของประเทศ 2 ครั้งติดตอกัน สาขาวิชาฟสิกส โดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2552 และป 2553
ผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม: สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร จากการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ครั้งที่ 2 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2553
ผลการประเมินระดับดีมาก: สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ป 2553
อยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย และอยูในกลุมดีเยี่ยมดานการเรียนการสอน : จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป 2549

ในการดํ า เนิ น การของมหาวิ ทยาลัย ตามพั น ธกิ จ นั้ น ผู บ ริห ารมหาวิ ท ยาลั ย จะตอ งมีก าร
วางแผน และการจัดสรรงบประมาณที่สะทอนความตองการการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองมีบริหารจัดการดานการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง มีความคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งได กํ า หนดเป น นโยบายจั ดทําแผนกลยุท ธทางการเงิ น ขึ้น โดยใชแ ผนพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 255-2559) เปนหลัก
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1.2 สรุปแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 255-2559)
1.2.1 ปณิธาน (Pledge)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับการสถาปนาขึ้นเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการ อยูในกํากับของรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย เปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มุงเสริมสรางความคลองตัว
และประสิทธิภาพในการบริหาร สงเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการดําาเนินงาน เปนชุมชนทางวิชาการที่เปนแหลง
รวมผูรู ผูเรียนและสรรพวิทยาการดานศิลปศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชนตอบุคคลและ
สังคม
มหาวิทยาลัยแหงนี้มีปณิธานอันมั่นคงที่จะดํารงความเปนเลิศในทุกภารกิจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มุงผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสรางสรรคภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญาเพื่อพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร
1.2.2 วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เ ป น สถาบั น แห ง การเรี ย นรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีชั้นเลิศ และเปนที่พึ่งของสังคม”
1.2.3 พันธกิจ (Commitment)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มุงมั่นสรางสรรคผลงานวิจัย ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู และมีคุณธรรมนําปญญา ใหบริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยยึดหลักความเปนอิสระทางวิชาการ และใชธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
1.2.4 ภารกิจ(Mission)
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. วิจัย คนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนําผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ และแขงขันไดในระดับนานาชาติ
3. ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากขึ้น
4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2.5 เปาประสงค (Goals)
1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากสังคมในการเปนที่พึ่งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ชุมชนและทองถิ่นไดรับความรูดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใตอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
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1.2.6 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัยสูการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริ มสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒ นา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อการเปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย

1.3 สรุปมาตรการและแนวทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ที่เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใตอัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : - มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใตอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
- มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานงบประมาณไดมากขึ้น
มาตรการ 5.1
แนวทาง :

มาตรการ 5.6
แนวทาง :

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยใหคลองตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ภายใตหลักอัตตาภิบาล
1) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และกฎเกณฑตางๆ
ใหเอื้อตอระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความคลองตัว โปรงใส และ
ตรวจสอบได
2) พัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนการลดขั้นตอนการทํางาน และการพัฒนาไปสู
การใหบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1) พัฒ นาสว นตางๆ ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยและของหนวยงานตางๆ เชน มีระบบคลังขอมูลแบบแหลงเดียว
มี ร ะบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบ Enterprise
Resource Planning มีระบบ Integrated Web ที่รองรับการเรียนการสอนให
สมบู ร ณ ม ากขึ้ น เพื่ อ ใช ง านได อ ย า งคุ ม ค า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง
สามารถรองรับการประเมินมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
2) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลและตรวจสอบไดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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สงเสริมใหมีการสรางและการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาสนับสนุน และ
ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
1) พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ที่
เป น การใช ท รั พ ยากรทุ ก ประเภทให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ในทุ ก ภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยใหสมบูรณมากขึ้น
2) พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สนับสนุนการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองดานงบประมาณ
1) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ โดยการทบทวนและ
จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินเพื่อบริหารการเงิน การลงทุนระยะยาว และการ
พัฒนาความสามารถในการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดดานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
2) นํ า ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การของแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมตางๆ มาเปนพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิด
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
3) เรงรัดการบริ หารสินทรัพยและทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนในรูป
การเงินและผลตอบแทนในเชิงสังคมที่เปนรูปธรรม
4) ส งเสริ มมาตรการประหยัดและลดตน ทุ น คาใชจายในการดําเนิน งาน โดยนํ า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงาน
5) สงเสริมการใชทรัพยากรรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันตางๆ เชน มสธ.
และ มวล. เปนตน
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1.4 ผลการประเมินยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางที่สําคัญตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณ
เนื่องจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินความสําคัญของยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยการนําเทคนิคเดลฟาย (Delphi
Technique) มาใชในการประเมิน โดยใหผูบริหารทุกระดับตั้งแตอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน หัวหนาสาขาวิชา และหัวหนาสวนเปนผูประเมินความสําคัญของยุทธศาสตร
มาตรการ และแนวทางในรูปแบบ Online โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
สําคัญมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
สําคัญมาก
ระดับ 3
หมายถึง
สําคัญปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
สําคัญนอย
ระดับ 1
หมายถึง
สําคัญนอยที่สุด
ทั้งนี้ เกณฑในการแปลผลของคาเฉลี่ยจากแบบประเมินคา 5 ระดับ ในแตละแนวทาง ถือ
เกณฑของคาเฉลี่ยโดยที่
A หมายถึง สําคัญมาก โดยมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของมาตรการในยุทธศาสตร
B หมายถึง สําคัญ โดยมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของมาตรการในยุทธศาสตร
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 1.1 แสดงผลการประเมิ น ความสํ า คั ญ ของมาตรการและแนวทางที่ กํ า หนดใน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยสรุป พบวา มาตรการ
และแนวทางมีลําดับความสําคัญดังนี้
มาตรการที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยใหคลองตัวมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ภายใตหลักอัตตาภิบาล
มาตรการที่ 5.8 สนับสนุนการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองดานงบประมาณ
มาตรการที่ 5.7 สงเสริมใหมีการสรางและการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาสนับสนุน และ
ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
มาตรการที่ 5.6 สงเสริ มการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการในทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนา 7/41

ตารางที่ 1.1 ผลการประเมิ น ระดั บความสํ า คัญของมาตรการและแนวทางตามยุ ทธศาสตร ที่ 5 การ
บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร/มาตรการ/แนวทาง

คาเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน
5. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยใหคลองตัวมีประสิทธิภาพ
4.56
A
และประสิทธิผลสูงสุด ภายใตหลักอัตตาภิบาล
1) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และกฎเกณฑ 4.68
A
ต า งๆ ให เ อื้ อ ต อ ระบบบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามคล อ งตั ว
โปรงใส และตรวจสอบได
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 4.48
A
ยิ่งขึ้น
3) พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารโดยเน น การลดขั้ น ตอนการทํ า งาน และการ 4.52
A
พัฒนาไป สูการใหบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
5.6 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในทุก
4.31
B
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
1) พัฒนาสวนตางๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ 4.32
B
มหาวิทยาลัยและของหนวยงานตางๆ เชน มีระบบคลังขอมูลแบบแหลง
เดี ย ว มี ร ะบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบ
Enterprise Resource Planning (ERP) มีระบบ Integrated Web ที่
รองรับการเรียนการสอนใหสมบูรณมากขึ้น เพื่อใชงานไดอยางคุมคาและมี
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ งสามารถรองรับ การประเมิน มหาวิท ยาลัย ทั้ ง
ภายในและภายนอก
2) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลและตรวจสอบไดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 4.20
B
การสื่อสาร
5.7 สงเสริมใหมีการสรางและการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาสนับสนุน
4.39
B
และปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
1) พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” 4.56
A
ที่เปนการใชทรัพยากรทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด ในทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยใหสมบูรณมากขึ้น
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คาเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน
2) พั ฒ นาระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดํา เนิน งานของ 4.36
B
มหาวิ ท ยาลั ย อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.8 สนับสนุนการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และการเพิ่มขีดความสามารถในการ 4.46
A
พึ่งพาตนเองดานงบประมาณ
1) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ โดยการทบทวน 4.56
A
และจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินเพื่อบริหารการเงิน การลงทุนระยะยาว
และการพัฒนาความสามารถในการหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดดาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
2) นําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของแผนงาน 4.48
A
โครงการ และกิจกรรมตางๆ มาเปนพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให
เกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
3) เรงรัดการบริหารสินทรัพยและทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนในรูป 4.52
A
การเงินและผลตอบแทนในเชิงสังคมที่เปนรูปธรรม
4) สงเสริมมาตรการประหยัดและลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน โดยนํา 4.48
A
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงาน
5) สงเสริมการใชทรัพยากรรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันตางๆ เชน มสธ. 4.28
B
และ มวล. เปนตน
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2. สถานภาพปจจุบันดานการเงินและงบประมาณ
2.1

การวิเคราะหความตองการทรัพยากรในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555-2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มุงมั่นสรางสรรคผลงานวิจัย ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู และมีคุณธรรมนําปญญา ใหบริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยยึดหลักความเปนอิสระทางวิชาการ และใชธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ในการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิ บั ติ การ 5 ป มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) นั้น หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดรวมกันวิเคราะหความตองการ
ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน ดังตารางที่ 2.1 ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และตารางที่
2.2 แสดงคาใชจายประจําปโดยรวม แยกตามหมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (หนวย:บาท)
จากตารางทั้ ง สอง พบว า พั น ธกิ จ บริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย เป น พั น ธกิ จ ที่ ต อ งการ
งบประมาณที่ สู งที่ สุ ด คิ ดเป น 54.17% โดยเปน งบประมาณหมวดรายจายเงิน เดือน คาจางชั่ว คราว คา
สวัสดิการ และคาตอบแทน คิดเปน 33.14% ของงบประมาณโดยรวม และมีสวนที่เปนคาสาธารณูปโภค คิด
เปน 4.38% โดยคาใชจายในกองทุนบริหารมหาวิทยาลัย ถึงแมจะมีสัดสวนสูง 13.62% แตสามารถกอใหเกิด
รายรับสูงกวารายจาย
พันธกิจหลักการจัดการศึกษาเปนพันธกิจที่ตองการงบประมาณสูงในลําดับที่สอง คิดเปน
39.52% ซึ่ งสว นใหญ เป นรายจายคาใช สอยและคาวัสดุ ที่ใชในการเรีย นการสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คาเชาและคาใชสอยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษาทั้งในสวนที่เปน hardware และ
software และคาหนังสือและฐานขอมูลการศึกษา ตลอดจนงบประมาณดานครุภัณฑและเครื่องมืออุปกรณ
ในสวนของพันธกิจหลักการวิจัยเปนพันธกิจที่ตองการงบประมาณสูงในลําดับที่สาม คิดเปน
5.37% ซึ่งเปนงบประมาณที่ใชดําเนินการในสวนของเงินเดือนผูชวยวิจัย คาใชสอยและคาวัสดุเกี่ยวของกับ
การวิจัย ตลอดจนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศและกลุมวิจัย คาตอบแทนการ
ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สุดทาย ในสวน
ของพันธกิจการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ตลอดจนการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีสัดสวนงบประมาณที่คอนขางนอย คิดเปน 0.94%
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหมวดรายจาย จะพบหมวดรายจายที่สําคัญคือ คาเสื่อมราคา
สินทรัพย ซึ่งคิดเปนสัดสวน 18.0% และเปนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยตองจัดเตรียมการเพื่อไวในการจัดหา
ใหม เพื่อการทดแทน และ/หรือเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร สถานที่ เครื่องมือตางๆ ซี่งถือเปนประเด็น
สําคัญในการเตรียมการดานงบประมาณในอนาคตของมหาวิทยาลัย

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนา 10/41

ตารางที่ 2.1 แผนความตองการงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจ ปงบประมาณ 2555-2559
(หนวย : พันบาท)
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
การพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล
การพัฒนาดานเทคโนโลยีฯ
การพัฒนาการรับนักศึกษาเชิงรุก
การวิจัย
การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัย
สูการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
การปรับแปลง การเสริมสรางขีดความสามารถดานการ
และบริการ
ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
วิชาการฯ
และการบริการวิชาการ
การปรับแปลง/ถายทอดเทคโนโลยีฯ
การบริการวิชาการ
การทะนุบํารุง
การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและ
ของทองถิ่นและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
วัฒนธรรม

2555
775.102
145.759
0.508
627.438
1.396
105.419

ปงบประมาณ
2556 2557
853.778 896.467
160.554 168.582
0.560
0.588
691.126 725.682
1.537
1.614
116.119 121.925

2558
941.290
177.011
0.617
761.966
1.695
128.021

2559
988.355
185.862
0.648
800.065
1.780
134.423

16.441 18.110

19.016 19.966 20.965

13.789 15.189
2.652 2.922
1.693 1.865

15.948 16.745 17.583
3.068 3.221 3.382
1.958 2.056 2.159

1.693 1.865
1.958 2.056 2.159
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง 1,062.477 1,170.324 1,228.840 1,290.2821,354.796
ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
542.900 598.006 627.907 659.302 692.267
การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
การสนับสนุนและสรางสภาพแวดลอมของ 295.229 325.196 341.456 358.529 376.455
มทส.
การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 224.349 247.121 259.477 272.451 286.074
1,961.132 2,160.196 2,268.205 2,381.616 2,500.696
รวมคาใชจาย (บาท)
ขอมูลจากแผนปฏิบัติการ 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ( พ.ศ. 2555-2559)
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ตารางที่ 2.2 แสดงคาใชจายประจําปโดยรวม แยกตามหมวดรายจาย 2555-2559
ปงบประมาณ

งบประมาณ
2555
491,282,271
1. เงินเดือน
24,286,875
2. คาจางชั่วคราว
59,392,263
3. คาสวัสดิการ
88,013,764
4. คาตอบแทน
304,158,331
5. คาใชสอย
66,992,736
6. คาวัสดุ
83,241, 020
7. คาสาธารณูปโภค
8. คาใชจายกองทุนบริหารกิจการฯ 266,491,837
254,944,877
9. เงินอุดหนุน
2,487,571
10. คาใชจายชดใชทุนตัดบัญชี
318,775,126
11. คาเสื่อมราคาสินทรัพย
1,065,085
12. คาใชจายอื่น
1,961,131,757
รวมรายคาใชจาย

2556
546,708,422
26,286,650
66,943,843
75,885,332
318,462,036
104,609,368
94,598,799
294,241,143
240,319,592
2,260,371
389,121,040
759,003
2,160,195,601
(+10.15%)

2557
574,043,843
27,600,983
70,291,035
79,679,599
334,385,138
109,839,836
99,328,739
308,953,200
252,335,572
2,373,390
408,577,092
796,953
2,268,205,381
(+5.00%)

2558
2559
602,746,035 632,883,337
28,981,032 30,430,083
73,805,587 77,495,866
83,663,579 87,846,757
351,104,395 368,659,614
115,331,828 121,098,420
104,295,176 109,509,935
324,400,860 340,620,903
264,952,350 278,199,968
2,492,059
2,616,662
429,005,947 450,456,244
836,801
878,641
2,381,615,650 2,500,696,433
(+5.00%)
(+5.00%)
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2.2 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เปนแผนระยะ 5
ปที่มุงเปาหมายในการดําเนินการตามพันธกิจที่มุงเนนการจัดการศึกษามีคุณภาพได “มาตรฐานสากล” การ
วิจัยสูการยอมรับ “ในระดับชาติและนานาชาติ” การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการ
บริการวิชาการเพื่อการ “เปนที่พึ่งของสังคม” การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของ “ทองถิ่น และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต “อัตตาภิบาล และธรรมาภิ
บาล” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สําคัญดังที่ปรากฏในตารางที่ 2.3 ซึ่งมหาวิทยาลัยจัก
ตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนนหนักที่การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษา และการวิจัย ซึ่งผลสําเร็จที่ผานมาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556
ตามรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอยูในระดับดีมาก และมี
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับคือ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ที่ได 4.0 จาก 5.0 โดยมีประเด็นที่ตองเรง
ดําเนินการคือ การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหแลวเสร็จสมบูรณ
ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
ตัวชี้วัด
หนวย
ผลการดําเนินงานป 2555-2556
เปาหมาย
นับ
ป 2555
ป 2556
ป2557 ป2558 ป2559
แผน
ผล
แผน
ผล
ยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
1 รอยละของบัณฑิต รอยละ
90
87.62
92
ระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือการ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
2 ความพึงพอใจของ ระดับ 3.6/5.0
4.11
3.7/5.0
ผูจางงาน/
ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต
3 นักศึกษาชาวตางชาติ รอยละ
4.2
4.46
5
ระดับบัณฑิตศึกษา
4 รอยละของนักศึกษา รอยละ 0.52
0.60
0.65
ที่เปนชาวตางชาติ

83.06

94

96

98

4.2

3.8/5.0

3.9/5.0

4.0/5.0

5.44

6

7

8

0.68

0.75

0.90

1.00

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

5 ระดับคุณภาพของ
ระดับ
บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ
6 คาลดลงของรอยละ รอยละ
การตกออกเฉลี่ยของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอ รุน
เมื่อเทียบกับปกอ น
หนา (เฉพาะสาเหตุ
ดานผลการเรียน)
7 ระดับผลการประกัน ระดับ
คุณภาพภายในดานการ
จัดการเรียนการสอน
8 ระดับผลการ
ระดับ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
ที่มีตอคุณภาพการ
สอนของคณาจารย
9 ระดับผลการประเมิน ระดับ
ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการจัดการ
เรียน
การสอน
10 จํานวนหลักสูตร
รอยละ
ระดับปริญญาตรีที่
ไดมาตรฐานและ
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ประเทศและ/หรือ
ในระดับอาเชียน

หนา 13/41

ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

3.6/5.0

4.0/5.0

3.7/5.0

4.21

3.8/5.0

3.9/5.0

4.0/5.0

1.00

1.90

1.00

0.00
(เพิ่มขึ้น
รอยละ
0.77)

1.00

1.00

1.00

4.5/5.0

4.8/5.0

4.6/5.0 4.11/5.0 4.7/5.0

4.7/5.0

4.8/5.0

4.3/5.0

4.29/5.0

4.3/5.0 3.51/5.0 4.35/5.0 4.35/5.0 4.4/5.0

3.6/5.0

3.99/5.0

3.65/5.0 3.99/5.0 3.70/5.0 3.75/5.0 3.80/5.0

100

83

100

97.06

100

100

100

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

หนา 14/41

ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

11 รอยละของ
รอยละ
80
94.81
80
86.18
80
80
นักเรียนทีเ่ ขามา
ศึกษาใน มทส. ที่มี
เกรดเฉลี่ยตั้งแต
3.00
12 นักศึกษาระดับ
รอยละ
13
15.53
14
12.60
16
18
บัณฑิตศึกษาเมื่อ
เทียบกับนักศึกษา
ทั้งหมด
13 รอยละของผลงาน รอยละ
20
100
21
78.01
22
24
ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโททีไ่ ดรับ
การตีพิมพหรือ
เผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
14 รอยละของผลงาน รอยละ
50
90.20
55
100
60
65
ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือ
เผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัยสูการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

80

15 รอยละของงานวิจัย รอยละ
หรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

32

20

94.30

25

88.09

28

30

20

26

70

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

16 รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ที่นํามาใช
ประโยชน
17 บทความวิจัยตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติและ
ระดับชาติที่มี
Impact Factor
หรือปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล
ตามประกาศ ของ
สกว. และ สกอ.
และสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ (นับทุก
Application)
18 ผลงานวิชาการที่
ไดรับการรับรอง
คุณภาพโดย
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
19 จํานวนรางวัลที่
ไดรับในระดับชาติ/
นานาชาติ
20 ระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายในดาน
การวิจัย
21 จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยที่
ทําวิจัยตออาจารย
ประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด

หนวย
นับ

หนา 15/41

ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

รอยละ

20

34.07

25

31.86

28

30

32

บทควา
ม

200

391

220

301

240

260

280

ผลงาน

10

40

12

48

14

16

18

รางวัล

13

58

14

69

15

16

17

ระดับ

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

รอยละ

67

64.22

69

58.46

71

73

75

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

หนา 16/41

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

22 จํานวนเงินสนับสนุน บาท 750,000 726,659.80 750,000 742,900 800,000 800,000 800,000
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
23 อัตราสวนของ
บทความ 2.1 : 1
1.80 : 1
2.1 : 1 2.75 : 1 2.2 : 1 2.2 : 1 2.3 : 1
งานวิจัยและงาน
คน
สรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรและ/หรือ
นําไปใชประโยชนทงั้
ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง
24 อัตราสวนของ
บทควา 0.90 : 1 1.11 : 1 0.92 : 1 1.16 : 1 0.94 : 1 0.97 : 1 1.0 : 1
จํานวนการอางอิง
ม:
(citation) ที่ปรากฏ บทควา
ในฐานขอมูลสากล
ม
ตอจํานวนบทความ
วิจัยที่ตีพิมพทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อ
การเปนที่พึ่งของสังคม
25 ระดับผลการประกัน ระดับ 4.5/5.0
5.0/5.0
4.6/5.0 5.0/5.0 4.75/5.0 4.75/5.0 5.0/5.0
คุณภาพภายในดาน
การบริการวิชาการ
26 ระดับผลการประเมิน ระดับ 5.0/5.0 4.75/5.0 5.0/5.0 4.75/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0
คุณภาพภายในดาน
การปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

หนา 17/41

ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

27 จํานวนเครือขายที่มี เครือขา
10
29
12
15
14
16
ศักยภาพในการนํา
ย
ผลงานวิชาการออกสู
สังคม
28 รอยละของการนํา
รอยละ
33
53.24
36
98.33
39
42
ความรูแ ละ
ประสบการณจาก
การใหบริการ
วิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย
29 ระดับความสําเร็จใน ระดับ 4.0/5.0
5.0/5.0
5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0
การเรียนรูและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก
30 ความพึงพอใจของ
ระดับ 4.5/5.0 4.41/5.0 4.5/5.0 4.28/5.0 4.5/5.0 4.6/5.0
ผูรับบริการวิชาการ
31 ความพึงพอใจของ
ระดับ 4.5/5.0 4.19/5.0 4.5/5.0 4.51/5.0 4.5/5.0 4.6/5.0
ผูรับบริการปรับ
แปลง ถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี
32 จํานวนผลงานวิจัย ชิ้นงาน
25
41
30
33
35
40
และงานสรางสรรค
ที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาในรอบป
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 ผลการประเมินความพึง ระดับ
พอใจของผูรับบริการ
ดานการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4.5/5.0

4.39/5.0

4.5/5.0 4.47/5.0 4.6/5.0

4.6/5.0

18

45

5.0/5.0

4.6/5.0
4.6/5.0

45

4.6/5.0

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

หนา 18/41

ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

34 ระดับผลการ
ระดับ 5.0/5.0
5.0/5.0
5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0
ประกันคุณภาพ
ภายในดานการ
ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
35 เครือขายดาน
หนวยง
15
19
16
16
17
18
20
ศิลปวัฒนธรรมและ าน
ภูมิปญญาทองถิ่น
36 ระดับความสําเร็จ
ระดับ 4.0/5.0
5.0/5.0
4.0/5.0 5.0/5.0 4.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0
ของการสงเสริม
และสนับสนุนดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
37 ผลการประเมิน
ความเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอด
คลองกับอัตลักษณ
38 ระดับผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผูรับ
บริการตอหนวย
งานที่ใหบริการ
สนับสนุนหลัก
39 ระดับผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายในดานการ
บริหารจัดการ
40 การพัฒนา
คณาจารย

ระดับ

3.6/5.0

5.0/5.0

3.7/5.0 3.74/5.0 3.8/5.0

3.9/5.0

4.0/5.0

ระดับ

3.6/5.0

3.69/5.0

3.6/5.0 3.87/5.0 3.7/5.0

3.8/5.0

3.8/5.0

ระดับ

5.0/5.0

4.82/5.0

5.0/5.0 4.71/5.0 5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

ระดับ

6

4.43

6.3

6.4

6.1

5.35

6.2

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

หนา 19/41

ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

41 อาจารยประจําที่
รอยละ
18
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ระดับ รศ.
และ ศ. ตออาจารย
ประจําทั้งหมด
42 อาจารยประจําที่มี รอยละ
80
วุฒิปริญญาเอก
43 ระดับผลการ
ระดับ 4.0/5.0
ประเมินคุณภาพ
ของบริการสิง่
อํานวยความสะดวก
ที่จําเปน เชน การ
บริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล
การจัดบริการ
และสนามกีฬา
44 ระดับการพัฒนา
ระดับ 4.0/5.0
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการ (MIS)
45 ผลการติดตาม
ระดับ 4.35/5.0
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
46 ระบบและกลไก
ระดับ 5.0/5.0
การเงินและ
งบประมาณ
47 ระดับการปองกัน
ระดับ 4.5/5.0
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

15.30

20

16.89

22

24

26

78.96

81

80.16

82

83

84

4.27/5.0

4.0/5.0

4.4/5.0

4.2/5.0

4.2/5.0

4.2/5.0

5.0/5.0

4.5/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

4.45/5.0

4.4/5.0 4.46/5.0 4.45/5.0 4.5/5.0

4.5/5.0

4.0/5.0

5.0/5.0

4.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

4.6/5.0

5.0/5.0

4.6/5.0

4.7/5.0

4.7/5.0

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัด

48 ประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
49 การพัฒนาสถาบัน
สูสถาบันเรียนรู

หนวย
นับ
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ผลการดําเนินงานป 2555-2556
ป 2555
ป 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

เปาหมาย
ป2557 ป2558 ป2559

ระดับ

5.0/5.0

4.0/5.0

5.0/5.0

4.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

ระดับ

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

5.0/5.0

หมายเหตุ - ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามมิติ BSC เปนขอมูลจากรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ.
2551 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ IQA เปนขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552
- ตัวชี้วัด EQA เปนขอมูลจากคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554

2.3 การจัดหาทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีแหลงที่มาของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามพันธกิจ
และยุ ทธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย จากแหล ง งบประมาณหลั ก สองแหล ง คื อ เงิน อุด หนุ น รัฐ บาล คิ ดเป น
ประมาณ 60% ของงบประมาณรวม และเงินรายรับของมหาวิทยาลัย คิดเปนประมาณ 40% ของงบประมาณ
รวม
เงินรายรั บของมหาวิทยาลัยแบงออกไดเปน รายรับ จากจากแหลงทุน ภายนอก ตามพัน ธ
กิจการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และรายรับจากการดําเนินการ ไดแก
1. เงินและสินทรัพยจากการอุดหนุนและบริจาค ซึ่งเปนรายรับจากศิษยเกาและผูมีจิตกุศล
โดยมีสัดสวนที่คอนขางนอย
2. รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ ที่สําคัญไดแก คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม
การศึกษา และรายรับจากการใหบริการที่เกี่ยวของกับการศึกษา
3. รายไดจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญไดแก คาหอพักนักศึกษา คาบํารุงสถานที่
ผลประโชนจากการลงทุน และรายรับจากทรัพยสินทางปญญา
4. รายไดกองทุนบริหารกิจการสถาบัน
5. รายได ก ารเรี ย นการสอนฟารม เปน รายรั บ จากรายจ า ยเงิ น อุ ดหนุ น ที่จ า ยให ฟ าร ม
มหาวิทยาลัยใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายรับเทารายจาย
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6. รายไดอื่น เชน รายรับจากการขายของที่ระลึก และราบรับเบดเตล็ด เปนตน
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดทําคําขอตั้งงบประมาณทั้ง 2 สวนรวมกันเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ
รูปที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจําแนกตามหมวดตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555–2559 ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวมหาวิทยาลัยไดรับสัดสวนของเงินอุดหนุนรัฐบาลตอเงินรายไดโดยประมาณ 60: 40
รูปที่ 2.1 การเปรียบเทียบรายรับจําแนกตามหมวดตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559

ในสวนของงบอุดหนุนจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยไดขอรับจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป
อยางไรก็ตาม ในชวงหลายปที่ผานมา รัฐบาลมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น โดยกําหนด
นโยบาย เชน
- การใชเงินรายไดเปนเงินสมทบในสิ่งกอสรางในอัตรารอยละ 12.5 ของงบประมาณรวม
- การจํ า กั ดจํ า นวนบุคลากรอยางตอเนื่อง ซึ่ง ทําใหมหาวิทยาลัย ตองใชร ายไดในสว น
เงิ น เดื อ น ค า จ า งชั่ ว คราว ค า สวั ส ดิ ก าร และค า ตอบแทน อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดใชงบเพิ่มในสวนนี้กวา 100 ลานบาท ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากการปรับฐานเงินเดือนเริ่มตนตามนโยบายของรัฐบาลและการปรับ
คาแรงขั้นต่ําที่สูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาถึงรอยละ 62 ซึ่งทําใหงบประมาณจาง
เหมาบริการตางๆ เชน งานรักษาความปลอดภัย งานแมบาน งานรถสาธารณะ งาน
รักษาความสะอาด และงานภูมิทัศน กวา 50 ลานบาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
- การไม ส นั บ สนุ น งบประมาณที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การซ อ มบํ า รุง อาคาร สถานที่ ครุภั ณ ฑ
เครื่ องมื อการเรี ย นการสอนและการวิจัย ทางดา นวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่ง มี
คาใชจายสูงตามอายุอีก
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- การลดการสนับสนุนคาสาธารณูปโภค โดยเฉพาะคาไฟฟา ในขณะที่คาไฟฟาตอหนวย
ปรับเพิ่มขึ้นตามคาเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คาไฟฟาตอ
หนวยไดปรับเพิ่มขึ้นกวารอยละ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยตองเพิ่มรายจายกวา 12 ลานบาท
- การปรับลดคาวัสดุการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอหัวนักศึกษา
จาก 6,000 บาทเหลือ 3,000 บาท ทําใหงบประมาณลดลงกวา 36 ลานบาท
ตารางที่ 2.4 แสดงรายรับ ประจําป โ ดยรวมและแยกตามแหลงที่ มา ปงบประมาณ พ.ศ.
2555-2559 ซึ่งจะเห็นไดวา รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ เปนรายไดหลักคิดเปนสัดสวนรอยละ 20
ของรายรับรวมประจําป ซึ่งในชวงที่ผานมากวา 20 ป มหาวิทยาลัยไมไดปรับขึ้นคาบํารุงการศึกษา ตามสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จากการวิจัยสถาบัน โดยสวนแผนงาน พบวา ในปจจุบัน คาคาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูในคาเฉลี่ยของกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งอยูในอัตราที่ต่ํา
กวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยู
ในอัตราที่ใกลเคียงหรือเทียบเทากับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมีอัตราที่สูงกวามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตารางที่ 2.4 รายรับประจําปโดยรวมและแยกตามแหลงที่มา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (หนวย:บาท)
งบประมาณ
2555

ปงบประมาณ
2556
2557

2558

2559

1.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
993,896,300 104,567,700 1,536,164,600 1,612,972,800 1,693,621,500
2.เงินอุดหนุนจากแหลงภายนอก
154,224,490 161,935,715 170,032,500 178,534,125 187,460,831
37,004,732 38,854,969 40,797,717 42,837,603
3.เงินและสินทรัพยจากการอุดหนุนและ 35,242,602
บริจาค
4.รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ 401,751,855 421,839,448 442,931,420 465,077,991 488,331,891
5.รายไดจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 172,473,289 181,096,953 190,151,801 199,659,391 209,642,361
6.รายไดกองทุนบริหารกิจการสถาบัน 240,611,687 252,642,271 265,274,385 278,538,104 292,465,009
15,909,787 16,705,276 17,540,540 18,417,567
7.รายไดการเรียนการสอนฟารม
15,152,178
9,528,084 10,004,489 10,504,713 11,029,949
8.รายไดอื่น
9,074,366
รวม
2,022,426,769 2,123,548,107 2,229,725,513 2,341,211,788 2,458,272,378
(+5.00%)
(+5.25%)
(+5.51%)
(+5.79%)

นอกจากนั้นแลว ดวยความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการหา
รายไดจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะมีรายรับคิดเปนรอยละ 5 ของ
รายรับรวมประจําป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการหารายไดของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม รายไดในสวนนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก โดยในบางป เชน พ.ศ.2551 รายรับที่ไดต่ํากวาประมาณการ
อยางมาก เนื่องจากเกิดปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน
เปนตน
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ในสวนของรายรับจากแหลงทุนภายนอกนั้น คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 โดยมีรายไดหลักจาก
สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และงิ นอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการจากแหลงทุ นภายนอก
โครงการผลิตแพทยเพิ่มและพยาบาลเพิ่มผานกระทรวงสาธารณสุข และเงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ โดยรายรับในสวนนี้จะอยูในรูปเงินอุดหนุนที่มีรายจายที่แนนอนตามที่โครงการและแหลงทุนภายนอก
กําหนด
ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นคือ มหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณในลักษณะขาดดุลประมาณ
100 ลานบาท ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดบริหารจัดการไดผลสําเร็จที่ดี

2.4 ประมาณการกระแสเงินสดหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
ในช ว งป ง บประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาวิ ท ยาลั ย ได มี แ ผนงานที่ สํ า คั ญ และต อ งใช
งบประมาณสมทบและสนับสนุนจํานวนมาก คือ โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข
สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีแผนในการใชงบประมาณสมทบกวา 500 ลาน
บาท โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 วงเงิน 500 ลานบาท และโครงการการ
บริการวิชาการที่สําคัญ เชน โครงการไกเนื้อพันธุโคราช โครงการสวนยางพารา และโครงการผักเกษตรอินทรีย
เปนตน ดังนั้น สวนบริหารสินทรัพยจึงไดทําการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดหมุนเวียน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2559 ดังตารางที่ 2.5 โดยใชหลักการดังนี้
 รายรับเงินสดประจําป ประมาณการในอัตรารอยละ 90 ของงบประมาณรายรับประจําป
 รายจายเงินสดประจําป ประมาณการในอัตรารอยละ 90 ของงบประมาณรายจายประจําป
รวมกับเงินยืมตามแผนบริการศูนยปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข
ตารางที่ 2.5 ประมาณการกระแสเงินสดหมุนเวียน ปงบประมาณ 2555-2559
ปงบประมาณ เงินคงเหลือ รายรับประจําป รวมเงินทั้งสิ้น รายจายประจําป
พ.ศ.
ยกมา (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เงินคงเหลือ
ยกไป (บาท)

2555

2,136,365,117.97 2,487,572,995.95 4,623,938,113.92 2,425,785,462.72 2,198,152,651.20

2556

2,198,152,651.20 2,004,897,506.19 4,203,050,157.39 2,507,094,305.30 1,695,955,852.09

2557

1,695,955,852.09 2,282,646,870.00 3,978,602,722.09 2,567,604,770.00 1,410,997,952.09

2558

1,410,997,952.09 2,396,779,213.50 3,807,777,165.59 2,607,329,213.50 1,200,447,952.09

2559

1,200,447,952.09 2,516,618,174.18 3,717,066,126.27 2,731,888,054.18 985,178,072.09

จากข อมู ล ข า งต น พบวา มหาวิ ทยาลัย มี กระแสเงิ น สดหมุน เวีย น ปง บประมาณ 2555-2559 ที่
เพียงพอตอการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการทางการแพทยฯ และโครงการที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา จํานวนเงินคงเหลือจะลดลงคอนขางมาก ซึ่งปจจัยนี้ มหาวิทยาลัยจะตองใหความ
ระมัดระวังในการดําเนินการเปนอยางยิ่ง
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2.5 สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดตางๆ ในการจัดสรรงบประมาณในชวงที่ผานมา
ในการจั ดทํ างบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดรับ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะที่สําคัญจากคณะกรรมการชุดตางๆ และสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชน โดยแบงเปนสวนของการเพิ่มรายไดและลดคาใชจาย ดังนี้
• การเพิ่มรายได
1. มหาวิทยาลัยควรใชประโยชนทรัพยากรที่มีอยู เพื่อเพิ่มรายไดใหมากขึ้น เชน วิสาหกิจ
เชิงรุก สํานักพิมพ ทรัพยสินทางปญญา และการใชประโยชนจากที่ดินและทรัพยสิน
เปนตน
2. มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายไดจากการบริการวิชาการ รวมถึงการเปนที่ป รึกษา ใหกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญ
3. มหาวิทยาลัยควรอาจพิจารณาเพิ่มจํานวนนักศึกษาและหลักสูตรที่มีความจําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ อยางระมัดระวัง ตามยุทธศาสตร โดยเฉพาะหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ดังเชน ที่เคยรวมมือกับทาง Seagate พัฒนาหลักสูตร
แมคคาทรอนิคซ เปนตน
4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการเชื่อมโยง education hub และ medical hub
ตลอดจนการ บูรณาการเขากับยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด เชน โครงการผลิต
ทันตแพทยเพิ่ม โครงการTHAIST และโครงการเตรียมความพรอมสูอาเซียน เปนตน
• ลดรายจาย
1. มหาวิทยาลัยควรมอบหนวยงาน “เจาภาพ” วิเคราะหและทบทวนความคุมคาของงาน
จางเหมาบริการตามสัญญา และกําหนดมาตรการเสริม เพื่อชวยลดงบประมาณรายจาย
ให อยู ในกรอบที่ เ หมาะสม เช น งานรั กษาความปลอดภัย ทดแทนดว ย CCTV งาน
รถยนตเชาใชเชื้อเพลิงทดแทน CNG และรถไฟฟา งานแมบานปรับมาใชเครื่องทุนแรง
มากขึ้น งานภูมิทัศนใชบริการฟารมมหาวิทยาลัย เปนตน
2. มหาวิทยาลัยควรใหหนวยงานประเมินและทบทวนความเหมาะสมและความคุมคาของ
รายจายประจําขั้นต่ําของหนวยงาน ตามกรอบ 3R เชน การใช e-book การจัดทํา
ฐานขอมูล Database การทําระบบ Multipoint server การจัดทํา Virtual server ใช
รวมกัน และมอบคณะกรรมการฯ/ผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงานเปนผูสอบทานผลการ
ประเมินฯ เพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญ
3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรปรั บ ระบบและกลไกในการประเมิ น และจั ด อั น ดั บ โครงการตาม
ยุทธศาสตร ตามกรอบ PART ใหเกิดการคุมคายิ่งขึ้น
4. ในกรณีรายการ/โครงการ/กิจกรรมที่มีคาใชจายสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทุกป เชน คาจาง
อาจารยพิเศษ คาตอบแทนผูชวยสอน/ผูชวยวิจัย ฯลฯ มหาวิทยาลัยควรมอบหนวยงาน
ที่เกี่ยวของวิเคราะหหรือวิจัยสถาบัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ใหอยูในกรอบวงเงินที่เหมาะสม
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5. มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการประหยัดตางๆ เชน การประหยัดไฟฟาและน้ํา การใช
Tele-Conference และ E-meeting การแปลงขยะเปนปุยและพลังงาน มาตรการ
paperless มาตรการใชเชื้อเพลิงทางเลือก CNG และการพัฒนาระบบ MIS ฯลฯ และ
ดําเนินการใหเห็นผลสัมฤทธิอยางเปนรูปธรรม

2.6 การวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis
มหาวิทยาลัยไดนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis ของมหาวิทยาลัยที่ได
จัดทําขึ้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาทบทวนและสอบ
ทานกับผูที่เกี่ยวของโดยเนนในดานการเงินและงบประมาณ ซึ่งไดสรุปผลดังนี้
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

1. มหาวิทยาลัยมี การบริหารจัดการดานการเงินและ
ทรั พ ย สิ น ที่ ดี ได รั บ การประเมิ น จากนิ ต ยสาร Asia
Week ในลําดับ 9 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคในเรื่อง
ประสิทธิภาพการจัดการดานการเงิน

1. งบประมาณโดยรวมที่ไดจากรัฐบาลและจากการหารายไดมี
จํ า นวนจํ า กั ด ไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการในการพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย สู ค วามเป น เลิ ศ ตามวิ สั ย ทั ศ น โดยในช ว ง 5
ป ง บประมาณที่ ผ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย ได ตั้ ง งบประมาณใน
ลักษณะงบขาดดุลมาโดยตลอด
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ง บประมาณที่ จํ า กั ด ทํ า ให ไ ม ส ามารถ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน
แผนแมบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) แผนซอมแซม
ดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค เปนตน
3. กฏระเบี ย บทางด า นการเงิ น พั ส ดุ และการวิ ส าหกิ จ
บางสวนตองไดรับการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมและทันสมัย
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. ผู บ ริ ห า รมี วิ สั ย ทั ศ น มี ภ าวะผู นํ า สู ง และให
ความสําคัญตอการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ร
นารีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2549 และ 2554
มีมาตรการบริหารงบประมาณและการคลังซึ่งนําสูการ
อยางเครงครัดและมีผลสัมฤทธิของการดําเนินการใน
ระดับดีมาก
4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการหารายไดเพื่อการพึ่งพา
ตนเองที่หลายหลาย เชน จากการวิจัย จากการบริการ
วิชาการ และจากการลงทุนผานบริษัทบริหารการลงทุน
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประหยัดที่ชัดเจน เชน ระบบ
ไฟฟา การใชเชื้อเพลิงทดแทน การลดการใชกระดาษ
การใชระบบคอมพิวเตอรแบบรวมศูนย เปนต น ตาม
ระบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งทําใหสามารถลด
คาใชจายในการดําเนินการอยางตอเนื่อง

4 . นักศึกษาปริญญาตรีมีศักยภาพต่ํากวาเกณฑ มีวุฒิภาวะไม
เพียงพอ ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา สําเร็จ
การศึกษาชากวากําหนด และตกออกในสัดสวนที่คอนขางสูง
5. การปรับขึ้นคาเลาเรียนและคาหอพักนักศึกษาซึ่งเปนแหลง
รายไดและเปนคาใชจายหลักทําไดยาก เนื่องจากกอใหเกิด
ภาระแกนักศึกษาและผูปกครอง ซึ่งถูกกระทบดวยสภาวะเงิน
เฟอในปจจุบัน
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จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

6. มหาวิ ท ยาลั ย มี ระบบสารสนเทศด า นงบประมาณ
พัสดุ การเงินตามเกณฑพึงรับ-พึงจายในลักษณะ 3 มิติ
ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนการเงินและบัญชี
กับสวนแผนงานและหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี และ
การตรวจสอบสถานะของการใชงบประมาณเปนไปได
ดวยความรวดเร็ว และเปนปจจุบัน
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี องค ค วามรู ด า นการวิ จั ย ที่ ส ามารถ
นํามาตอยอดในเชิงพาณิชยได
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี จํ า นวนพื้ น ที่ ว า งเปล า ที่ ส ามารถ
นํามาใชประโยชนเพื่อการบริหารสินทรัพยได

6. มหาวิทยาลัยมีแผนที่สําคัญในการกอตั้งศูนยปฏิบัติทางการ
แพทยและสาธารณสุขที่ตองใชเงินสมทบการกอสรางอาคาร
และการพั ฒ นาบุ ค ลากรจํ า นวนมากในช ว งป พ.ศ. 25552564

7. แนวทางการสร า งรายได ชื่ อ เสี ย งจากทรั พ ย สิ น และ
สินทรัพยที่มีในปจจุบันยังไมเห็นผลเปนรูปธรรม
8. อาคารสถานที่ และสาธารณู ป โภคบางส ว นของ
มหาวิทยาลัยถูกใชงานเปนเวลานาน ตองการการดูแลและ
บํารุงรักษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปน ภาระดานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยยังขาดระบบและกลไกในการทํางานศิษย
เกาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหศิษยเกาที่
เขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังมีจํานวนนอย
10. ครุภัณฑดานการเรียนการสอนและดานการวิจัย บาง
ประเภทหมดอายุการใชงาน ชํารุด และลาสมัย

9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก องทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย อยู ใ น
ระดับดีมาก ทั้งในดานงบประมาณ จํานวนการใหทุน
และความหลากหลายของการสนับสนุนทุน
10. มหาวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ
มีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ มีความคลองตัว และมี
เสรีภาพทางวิชาการ
11. มหาวิทยาลัยมีศูนยปฏิบัติการทางการแพทยและ 11. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สาธารณสุข และสถานกีฬาและสุขภาพ ที่มีความพรอม ยั ง ไม ส มบู ร ณ ขาดการเชื่ อ มโยง ไม ส ามารถรองรั บ และ
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดอยางกวางขวางและ
ในการใหบริการ
เต็มศักยภาพ

ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. รั ฐ บาลมี น โยบายในการสนั บ สนุ น งบประมาณแก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในส ว นที่ เป น ยุ ท ธศาสตร ป ระเทศ
(Country Strategy) ดาน Education Hub และ
Medical Hub
2. ภูมิภาคและทองถิ่นมีความตองการการบริการวิชาการ
จากมหาวิ ทยาลั ยเพิ่ มมากขึ้ น เช น ความต องการจาก
หนวยงานของจังหวัด กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร เปนตน

ภัยคุกคาม (Threat)
1. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารแข ง ขั น ในการขอรั บ จั ด สรร
งบประมาณจากรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่รุนแรง

2. รัฐบาลจํากัดงบประมาณในหลายหมวดที่จําเปน ไดแก งบ
บุคลากร งบคาสาธารณูปโภค งบค าซ อมบํารุง เป นต น และ
ตองการเงินสมทบในงบกอสรางอาคารสถานที่
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ภัยคุกคาม (Threat)

3. มีการลงทุนขนาดใหญ จากภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ 3. จากภาวะเงินเฟอและคาครองชีพที่สูงขึ้นมากจากนโยบาย
เติบโตของภูมิภาค เชน รถไฟรางคุ และมอเตอรเวย เปน การปรับขึ้นเงิน เดือน ทําใหม หาวิทยาลัยมีค าใชจายในการ
ตน
ดําเนินการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเงินเดือนพนักงาน
เงินคาจางเหมาบริการ คาสาธารณูปโภค คาวัสดุและคาใช
สอยตางๆ
4. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนใจในการเขามาขอ
ใชพื้นที่และมีความรวมมือดานการวิจัยและการบริการ
วิชาการมากขึ้น โดยเฉพาะการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญา ซึ่งกอใหเกิดรายไดในเชิงพาณิชย (in-cash)
และทางดานสังคมที่ไมอยูในรูปเงิน (in-kind)
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3. แผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารีไ ดมีน โยบายดานการเงิน และงบประมาณผา นการจัดทํ า
แผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยเนนตามระบบการบริหาร
จัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ในสวนของรายละเอียดการดําเนินการในการนํานโยบายลงสูการ
ปฏิ บั ติ นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละคณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย สิ น ที่
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกกํากับและดูแลการดําเนินการใหมีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
โดยมีหนวยงานเจาภาพหลักไดแก สวนการเงินและบัญชีและสวนบริหารสินทรัพย ซึ่งทุกปงบประมาณ ผลการ
ดําเนินการจะไดรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยหนวยตรวจสอบภายในและสภามหาวิทยาลัย
และจัดทํารายงานแกสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ ในสวนของการ
จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระยะกลาง 3 ถึง 5 ปนั้น มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนกล
ยุทธทางการเงิน และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ในชวงปงบประมาณ 2555 ถึง 2557 โดยไดมีผลสรุปของ
แผนกลยุทธทางการเงิน ซึ่งเปนแผนกลยุทธกํากับ (Strategic Management) ดังตอไปนี้

3.1 วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ
พึ่งพาตนเองดานการเงินไดอยางยั่งยืน”

3.2 ภารกิจทางการเงิน
1. บริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดมูลคาสูงสุด
2. แสวงหาชองทางและดําเนินการเพื่อเสริมสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมการใชทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ

3.3 เปาประสงคหลัก
1. มีสัดสวนเงินรายไดตอเงินงบประมาณเแผนดินในระดับที่เหมาะสม
2. มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยสูง
3. มีผลตอบแทนจากทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น
4. มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองทางดานการเงินสูงขึ้น

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ และแนวทาง
เพื่อใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณมีแนวทางในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการเงินรวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มมูลคาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การแสวงหาความร ว มมื อ ทางด า นการเงิ น และการลงทุ น ร ว มกั บ
หนวยงานภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น และทรั พ ย สิ น
มหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวยเปาประสงค มาตรการ และ
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มมูลคาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : - มีรายไดจากการบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยมากขึ้น
- มีการบริหารจัดการสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบดวยมาตรการและแนวทางตางๆ ดังนี้
มาตรการ 1.1
แนวทาง :

สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มรายไดโดยการสรางและพัฒนาแนวทางในการลงทุน
และการบริหารจัดการสินทรัพยที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
1) พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการของหนวยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และภูมิภาคมากขึ้น
2) สนับ สนุน การนําผลงานวิจัยและผลงานวิช าการและทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัยไปตอยอดในเชิงพาณิชย
3) เรงรัดการจัดทําระบบตนทุนตอหนวยใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยน
แปลงของสั ง คมในป จ จุ บั น และรวมถึ ง การทบทวนอั ต ราการให บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบันยิ่งขึ้น เชน ตนทุนตอหัวนักศึกษาเปนตน

มาตรการ 1.2
แนวทาง :

การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนมหาวิทยาลัย
1) พัฒนากลไกการบริหารจัดการกองทุนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ส งเสริ มและพั ฒ นาแนวทางการลงทุน ในกองทุน ของมหาวิ ทยาลัย ให มีค วาม
หลากหลาย

มาตรการ 1.3

การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอาคารสถานที่ ใ ห มี ค วามพร อ ม ได ม าตรฐาน และรองรั บ
การใหบริการกับหนวยงานไดมากยิ่งขึ้น
1) พัฒนาสถานกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยบริการทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อการเสริมสรางความสําเร็จดานกีฬาและสุขภาพใหกับ
นักกีฬาในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
2) ผลักดันโครงการจัดตั้งศูนยประชุมและการจัดนิทรรศการทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในเขตภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนลางในมหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับความตองการดานอาคารสถานที่ในการจัดงานพิธีที่สําคัญในพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง รวมทั้งประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่
รูจักในระดับประเทศ

แนวทาง :
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3) ใหบริการดานสาธารณสุขระดับสูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดย
ใชศูนยปฏิบัติการทางการแพทยฯ เปนฐาน เชน การนําเทคนิค Boron Neutron
Capture Therapy มารักษาผูปวยโรคมะเร็ง เปนตน
4) ส งเสริ มและสนับ สนุน การใหบ ริการดานเครื่องมือ วิทยาศาสตรแกห นว ยงาน
ภายนอกใหมากขึ้น
5) พัฒนาหอพักนักศึกษาใหมีความพรอมในการพักอาศัย สามารถแขงขันไดกับ
ผูประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การแสวงหาความรวมมือทางดานการเงินและการลงทุนรวมกับหนวยงานภายนอก
เปาประสงค : - มีรายไดจากการรวมทุนกับหนวยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น
- มีเครือขายความรวมมือการลงทุนที่มีศักยภาพมากขึ้น
ประกอบดวยมาตรการและแนวทางตางๆ ดังนี้
มาตรการ 2.1 เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดหาแหลงเงินงบประมาณจากแหลงเงินภายนอกใน
เชิงรุกมากขึ้นโดยใชจุดแข็งทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาปรับแปลง
และถายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ตลอดจนทรัพยสินทางปญญาและการ
ลงทุนตางๆ เพื่อกอใหเกิดรายไดทั้งในรูปเงิน (In-cash) และในรูปผลตอบแทนตอสังคม
(In-kind)
แนวทาง :
1) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับภายนอกในการสรางและนําทรัพยสินทาง
ปญญาสูกระบวนการเชิงพาณิชย
2) สงเสริมและสนับสนุนการหารายไดจากการวิจัย พัฒนาปรับแปลงและถายทอด
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
3) สงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการรวมกับแหลงทุนภายนอก
มาตรการ 2.2 พั ฒ นาความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภายนอกที่ มี ขี ด ความสามารถด า นการเงิ น
เพื่อการลงทุน
แนวทาง :
1) สงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถานีน้ํามันเพื่อบริการในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย
2) สงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ปาภายในมหาวิทยาลัยเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
3) เรงรัดและจัดกิจกรรมเพื่อการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
4) สนับสนุนใหสมาคมเทคโนโลยีสุรนารีใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธและแสวงหารายไดสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น และทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัย
เปาประสงค : - การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
- มีระบบการติดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบดวยมาตรการและแนวทางตางๆ ดังนี้
มาตรการ 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
แนวทาง :
1) สนับสนุนแนวทางการใชจายเงินงบประมาณอยางประหยัด คุมคา เปนไปตาม
ระเบียบ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกที่ ช ว ยสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การลดค า ใช จ า ยของการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยไมใหกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3) ประเมินความคุมคาของการใชจายงบประมาณโดยการยึดถือตามระเบียบการ
บริหารการเงินและงบประมาณอยางเครงครัด
มาตรการ 3.2 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการเงินและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
แนวทาง :
1) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน และงบประมาณใหเปนไปตามกฏระเบียบที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่องและกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการพัฒนาและรองรับการ
ติดตามและตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอก
2) พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการ 3.3 พัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
แนวทาง :
1) กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารจั ด สรรงบประมาณโดยอิ ง หลั ก การ 3R (Review,
Redeploy, Replace) และ PART (Performance Assessment Rating Tools)
2) ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณของหน ว ยงานให มี ค วาม
เชื่อมโยงตามระบบรวมบริการประสานภารกิจและเปนไปตามแนวทางที่รัฐบาล
และมหาวิทยาลัยกําหนด
3) สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร มาตรการ แนวทางแผนงานที่มี
โครงการ/กิจกรรมที่สรางผลลัพธ output/outcome และผลกระทบ (impact)
ตามตัวชี้วัดที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
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มาตรการ 3.4
แนวทาง :
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พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดานการเงินและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการคลังของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
รองรับการบริหารจัดการไดอยางสมบูรณและเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) สร า งและพั ฒ นากลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการใชจายเงิ น
งบประมาณใหเห็นผลชัดเจน และเปนรูปธรรม
3) สนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลและผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอเพื่อ
การสนั บสนุ นการดําเนินงานใหหนว ยงานของมหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.5 ตัวชี้วัดหลักและคาเปาหมายของแผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่เกี่บวของกับการเงินและงบประมาณใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดหลัก 11 ตัวที่ครอบคลุมถึงกระบวนการและผลผลิต ดังที่แสดง
ในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวชี้วัดหลักและคาเปาหมายของแผนกลยุทธทางการเงิน
หนวย
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
นับ
ตัวชี้วัด
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ
2 ปริมาณความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานทางการเงิน
3 รายงานการบัญชีที่จัดทํามี
ความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
4 ใชเงินงบประมาณเหลื่อมป
ทั้งหมดไมเกินไตรมาสสองของ
ปงบประมาณถัดไป
5 รอยละของผลตอบแทนจากการลง
ทุนในทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย
6 รายไดจากทรัพยสินทาง
ปญญา

ระดับ

4

4

4

5

5

ระดับ

4

4

4

5

5

ระดับ

4

4

4

5

5

รอยละ

80

90.79

100

100

100

รอยละ

8.8

9.0

ลาน
บาท

0.81

1.77

8.0 ขึ้น 8.0 ขึ้นไป 8.0 ขึ้นไป
ไป
2.00 ขึ้น 2.00 ขึ้นไป 2.00 ขึ้น
ไป
ไป
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ตัวชี้วัด

หนวย
นับ
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ผลการดําเนินงาน
ป 2555

ป 2556

เปาหมาย
ป 2557

ป 2558

ป 2559

7 รอยละของเงินรายไดอื่นของ รอยละ 83.20
76.96
80 ขึ้นไป 80 ขึ้นไป 80 ขึ้นไป
มหาวิทยาลัยตองบดําเนินการ
จากงบประมาณแผนดิน
8 รอยละของเงินรายไดอื่นของ รอยละ 67.53
62.59
65 ขึ้นไป 65 ขึ้นไป 65 ขึ้นไป
มหาวิทยาลัยตอเงิน
งบประมาณแผนดิน
9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน บาท 303,569. 282,368.4 300,000 300,000 300,000
สรางสรรคของสถาบันตอ
87
8
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
จํานวนอาจารยประจํา
10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน บาท 423,089. 460,531.8 500,000 500,000 500,000
สรางสรรคจากภายนอก
92
5
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
11 ระดับการพึ่งพาตนเอง
ระดับ
3
3
3
4
4
ทางดานการเงินของ
มหาวิทยาลัยเทียบกับป 2555
หมายเหตุ - ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามมิติ BSC เปนขอมูลจากรายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ปงบประมาณ พ.ศ.2556

3.6 แนวทางการบริหารสินทรัพย
มหาวิ ทยาลั ยโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยไดดําเนินการจัดแบงกลุมของสินทรัพย ที่
สามารถนําไปหาผลประโยชนออกเปน 3 กลุมหลักคือ สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร และทรัพยสินทาง
ป ญญา และเสนอแนวทางในการบริ ห ารจั ดการและมี ผู รั บ ผิ ด ชอบอย างชั ดเจน ดั งที่ แสดงรายละเอี ย ดใน
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ประเภทสินทรัพย แนวทางในการบริหารจัดการ และผูรับผิดชอบ
สินทรัพยหมุนเวียน
แนวทางในการบริหารจัดการ
หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ
กลุมที่ 1 เงินหมุนเวียน
กลุมที่ 2 เงินรอจาย

หาผลประโยชนในระยะสัน้ ไมเกิน 1
ปงบประมาณ
หาผลประโยชนในระยะยาว โดย บลจ.
หุนกู พันธบัตร

สวนการเงินและบัญชี
สวนบริหารสินทรัพย
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สินทรัพยหมุนเวียน

แนวทางในการบริหารจัดการ

กลุมที่ 3 เงินลงทุนในหนวย หาผลประโยชนโดยพิจารณาแผน
วิสาหกิจ
บริการซึ่งจัดทําแผนบริการ 5 ป
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หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ

กลุมที่ 4 ลูกหนี้

กํากับใหเปนไปตามเงื่อนไขของอายุหนี้

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหนวย
วิสาหกิจโดยรองอธิการบดีฝา ยพันธกิจฯ
เปนประธาน
สวนการเงินและบัญชี

กลุมที่ 5 รายจายรอตัด
บัญชี
กลุมที่ 6 วัสดุคงเหลือ

ติดตามใหเปนไปตามสัญญา

สวนการเงินและบัญชี

การติดตามการใชจา ยอยางคุมคาและ
ประหยัด

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช
ประโยชนครุภัณฑ งานระบบ และวัสดุ
โดยรองอธิการบดีฝายบริหาร เปน
ประธาน

สินทรัพยถาวร

แนวทางในการบริหารจัดการ

กลุมที่ 1 ที่ดิน

หาผลประโยชนจากการใชพื้นที่

กลุมที่ 2 อาคารที่พัก

หาผลประโยชนจากแผนบริการ

กลุมที่ 3 อาคารดําเนินการ ติดตามการใชประโยชนอยางคุม คา

กลุมที่ 4 ระบบดําเนินการ

ติดตามการใชประโยชนอยางคุม คา

กลุมที่ 5 ผลผลิตระหวางทํา ติดตามใหเปนไปตามขอตกลง
กลมที่ 6 ครุภัณฑ
ดําเนินการ

ติดตามการใชประโยชนอยางคุม คา

หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดินโดย
รองอธิการบดีฝายพันธกิจฯ เปนประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่พัก
อาศัยบุคลากรและนักศึกษา
โดยรองอธิการบดีฝายบริหาร เปน
ประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช
ประโยชนอาคารและสิง่ กอสราง
โดย รศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน
เปนประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช
ประโยชนครุภัณฑ งานระบบ
และวัสดุ โดยรองอธิการบดีฝา ยบริหาร
เปนประธาน
สวนการเงินและบัญชี
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช
ประโยชนครุภัณฑ งานระบบ
และวัสดุ โดยรองอธิการบดีฝา ยบริหาร
เปนประธาน
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ทรัพยสินทางปญญา

แนวทางในการบริหารจัดการ

กลุมที่ 1 ผลงานที่ใหบริการ ใหบริการวิชาการแกผูที่สนใจเปนกลุม
วิชาการ
กลุมที่ 2 ผลงานที่ใหบริการ ใหบริการเชิงสังคมนําไปใชประโยชน
เชิงสังคม
กลุมที่ 3 ผลงานทีน่ ําไปหา จัดหาผูป ระกอบการเพื่อหารายได
ผลประโยชนใน
เชิงธุรกิจ
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หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา โดย
อธิการบดี เปนประธาน
และคณะอนุกรรมการการจัดกลุม
ทรัพยสินทางปญญา
โดย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนประธาน

นอกจากนั้นแลว มหาวิทยาลัยไดเสนอวาระเชิงนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทาง
ในการบริหารจัดการสินทรัพยเพื่อเพิ่มรายได และสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะและขอสังเกต โดยสรุป
ไดแนวทางดังนี้
3.6.1 สินทรัพยหมุนเวียน ไดแก เงินหมุนเวียน เงินรอจาย เงินลงทุน ลูกหนี้ รายจายรอตัดบัญชี
และวัสดุคงเหลือ
แนวทาง ณ ปจจุบัน
- การหาผลประโยชนจากเงินหมุนเวียน เชน การนําฝากธนาคารที่มีการจายดอกเบี้ยสูงกวาเงิน
ฝากทั่วไป
- การหาผลประโยชนจากเงินรอจาย เงินสะสมในรูปกองทุนคงเงินตน โดยมอบใหบริษัทจัดการ
กองทุนรับไปดําเนินการ
3.6.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก ที่ดิน สิ่งกอสราง อาคารที่พักอาศัย หอพักนักศึกษา อาคารที่
ทําการ อาคารบริการ ครุภัณฑดาเนินการ และทรัพยากรมนุษย (คณาจารยและพนักงาน)
แนวทาง ณ ปจจุบัน
- การหาประโยชนจากการใหบริการ เชน หอพักนักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ เปนตน
- การหาประโยชนจากเงินลงทุนในหนวยวิสาหกิจ ทั้ง 4 แหง ประกอบดวย เทคโนธานี สุรสัมม
นาคาร ฟารมมหาวิทยาลัยฯ และศูนยปฏิบัติการทางการแพทยฯ ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกลจะมี
การดาเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน เปนแหลงใหบริการอันจะกอใหเกิด
รายไดเพิ่มเติม อีกดวย
- การหาประโยชนจากที่ดินสิ่งกอสราง เชน การใหเชาพื้นที่ใหบริการ การใหเชาอาคารเพื่อ
บริการ
- การหาประโยชนจากครุภัณฑดาเนินการ เชน การใหบริการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องมือ
ชั้นสูง และการบริการวิชาการตางๆ เปนตน
- การหาประโยชนจากทรัพยากรมนุษย เชน การใหคําปรึกษา (Consultancy) แกหนวยงาน
ภายนอก และการใหบริการวิชาการฝกอบรมและสัมนา เปนตน
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3.6.3 ทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวย สิทธิบัตรการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา ทรัพยสินทางปญญารวมภาครัฐ-เอกชน
แนวทาง ณ ปจจุบัน
- การนําผลงานไปใหบริการเชิงวิชาการ
- การนําผลงานไปใหบริการเชิงตอบแทนสังคม
- การนําผลงานไปหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ
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4. การบริหารจัดการแผนกลยุทธทางการเงินสูการปฏิบัติ
แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2556-2559) ไดถูกจัดทําขึ้นโดยมี
การพัฒนาอยางบูรณาการในลักษณะองครวม เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อการกําหนด
วิสัยทัศนร วมกัน มีเปาประสงคหลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับ มี
ตัวชี้วัดหลักที่ มีโครงรางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีความชัดเจน ซึ่งในการนําแผนลงสูการปฏิบัติจะตอง
มีการขับเคลื่อนแผนที่เหมาะสม ตลอดจนตองมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
ที่เห็นผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไวตามกระบวนการ PDCA

4.1 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบตั ิ
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2556-2559) นี้จะ
ถูกมอบหมายและถายทอดจากระดับมหาวิทยาลัยลงสูระดับสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และหนวยงานตางๆ ที่สังกัด
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงกันเปนแผนพัฒนาของหนวยงาน ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเปน
กระบวนการหนึ่งของการดําเนินการแบบ Top-Down ในขณะเดียวกัน หนวยงานระดับฝาย สวน และสาขาวิชา
จะนํ ากรอบแนวคิดที่ สํ านักวิ ชา ศูนย สถาบั น และหนวยงานตางๆ ที่สังกัดสํานักงานอธิ การบดี ไดจัดทําขึ้น
ประกอบการจัดทําแผนของหนวยงาน
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนการจัดทําแผนฯ และการดําเนินการตามแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมนั้น เปนอีกแงมุมหนึ่งที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการจัดทําแผนที่ดี

4.2 การติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปตามตัวชี้วัดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงานตางๆ บนพื้นฐาน
ของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปใชประโยชนในหลายดาน
ของหนวยงาน ของหนวยงานตนสังกัด และของมหาวิทยาลัย เชน ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
หน วยงานตามกรอบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การตรวจสอบ
ภายในและภายนอก (Internal Auditing and External Auditing) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานประจําป และการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และการจัดอันดับ (Ranking) ตางๆ เปนตน
สุดท าย มหาวิ ทยาลั ย จะทําการรวบรวมขอมูล ทั้งหมดเพื่อใชป ระโยชนตามกระบวนการ
PDCA เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัดอื่นๆ และสาธารณชน และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินในรูปแบบตางๆ ตอไป
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ตารางที่ 4.1 แสดงการการติดตามและประเมินผลทั้งภายในและภายนอกแบบบูรณาการ
เรื่องที่ประเมิน

ลักษณะการติดตามและ
ประเมินผล
1. การปฏิบัติตาม 1.1 การติดตามผลการ
นโยบายและแผน ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การประจําป
รายไตรมาส
1.2 การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย
รายครึ่งป
1.3 สรุปผลการดําเนินการ
ประจําป
2. การปฏิบัติงาน
2.1 ระดับบุคคล 2.1.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรรายภาค
การศึกษา
2.2 ระดับ
2.2.1 การติดตาม ตรวจสอบ
หนวยงาน
การปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหเปนไป
ตามนโยบายและ
ระเบียบขอบังคับ
2.2.2 การวิเคราะหความ
เสี่ยงของหนวยงาน
2.3 งบประมาณ
การเงิน และ
บัญชี

2.3.1 ตรวจสอบการใช
จายเงิน
2.3.2 สอบบัญชี

ผลการประเมิน

ผูดําเนินการหลัก

1.1 รายงานการติดตามผล 1.1 สวนแผนงาน
การดําเนินการตาม
แผน รายไตรมาส และ
รายปงบประมาณ
1.2 การติดตามตรวจสอบ 1.2 สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยรายครึ่งป
และรายปงบประมาณ
1.3 สวนแผนงาน
1.3 รายงานประจําป

2.1.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล

2.1.1 สวนการเจาหนาที่

2.2.1 รายงานผลการ
ตรวจสอบของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน

2.2.1 หนวยตรวจสอบภายใน

2.2.2 รายงานการบริหาร 2.2.2 ฝายบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ของหนวยงาน
2.3.1 รายงานงบการเงิน 2.3.1 สวนการเงินและ
บัญชี
2.3.2 รายงานตรวจสอบ 2.3.2 หนวยตรวจสอบภายใน
งบการเงินของหนวย
ตรวจสอบภายใน
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3. การปฏิบัติ
ภารกิจ
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ประเมินผล
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ผลการประเมิน

ผูดําเนินการหลัก

2.3.3 รายงานตรวจสอบ 2.3.3 สํานักงานการตรวจ
งบการเงินของ
เงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน
2.3.4 รายงานการ
2.3.4 สํานักงบประมาณ
วิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานจาก
การใชจาย
งบประมาณ ของ
หนวยงานภาครัฐ
(PART)
3.1 การประเมินผลการ 3.1 รายงานผลการ
3.1 สวนแผนงาน
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของการวิจัย การ
ตามภารกิจ
บริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 การประเมินผลการ 3.2 รายงานผลการ
3.2 สวนสงเสริมวิชาการ
สอนประจําภาค
ประเมินผลการสอน
การศึกษา
ประจําภาคการศึกษา
3.3 การประเมินตนเองของ 3.3 รายงานการประเมิน 3.3 สวนสงเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัย สํานัก
ตนเอง (SAR) ของ
วิชา/ศูนย/สถาบัน
หนวยงาน และ
สาขาวิชา/สวน/สถาน/
รายงานการประกัน
และหนวยงานยอย
คุณภาพการศึกษาของ
อื่นๆ
มหาวิทยาลัย
3.4 การประเมินคุณภาพ 3.4 รายงานการประเมิน 3.4 สวนสงเสริมวิชาการ
การศึกษาโดย สมศ.
คุณภาพภายนอกของ
สถาบันอุดมศึกษาของ
สมศ.
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5. ภาคผนวก
5.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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