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1.1 บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย 

เปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานประสบการณ

ท่ีหลอหลอมจากอดีตสูปจจุบันและกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ โดยคงอัตลักษณในการผลิต

และพัฒนาบัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา เพ่ือพัฒนาสังคมท่ีมีความสุข

และยั่งยืน ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีการจัดการ สาธารณสุขศาสตร แพทยศาสตร และพยาบาลศาสตร เพ่ือตอบสนองแนวทางการ

พัฒนาประเทศ ดวยปณิธานอันม่ันคงท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม และยืนหยัดคูเคียง

สังคมไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กอตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองตอการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงจําเปนตอ

การพัฒนาประเทศโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนแหงแรกและแหงเดียวในขณะนั้น ท่ีออกกฎหมาย

กําหนดภารกิจท่ี 5 นอกเหนือจากภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ การปรับแปลงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

ประเทศไทยสามารถผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสนองตอบทุกภาคสวน และสามารถพ่ึงพาตัวเองได 

ตลอดระยะเวลากวา 2 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนเจาของนวัตกรรม เปน

ผูนําและเปนตนแบบนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลายดาน อาทิ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหง

แรกของประเทศไทยท่ีมีกลไกการบริหารเปนของตนเอง ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินและ

ทรัพยสิน การบริหารวิชาการ และอ่ืนๆ นวัตกรรมดานการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด นวัตกรรมดานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกท่ีนําสหกิจศึกษามาใชในประเทศไทย และไดรับการยอมรับใน

ระดับโลก ในป 2555 มหาวิทยาลัยจึงไดประกาศเอกลักษณ คือ “เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค

นวัตกรรม”และกาวตอไปในทศวรรษท่ี 3 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุงม่ันจะเปนท่ีพ่ึงของสังคมไทย เปน

มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเลิศล้ําวิชาการ เชื่อมประสานสูสากล” และในการดําเนินงานในดานการสรางสรรค

นวัตกรรม มีผลลัพธในเชิงประจักษปรากฏเปนรูปธรรม อาทิ 

 1 ใน 14 มหาวิทยาลัยไทยท่ีมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สูความเปน World Class 

University จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) World Report 

2010: Global Ranking 

1. บทนํา 
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 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ประจําป 2553 โดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  ผลการประเมินระดับดีมาก: อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ อันดับ 2 ของประเทศ กลุม

มหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยสํานักงานประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) ป 2552 

  ผลการประเมินระดับดีมาก: มหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยท่ีมี

มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐาน

ดานการประกันคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบสองป 

2549 - 2551 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) ป 2552 

  ผลการประเมินระดับดี: มหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน มหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร จากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบสอง ป 2549 - 2551โดยสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ป 2552 

 ผลการประเมินระดับดีเย่ียม: อันดับ 1 ของประเทศ 2 ครั้งติดตอกัน สาขาวิชาฟสิกส โดย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2552 และป 2553 

 ผลการประเมินระดับดีเย่ียม: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จากการประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ครั้งท่ี 2 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2553 

 ผลการประเมินระดับดีมาก: สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตสัตว จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งท่ี 2 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ป 2553  

 อยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย และอยูในกลุมดีเย่ียมดานการเรียนการสอน : จากการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป 2549 

ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจนั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีการ

วางแผน และการจัดสรรงบประมาณท่ีสะทอนความตองการการใชเงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองมีบริหารจัดการดานการเงินของ

มหาวิทยาลัยท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง มีความคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเปนนโยบายจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินข้ึนโดยใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 255-2559) เปนหลัก 
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1.2 สรุปแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 255-2559) 

1.2.1 ปณิธาน (Pledge) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับการสถาปนาข้ึนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีไมเปน

สวนราชการ อยูในกํากับของรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย เปนเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมุงเสริมสรางความคลองตัว

และประสิทธิภาพในการบริหาร สงเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการดําาเนินงาน เปนชุมชนทางวิชาการท่ีเปนแหลง

รวมผูรู ผูเรียนและสรรพวิทยาการดานศิลปศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณประโยชนตอบุคคลและ

สังคม 

มหาวิทยาลัยแหงนี้มีปณิธานอันม่ันคงท่ีจะดํารงความเปนเลิศในทุกภารกิจพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มุงผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสรางสรรคภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญาเพ่ือพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร 

1.2.2 วิสัยทัศน (Vision) 

 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันแหงการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีชั้นเลิศ และเปนท่ีพ่ึงของสังคม” 

1.2.3 พันธกิจ (Commitment) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

มุงม่ันสรางสรรคผลงานวิจัย ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของสังคม ผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู และมีคุณธรรมนําปญญา ใหบริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยยึดหลักความเปนอิสระทางวิชาการ และใชธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

1.2.4 ภารกิจ(Mission) 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. วิจัย คนควาเพ่ือสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนําผลการวิจัยและ

พัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ และแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

3. ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหประเทศไทยพ่ึงพาตนเอง

ทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาไดมากข้ึน 

4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.5 เปาประสงค (Goals) 

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

3. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากสังคมในการเปนท่ีพ่ึงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ชุมชนและทองถ่ินไดรับความรูดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากข้ึน 

5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใตอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
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1.2.6 ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัยสูการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพ่ือการเปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินและภาคตะวันออก           

เฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล 

ของมหาวิทยาลัย 

 

1.3 สรุปมาตรการและแนวทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 
 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพภายใตอัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค : - มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใตอัตลักษณของ 

  มหาวิทยาลัย 

- มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

- มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดานงบประมาณไดมากข้ึน 

มาตรการ 5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยใหคลองตัวมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ภายใตหลักอัตตาภิบาล 

แนวทาง : 1) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และกฎเกณฑตางๆ 

  ใหเอ้ือตอระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความคลองตัว โปรงใส และ

  ตรวจสอบได 

2) พัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนการลดข้ันตอนการทํางาน และการพัฒนาไปสู

การใหบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 

มาตรการ 5.6 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในทุกภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

แนวทาง : 1) พัฒนาสวนตางๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยและของหนวยงานตางๆ  เชน  มีระบบคลังขอมูลแบบแหลงเดียว  
มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ Enterprise 

Resource Planning มีระบบ Integrated Web ท่ีรองรับการเรียนการสอนให
สมบูรณมากข้ึน เพ่ือใชงานไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง
สามารถรองรับการประเมินมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอก 

2) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลและตรวจสอบไดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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มาตรการ 5.7 สงเสริมใหมีการสรางและการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาสนับสนุน และ

ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน 

แนวทาง : 1) พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ”  ท่ี

เปนการใชทรัพยากรทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด ในทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหสมบูรณมากข้ึน 

2) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ

ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

มาตรการ 5.8 สนับสนุนการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ  

แนวทาง : 1) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ โดยการทบทวนและ

จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินเพ่ือบริหารการเงิน การลงทุนระยะยาว และการ

พัฒนาความสามารถในการหารายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดดานงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 

2) นําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมตางๆ มาเปนพ้ืนฐานในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหเกิด

ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

3) เรงรัดการบริหารสินทรัพยและทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเกิดผลตอบแทนในรูป

การเงินและผลตอบแทนในเชิงสังคมท่ีเปนรูปธรรม 

4) สงเสริมมาตรการประหยัดและลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน โดยนํา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงาน 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 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  สําคัญมากท่ีสุด 

ระดับ  4 หมายถึง  สําคัญมาก 

ระดับ  3 หมายถึง  สําคัญปานกลาง 

ระดับ  2 หมายถึง  สําคัญนอย 

ระดับ  1 หมายถึง  สําคัญนอยท่ีสุด 

ท้ังนี้  เกณฑในการแปลผลของคาเฉลี่ยจากแบบประเมินคา 5 ระดับ ในแตละแนวทาง ถือ

เกณฑของคาเฉลี่ยโดยท่ี 

A หมายถึง สําคัญมาก โดยมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของมาตรการในยุทธศาสตร 

B หมายถึง  สําคัญ โดยมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของมาตรการในยุทธศาสตร 

สรุปผลการประเมิน 

 ตารางท่ี 1.1 แสดงผลการประเมินความสําคัญของมาตรการและแนวทางท่ีกําหนดใน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยสรุป พบวา มาตรการ

และแนวทางมีลําดับความสําคัญดังนี้ 

มาตรการท่ี 5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยใหคลองตัวมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด ภายใตหลักอัตตาภิบาล 

มาตรการท่ี 5.8  สนับสนุนการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ 

มาตรการท่ี 5.7  สงเสริมใหมีการสรางและการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาสนับสนุน และ

ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน 

มาตรการท่ี 5.6  สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในทุก

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 7/41 

ตารางท่ี 1.1 ผลการประเมินระดับความสําคัญของมาตรการและแนวทางตามยุทธศาสตรท่ี 5 การ

บริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร/มาตรการ/แนวทาง คาเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน 

5. การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยใหคลองตัวมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด ภายใตหลักอัตตาภิบาล 

4.56 A 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และกฎเกณฑ

ตางๆ ใหเอ้ือตอระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว 

โปรงใส และตรวจสอบได 

4.68 A 

2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

4.48 A 

3) พัฒนาระบบการใหบริการโดยเนน การลดข้ันตอนการทํางาน และการ

พัฒนาไป   สูการใหบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 

4.52 A 

5.6 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในทุก

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4.31 B 

1) พัฒนาสวนตางๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยและของหนวยงานตางๆ  เชน  มีระบบคลังขอมูลแบบแหลง

เดียว  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ 

Enterprise Resource Planning (ERP) มีระบบ Integrated Web ท่ี

รองรับการเรียนการสอนใหสมบูรณมากข้ึน เพ่ือใชงานไดอยางคุมคาและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยท้ัง

ภายในและภายนอก 

4.32 B 

2) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลและตรวจสอบไดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

4.20 B 

5.7 สงเสริมใหมีการสรางและการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาสนับสนุน 

และปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึน 

4.39 B 

1) พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ”  

ท่ีเปนการใชทรัพยากรทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด ในทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหสมบูรณมากข้ึน 

4.56 A 
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ยุทธศาสตร/มาตรการ/แนวทาง คาเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน 

2) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.36 B 

5.8 สนับสนุนการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ 

4.46 A 

1) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ โดยการทบทวน

และจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินเพ่ือบริหารการเงิน การลงทุนระยะยาว 

และการพัฒนาความสามารถในการหารายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดดาน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

4.56 A 

2) นําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมตางๆ มาเปนพ้ืนฐานในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให

เกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.48 A 

3) เรงรัดการบริหารสินทรัพยและทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเกิดผลตอบแทนในรูป

การเงินและผลตอบแทนในเชิงสังคมท่ีเปนรูปธรรม 

4.52 A 

4) สงเสริมมาตรการประหยัดและลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน โดยนํา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงาน 

4.48 A 

5) สงเสริมการใชทรัพยากรรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันตางๆ เชน มสธ. 

และ มวล. เปนตน 

4.28 B 
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2.1 การวิเคราะหความตองการทรัพยากรในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555-2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

มุงม่ันสรางสรรคผลงานวิจัย ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของสังคม ผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู และมีคุณธรรมนําปญญา ใหบริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยยึดหลักความเปนอิสระทางวิชาการ และใชธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ในการจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิบัติการ 5 ปมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) นั้น หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดรวมกันวิเคราะหความตองการ

ทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงาน ดังตารางท่ี 2.1 ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และตารางท่ี 

2.2 แสดงคาใชจายประจําปโดยรวม แยกตามหมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (หนวย:บาท) 

จากตารางท้ังสอง พบวา พันธกิจบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนพันธกิจท่ีตองการ

งบประมาณท่ีสูงท่ีสุด คิดเปน 54.17% โดยเปนงบประมาณหมวดรายจายเงินเดือน คาจางชั่วคราว คา

สวัสดิการ และคาตอบแทน คิดเปน 33.14% ของงบประมาณโดยรวม และมีสวนท่ีเปนคาสาธารณูปโภค คิด

เปน 4.38% โดยคาใชจายในกองทุนบริหารมหาวิทยาลัย ถึงแมจะมีสัดสวนสูง 13.62% แตสามารถกอใหเกิด

รายรับสูงกวารายจาย 

พันธกิจหลักการจัดการศึกษาเปนพันธกิจท่ีตองการงบประมาณสูงในลําดับท่ีสอง คิดเปน 

39.52% ซ่ึงสวนใหญเปนรายจายคาใชสอยและคาวัสดุท่ีใชในการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คาเชาและคาใชสอยเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษาท้ังในสวนท่ีเปน hardware และ 

software และคาหนังสือและฐานขอมูลการศึกษา ตลอดจนงบประมาณดานครุภัณฑและเครื่องมืออุปกรณ  

ในสวนของพันธกิจหลักการวิจัยเปนพันธกิจท่ีตองการงบประมาณสูงในลําดับท่ีสาม คิดเปน 

5.37% ซ่ึงเปนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในสวนของเงินเดือนผูชวยวิจัย คาใชสอยและคาวัสดุเก่ียวของกับ

การวิจัย ตลอดจนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศและกลุมวิจัย คาตอบแทนการ

ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สุดทาย ในสวน

ของพันธกิจการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ตลอดจนการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมมีสัดสวนงบประมาณท่ีคอนขางนอย คิดเปน 0.94% 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาหมวดรายจาย จะพบหมวดรายจายท่ีสําคัญคือ คาเสื่อมราคา

สินทรัพย ซ่ึงคิดเปนสัดสวน 18.0% และเปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยตองจัดเตรียมการเพ่ือไวในการจัดหา

ใหม เพ่ือการทดแทน และ/หรือเพ่ือการซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร สถานท่ี เครื่องมือตางๆ ซ่ีงถือเปนประเด็น

สําคัญในการเตรียมการดานงบประมาณในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

2. สถานภาพปจจุบันดานการเงินและงบประมาณ 
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ตารางท่ี 2.1 แผนความตองการงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจ ปงบประมาณ 2555-2559 

(หนวย : พันบาท) 
 

   ปงบประมาณ   

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 2555 2556 2557 2558 2559 

การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได

 

775.102 853.778 896.467 941.290 988.355 

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง  145.759   160.554   168.582   177.011   185.862  
 การพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล 

 

 0.508   0.560   0.588   0.617   0.648  
 การพัฒนาดานเทคโนโลยีฯ 

 

 627.438   691.126   725.682   761.966   800.065  
 การพัฒนาการรับนักศึกษาเชิงรุก 

 

 1.396   1.537   1.614   1.695   1.780  
การวิจัย การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัย 

สูการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

 

105.419 116.119 121.925 128.021 134.423 

การปรับแปลง

และบริการ

วิชาการฯ 

การเสริมสรางขีดความสามารถดานการ

ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

และการบริการวิชาการ 

 

 16.441   18.110   19.016   19.966   20.965  

 การปรับแปลง/ถายทอดเทคโนโลยีฯ  13.789   15.189   15.948   16.745   17.583  

 การบริการวิชาการ 

 

 2.652   2.922   3.068   3.221   3.382  

การทะนุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวฒันธรรม

ของทองถิ่นและภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

 1.693   1.865   1.958   2.056   2.159  

 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1.693   1.865   1.958   2.056   2.159  

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธภิาพสูง

ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

1,062.477 1,170.324 1,228.840 1,290.282 1,354.796 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ

 

 542.900   598.006   627.907   659.302   692.267  

 การสนับสนุนและสรางสภาพแวดลอมของ 

มทส. 

 295.229   325.196   341.456   358.529   376.455  

 การเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง

 

 224.349   247.121   259.477   272.451   286.074  

รวมค าใชจ าย (บาท) 1,961.132   2,160.196   2,268.205   2,381.616   2,500.696  

ขอมูลจากแผนปฏิบัติการ 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ( พ.ศ. 2555-2559) 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงคาใชจายประจําปโดยรวม แยกตามหมวดรายจาย 2555-2559 
 

งบประมาณ ปงบประมาณ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

1.  เงินเดือน 491,282,271 546,708,422 574,043,843 602,746,035 632,883,337 

2.  คาจางชั่วคราว 24,286,875 26,286,650 27,600,983 28,981,032 30,430,083 

3.  คาสวัสดิการ 59,392,263 66,943,843 70,291,035 73,805,587 77,495,866 

4.  คาตอบแทน 88,013,764 75,885,332 79,679,599 83,663,579 87,846,757 

5.  คาใชสอย 304,158,331 318,462,036 334,385,138 351,104,395 368,659,614 

6.  คาวัสดุ 66,992,736 104,609,368 109,839,836 115,331,828 121,098,420 

7.  คาสาธารณูปโภค 83,241, 020 94,598,799 99,328,739 104,295,176 109,509,935 

8.  คาใชจายกองทุนบริหารกิจการฯ 266,491,837 294,241,143 308,953,200 324,400,860 340,620,903 

9. เงินอุดหนุน 254,944,877 240,319,592 252,335,572 264,952,350 278,199,968 

10. คาใชจายชดใชทุนตัดบัญชี 2,487,571 2,260,371 2,373,390 2,492,059 2,616,662 

11. คาเส่ือมราคาสินทรัพย 318,775,126 389,121,040 408,577,092 429,005,947 450,456,244 

12. คาใชจายอื่น 1,065,085 759,003 796,953 836,801 878,641 

รวมรายคาใชจาย 1,961,131,757 

 

2,160,195,601 

(+10.15%) 

2,268,205,381 

(+5.00%) 

2,381,615,650 

(+5.00%) 

2,500,696,433 

(+5.00%) 
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2.2 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11  

 (พ.ศ. 2555-2559) 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เปนแผนระยะ 5 

ปท่ีมุงเปาหมายในการดําเนินการตามพันธกิจท่ีมุงเนนการจัดการศึกษามีคุณภาพได “มาตรฐานสากล” การ

วิจัยสูการยอมรับ “ในระดับชาติและนานาชาติ” การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการ

บริการวิชาการเพ่ือการ “เปนท่ีพ่ึงของสังคม” การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของ “ทองถ่ิน และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต “อัตตาภิบาล และธรรมาภิ

บาล” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีสําคัญดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 2.3 ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัก

ตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนนหนักท่ีการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษา และการวิจัย ซ่ึงผลสําเร็จท่ีผานมาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 

ตามรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอยูในระดับดีมาก และมี

ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับคือ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ท่ีได 4.0 จาก 5.0 โดยมีประเด็นท่ีตองเรง

ดําเนินการคือ การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหแลวเสร็จสมบูรณ 

ตารางท่ี 2.3 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การจัดการศกึษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล  

1 รอยละของบณัฑิต

ระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือการ

ประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 90 87.62 92 83.06 94 96 98 

2 ความพึงพอใจของ

ผูจางงาน/

ผูประกอบการ/ผูใช

บัณฑิต 

ระดับ 3.6/5.0 4.11 3.7/5.0 4.2 3.8/5.0 3.9/5.0 4.0/5.0 

3 นักศกึษาชาวตางชาติ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

รอยละ 4.2 4.46 5 5.44 6 7 8 

4 รอยละของนกัศกึษา

ที่เปนชาวตางชาติ     

รอยละ 0.52 0.60 0.65 0.68 0.75 0.90 1.00 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 13/41 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

5 ระดับคณุภาพของ

บัณฑิตระดับปรญิญา

ตรีตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ  

ระดับ 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 

6 คาลดลงของรอยละ

การตกออกเฉล่ียของ

นักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีตอรุน

เม่ือเทียบกับปกอน

หนา (เฉพาะสาเหตุ

ดานผลการเรียน)        

รอยละ 1.00 1.90 1.00 0.00 

(เพ่ิมขึ้น

รอยละ 

0.77) 

1.00 1.00 1.00 

7 ระดับผลการประกัน

คุณภาพภายในดานการ

จัดการเรียนการสอน    

ระดับ 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 

8 ระดับผลการ

ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษา

ที่มีตอคุณภาพการ

สอนของคณาจารย   

ระดับ 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 

9 ระดับผลการประเมิน

ความเหมาะสมของ

เทคโนโลยีในการ

สนับสนนุการจัดการ

เรียน 

การสอน    

ระดับ 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 

10 จํานวนหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีที่

ไดมาตรฐานและ

สอดคลองกบัความ

ตองการของ

ประเทศและ/หรอื

ในระดับอาเชียน 

รอยละ 100 83 100 97.06 100 100 100 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 14/41 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

11 รอยละของ

นักเรียนทีเ่ขามา

ศึกษาใน มทส. ที่มี

เกรดเฉล่ียต้ังแต 

3.00   

รอยละ 80 94.81 80 86.18 80 80 80 

12 นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาเม่ือ

เทียบกับนกัศกึษา

ทั้งหมด   

รอยละ 13 15.53 14 12.60 16 18 20 

13 รอยละของผลงาน

ของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาโททีไ่ดรับ

การตีพิมพหรือ

เผยแพรใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ   

รอยละ 20 100 21 78.01 22 24 26 

14 รอยละของผลงาน

ของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับ

การตีพิมพหรือ

เผยแพรใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

รอยละ 50 90.20 55 100 60 65 70 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัยสูการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาต ิ 

15 รอยละของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค

ที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ     

รอยละ 20 94.30 25 88.09 28 30 32 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 15/41 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

16 รอยละของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค

ที่นํามาใช

ประโยชน      

รอยละ 20 34.07 25 31.86 28 30 32 

17 บทความวิจัยตีพิมพ

ในวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติและ

ระดับชาติที่มี 

Impact Factor  

หรือปรากฏใน

ฐานขอมูลสากล 

ตามประกาศ ของ 

สกว.  และ สกอ. 

และสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ (นบัทุก 

Application)   

บทควา

ม 

200 391 220 301 240 260 280 

18 ผลงานวชิาการท่ี

ไดรับการรบัรอง

คุณภาพโดย

หนวยงานที่

เกี่ยวของ   

ผลงาน 10 40 12 48 14 16 18 

19 จํานวนรางวัลที่

ไดรับในระดับชาติ/

นานาชาติ  

รางวัล 13 58 14 69 15 16 17 

20 ระดับผลการประเมิน

คุณภาพภายในดาน

การวิจัย              

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 

21 จํานวนอาจารย

ประจําและนกัวิจัยที่

ทําวิจัยตออาจารย

ประจําและนกัวิจัย

ทั้งหมด   

รอยละ 67 64.22 69 58.46 71 73 75 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 16/41 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

22 จํานวนเงนิสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา   

บาท 750,000 726,659.80 750,000 742,900 800,000 800,000 800,000 

23 อัตราสวนของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรและ/หรือ

นําไปใชประโยชนทัง้

ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารย 

บทความ  

คน 

2.1 : 1  1.80 : 1  2.1 : 1 2.75 : 1 2.2 : 1 2.2 : 1 2.3 : 1 

  ประจําและนกัวิจัยที่

ปฏิบัติงานจรงิ   

             

24 อัตราสวนของ

จํานวนการอางองิ 

(citation) ที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลสากล

ตอจํานวนบทความ

วิจัยที่ตีพิมพทั้งหมด 

 

   

บทควา

ม : 

บทควา

ม 

0.90 : 1  1.11 : 1  0.92 : 1 1.16 : 1 0.94 : 1 0.97 : 1 1.0 : 1 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีและการบริการวิชาการ เพ่ือ

การเปนที่พ่ึงของสังคม 

25 ระดับผลการประกัน

คุณภาพภายในดาน

การบรกิารวิชาการ    

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 

26 ระดับผลการประเมิน

คุณภาพภายในดาน

การปรบัแปลง 

ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี        

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 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 17/41 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

27 จํานวนเครือขายที่มี

ศักยภาพในการนํา

ผลงานวิชาการออกสู

สังคม   

เครือขา

ย 

10 29 12 15 14 16 18 

28 รอยละของการนํา

ความรูและ

ประสบการณจาก

การใหบริการ

วิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย  

รอยละ 33 53.24 36 98.33 39 42 45 

29 ระดับความสําเร็จใน

การเรียนรูและ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

หรือองคกรภายนอก    

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 5.0/5.0 

30 ความพึงพอใจของ

ผูรับบรกิารวชิาการ   

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 4.6/5.0 

31 ความพึงพอใจของ

ผูรับบรกิารปรบั

แปลง ถายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี    

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 4.6/5.0 

32 จํานวนผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาในรอบป 

ชิ้นงาน 25 41 30 33 35 40 45 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

33 ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูรับบริการ

ดานการทะนบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม   

ระดับ 4.5/5.0 4.39/5.0 4.5/5.0 4.47/5.0 4.6/5.0 4.6/5.0 4.6/5.0 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 18/41 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

34 ระดับผลการ

ประกันคณุภาพ

ภายในดานการ

ทะนุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  

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 

35 เครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น    

หนวยง

าน 

15 19 16 16 17 18 20 

36 ระดับความสําเร็จ

ของการสงเสริม

และสนับสนุนดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรม    

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 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

37 ผลการประเมิน

ความเห็นของ

บุคลากรเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอด 

คลองกับอัตลักษณ  

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 

38 ระดับผลการ

ประเมินความพึง

พอใจของผูรับ 

บริการตอหนวย 

งานที่ใหบริการ

สนับสนุนหลัก    

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 

39 ระดับผลการ

ประกันคณุภาพ

ภายในดานการ

บริหารจัดการ    

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 

40 การพัฒนา

คณาจารย    

ระดับ 6 4.43 6.1 5.35 6.2 6.3 6.4 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 19/41 

 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

41 อาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ระดับ รศ. 

และ ศ. ตออาจารย

ประจําทั้งหมด  

รอยละ 18 15.30 20 16.89 22 24 26 

42 อาจารยประจําที่มี

วุฒิปริญญาเอก  

รอยละ 80 78.96 81 80.16 82 83 84 

43 ระดับผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของบริการส่ิง

อํานวยความสะดวก

ที่จําเปน เชน การ

บริการอนามัยและ

การรักษาพยาบาล 

การจัดบริการ 

และสนามกีฬา   

ระดับ 4.0/5.0 4.27/5.0 4.0/5.0 4.4/5.0 4.2/5.0 4.2/5.0 4.2/5.0 

44 ระดับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร

จัดการ (MIS)     

ระดับ 4.0/5.0 5.0/5.0 4.5/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 

45 ผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.35/5.0 4.45/5.0 4.4/5.0 4.46/5.0 4.45/5.0 4.5/5.0 4.5/5.0 

46 ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ    

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 

47 ระดับการปองกนั

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผล   

 

ระดับ 4.5/5.0 5.0/5.0 4.6/5.0 5.0/5.0 4.6/5.0 4.7/5.0 4.7/5.0 
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 ตัวช้ีวัด หนวย ผลการดําเนินงานป 2555-2556 เปาหมาย 

 นับ ป 2555 ป 2556 ป2557 ป2558 ป2559 

  แผน ผล แผน ผล       

48 ประสิทธิภาพของ

ระบบควบคุม

ภายในและการ

บริหารความเส่ียง   

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 

49 การพัฒนาสถาบัน

สูสถาบันเรียนรู    

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 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีแหลงท่ีมาของงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานตามพันธกิจ

และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากแหลงงบประมาณหลักสองแหลง คือ เงินอุดหนุนรัฐบาล คิดเปน

ประมาณ 60% ของงบประมาณรวม และเงินรายรับของมหาวิทยาลัย คิดเปนประมาณ 40% ของงบประมาณ

รวม  

เงินรายรับของมหาวิทยาลัยแบงออกไดเปน รายรับจากจากแหลงทุนภายนอก ตามพันธ

กิจการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และรายรับจากการดําเนินการ ไดแก 

1. เงินและสินทรัพยจากการอุดหนุนและบริจาค ซ่ึงเปนรายรับจากศิษยเกาและผูมีจิตกุศล 

โดยมีสัดสวนท่ีคอนขางนอย 

2. รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ ท่ีสําคัญไดแก คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม

การศึกษา และรายรับจากการใหบริการท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

3. รายไดจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย ท่ีสําคัญไดแก คาหอพักนักศึกษา คาบํารุงสถานท่ี 

ผลประโชนจากการลงทุน และรายรับจากทรัพยสินทางปญญา 

4. รายไดกองทุนบริหารกิจการสถาบัน 

5. รายไดการเรียนการสอนฟารม เปนรายรับจากรายจายเงินอุดหนุนท่ีจายใหฟารม

มหาวิทยาลัยใชในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีรายรับเทารายจาย 
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6. รายไดอ่ืน เชน รายรับจากการขายของท่ีระลึก และราบรับเบดเตล็ด เปนตน 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดทําคําขอตั้งงบประมาณท้ัง 2 สวนรวมกันเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ 

รูปท่ี 2.1 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจําแนกตามหมวดตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2555–2559 ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวมหาวิทยาลัยไดรับสัดสวนของเงินอุดหนุนรัฐบาลตอเงินรายไดโดยประมาณ 60: 40  

รูปท่ี 2.1 การเปรียบเทียบรายรับจําแนกตามหมวดตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 

 

ในสวนของงบอุดหนุนจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยไดขอรับจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนท่ัวไป 

อยางไรก็ตาม ในชวงหลายปท่ีผานมา รัฐบาลมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยตองพ่ึงพาตนเองมากข้ึน โดยกําหนด

นโยบาย เชน 

- การใชเงินรายไดเปนเงินสมทบในสิ่งกอสรางในอัตรารอยละ 12.5 ของงบประมาณรวม 

- การจํากัดจํานวนบุคลากรอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยตองใชรายไดในสวน

เงินเดือน คาจางชั่วคราว คาสวัสดิการ และคาตอบแทน อยางตอเนื่อง ซ่ึงใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดใชงบเพ่ิมในสวนนี้กวา 100 ลานบาท ซ่ึงมี

สาเหตุหลักมาจากการปรับฐานเงินเดือนเริ่มตนตามนโยบายของรัฐบาลและการปรับ

คาแรงข้ันต่ําท่ีสูงข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาถึงรอยละ 62  ซ่ึงทําใหงบประมาณจาง

เหมาบริการตางๆ เชน งานรักษาความปลอดภัย งานแมบาน งานรถสาธารณะ งาน

รักษาความสะอาด และงานภูมิทัศน กวา 50 ลานบาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- การไมสนับสนุนงบประมาณท่ีเก่ียวของกับการซอมบํารุงอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ

เครื่องมือการเรียนการสอนและการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมี

คาใชจายสูงตามอายุอีก 
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- การลดการสนับสนุนคาสาธารณูปโภค โดยเฉพาะคาไฟฟา ในขณะท่ีคาไฟฟาตอหนวย

ปรับเพ่ิมข้ึนตามคาเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คาไฟฟาตอ

หนวยไดปรับเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 10  ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองเพ่ิมรายจายกวา 12 ลานบาท 

- การปรับลดคาวัสดุการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอหัวนักศึกษา 

จาก 6,000 บาทเหลือ 3,000 บาท ทําใหงบประมาณลดลงกวา 36 ลานบาท 

 ตารางท่ี 2.4 แสดงรายรับประจําปโดยรวมและแยกตามแหลงท่ีมา ปงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2559 ซ่ึงจะเห็นไดวา รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ เปนรายไดหลักคิดเปนสัดสวนรอยละ 20
ของรายรับรวมประจําป ซ่ึงในชวงท่ีผานมากวา 20 ป มหาวิทยาลัยไมไดปรับข้ึนคาบํารุงการศึกษา ตามสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากการวิจัยสถาบัน โดยสวนแผนงาน พบวา ในปจจุบัน คาคาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูในคาเฉลี่ยของกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซ่ึงอยูในอัตราท่ีต่ํา
กวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยู
ในอัตราท่ีใกลเคียงหรือเทียบเทากับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมีอัตราท่ีสูงกวามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ตารางท่ี 2.4 รายรับประจําปโดยรวมและแยกตามแหลงท่ีมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (หนวย:บาท) 
 

งบประมาณ ปงบประมาณ  

 2555 2556 2557 2558 2559 

1.เงินอุดหนุนจากรฐับาล 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 

3.เงินและสินทรัพยจากการอุดหนุนและ

บริจาค 

35,242,602 37,004,732 38,854,969 40,797,717 42,837,603 

4.รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ 401,751,855 421,839,448 442,931,420 465,077,991 488,331,891 

5.รายไดจากสินทรัพยของมหาวทิยาลัย 172,473,289 181,096,953 190,151,801 199,659,391 209,642,361 

6.รายไดกองทุนบรหิารกิจการสถาบัน 240,611,687 252,642,271 265,274,385 278,538,104 292,465,009 

7.รายไดการเรียนการสอนฟารม 15,152,178 15,909,787 16,705,276 17,540,540 18,417,567 

8.รายไดอื่น 9,074,366 9,528,084 10,004,489 10,504,713 11,029,949 

รวม 2,022,426,769  2,123,548,107 

(+5.00%) 

2,229,725,513 

(+5.25%) 

2,341,211,788 

(+5.51%) 

2,458,272,378 

(+5.79%) 

นอกจากนั้นแลว ดวยความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการหา

รายไดจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคาดวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะมีรายรับคิดเปนรอยละ 5 ของ

รายรับรวมประจําป ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการหารายไดของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม รายไดในสวนนี้

ข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก โดยในบางป เชน พ.ศ.2551 รายรับท่ีไดต่ํากวาประมาณการ

อยางมาก เนื่องจากเกิดปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน 

เปนตน 
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 ในสวนของรายรับจากแหลงทุนภายนอกนั้น คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 โดยมีรายไดหลักจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และงินอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 

โครงการผลิตแพทยเพ่ิมและพยาบาลเพ่ิมผานกระทรวงสาธารณสุข และเงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาติ โดยรายรับในสวนนี้จะอยูในรูปเงินอุดหนุนท่ีมีรายจายท่ีแนนอนตามท่ีโครงการและแหลงทุนภายนอก

กําหนด 

 ประเด็นท่ีสําคัญอีกประเด็นคือ มหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณในลักษณะขาดดุลประมาณ 

100 ลานบาท ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดบริหารจัดการไดผลสําเร็จท่ีดี 

 

2.4 ประมาณการกระแสเงินสดหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยไดมีแผนงานท่ีสําคัญและตองใช

งบประมาณสมทบและสนับสนุนจํานวนมาก คือ โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข 

สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงมีแผนในการใชงบประมาณสมทบกวา 500 ลาน

บาท โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 วงเงิน 500 ลานบาท และโครงการการ

บริการวิชาการท่ีสําคัญ เชน โครงการไกเนื้อพันธุโคราช โครงการสวนยางพารา และโครงการผักเกษตรอินทรีย 

เปนตน ดังนั้น สวนบริหารสินทรัพยจึงไดทําการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดหมุนเวียน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555-2559 ดังตารางท่ี 2.5 โดยใชหลักการดังนี้ 

 รายรับเงินสดประจําป ประมาณการในอัตรารอยละ 90 ของงบประมาณรายรับประจําป 

 รายจายเงินสดประจําป ประมาณการในอัตรารอยละ 90 ของงบประมาณรายจายประจําป

รวมกับเงินยืมตามแผนบริการศูนยปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข 
 

ตารางท่ี 2.5 ประมาณการกระแสเงินสดหมุนเวียน ปงบประมาณ 2555-2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

เงินคงเหลือ 

ยกมา (บาท) 

รายรับประจําป 

(บาท) 

รวมเงินท้ังสิ้น 

(บาท) 

รายจายประจําป 

(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  

จากขอมูลขางตน พบวา มหาวิทยาลัยมีกระแสเงินสดหมุนเวียน ปงบประมาณ 2555-2559 ท่ี

เพียงพอตอการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการทางการแพทยฯ และโครงการท่ีสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา จํานวนเงินคงเหลือจะลดลงคอนขางมาก ซ่ึงปจจัยนี้ มหาวิทยาลัยจะตองใหความ

ระมัดระวังในการดําเนินการเปนอยางยิ่ง 
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2.5 สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดตางๆ ในการจัดสรรงบประมาณในชวงที่ผานมา 

 ในการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดรับ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีสําคัญจากคณะกรรมการชุดตางๆ และสภามหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของและเปน

ประโยชน โดยแบงเปนสวนของการเพ่ิมรายไดและลดคาใชจาย ดังนี้ 

• การเพ่ิมรายได 

1. มหาวิทยาลัยควรใชประโยชนทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือเพ่ิมรายไดใหมากข้ึน เชน วิสาหกิจ

เชิงรุก สํานักพิมพ ทรัพยสินทางปญญา และการใชประโยชนจากท่ีดินและทรัพยสิน 

เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมรายไดจากการบริการวิชาการ รวมถึงการเปนท่ีปรึกษา ใหกับ

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญ 

3. มหาวิทยาลัยควรอาจพิจารณาเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและหลักสูตรท่ีมีความจําเปนตอการ

พัฒนาประเทศ อยางระมัดระวัง ตามยุทธศาสตร โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ดังเชน ท่ีเคยรวมมือกับทาง Seagate พัฒนาหลักสูตร            

แมคคาทรอนิคซ เปนตน 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการเชื่อมโยง education hub และ medical hub 

ตลอดจนการ บูรณาการเขากับยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด เชน โครงการผลิต

ทันตแพทยเพ่ิม โครงการTHAIST และโครงการเตรียมความพรอมสูอาเซียน เปนตน 

• ลดรายจาย 

1.  มหาวิทยาลัยควรมอบหนวยงาน “เจาภาพ” วิเคราะหและทบทวนความคุมคาของงาน

จางเหมาบริการตามสัญญา และกําหนดมาตรการเสริม เพ่ือชวยลดงบประมาณรายจาย

ใหอยูในกรอบท่ีเหมาะสม เชน งานรักษาความปลอดภัย ทดแทนดวย CCTV งาน

รถยนตเชาใชเชื้อเพลิงทดแทน CNG และรถไฟฟา งานแมบานปรับมาใชเครื่องทุนแรง

มากข้ึน งานภูมิทัศนใชบริการฟารมมหาวิทยาลัย เปนตน 

2.   มหาวิทยาลัยควรใหหนวยงานประเมินและทบทวนความเหมาะสมและความคุมคาของ

รายจายประจําข้ันต่ําของหนวยงาน ตามกรอบ 3R เชน การใช e-book การจัดทํา

ฐานขอมูล Database การทําระบบ Multipoint server การจัดทํา Virtual server ใช

รวมกัน และมอบคณะกรรมการฯ/ผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงานเปนผูสอบทานผลการ

ประเมินฯ เพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญ 

3.  มหาวิทยาลัยควรปรับระบบและกลไกในการประเมินและจัดอันดับโครงการตาม

ยุทธศาสตร ตามกรอบ PART ใหเกิดการคุมคายิ่งข้ึน 

4. ในกรณีรายการ/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีคาใชจายสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทุกป เชน คาจาง

อาจารยพิเศษ คาตอบแทนผูชวยสอน/ผูชวยวิจัย ฯลฯ มหาวิทยาลัยควรมอบหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของวิเคราะหหรือวิจัยสถาบัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

ใหอยูในกรอบวงเงินท่ีเหมาะสม 
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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 ของมหาวิทยาลัยท่ีได

จัดทําข้ึนตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาทบทวนและสอบ

ทานกับผูท่ีเก่ียวของโดยเนนในดานการเงินและงบประมาณ ซ่ึงไดสรุปผลดังนี้ 

ปจจัยภายใน 

จดุแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดานการเงินและ

ทรัพยสินที่ดี  ได รับการประเมินจากนิตยสาร Asia 

Week ในลําดับ 9 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคในเร่ือง

ประสิทธิภาพการจัดการดานการเงิน 

1. งบประมาณโดยรวมที่ไดจากรัฐบาลและจากการหารายไดมี

จํานวนจํากัดไม เพียงพอตอความตองการในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศน โดยในชวง 5 

ปงบประมาณที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณใน

ลักษณะงบขาดดุลมาโดยตลอด 

2 .  ผู บ ริหา รมี วิ สั ยทั ศน มี ภ า วะผู นํ า สู ง  และ ให

ความสําคัญตอการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณที่จํากัด ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

แผนแมบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)  แผนซอมแซม 

ดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค เปนตน  

3. มหาวิทยาลัยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2549 และ 2554  

มีมาตรการบริหารงบประมาณและการคลังซึ่งนําสูการ

อยางเครงครัดและมีผลสัมฤทธิของการดําเนินการใน

ระดับดีมาก 

3. กฏระเบียบทางดานการเงิน พัสดุ และการวิสาหกิจ

บางสวนตองไดรับการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมและทันสมัย

ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการหารายไดเพื่อการพึ่งพา

ตนเองที่หลายหลาย เชน จากการวิจัย จากการบริการ

วิชาการ และจากการลงทุนผานบริษัทบริหารการลงทุน 

4 . นักศึกษาปริญญาตรีมีศักยภาพต่ํากวาเกณฑ มีวุฒิภาวะไม

เพียงพอ  ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา   สําเร็จ

การศึกษาชากวากําหนด และตกออกในสัดสวนที่คอนขางสูง 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายประหยัดที่ชัดเจน เชน ระบบ

ไฟฟา การใชเชื้อเพลิงทดแทน การลดการใชกระดาษ 

การใชระบบคอมพิวเตอรแบบรวมศูนย เปนตน ตาม

ระบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งทําใหสามารถลด

คาใชจายในการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

5. การปรับข้ึนคาเลาเรียนและคาหอพักนักศึกษาซึ่งเปนแหลง

รายไดและเปนคาใชจายหลักทําไดยาก เนื่องจากกอใหเกิด

ภาระแกนักศึกษาและผูปกครอง ซึ่งถูกกระทบดวยสภาวะเงิน

เฟอในปจจุบัน 
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จดุแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

6. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศดานงบประมาณ 

พัสดุ การเงินตามเกณฑพึงรับ-พึงจายในลักษณะ 3 มิติ 

ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนการเงินและบัญชี

กับสวนแผนงานและหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี และ

การตรวจสอบสถานะของการใชงบประมาณเปนไปได

ดวยความรวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

6. มหาวิทยาลัยมีแผนที่สําคัญในการกอตั้งศูนยปฏิบัติทางการ

แพทยและสาธารณสุขที่ตองใชเงินสมทบการกอสรางอาคาร

และการพัฒนาบุคลากรจํานวนมากในชวงป พ.ศ. 2555-

2564 

 

7. มหาวิทยาลัยมีองคความรูดานการวิจัยที่สามารถ

นํามาตอยอดในเชิงพาณิชยได 

7. แนวทางการสรางรายได ชื่อเสียงจากทรัพยสิน และ

สินทรัพยที่มีในปจจุบันยังไมเห็นผลเปนรูปธรรม 

8. มหาวิทยาลัยมีจํานวนพื้นที่วางเปลาที่สามารถ

นํามาใชประโยชนเพื่อการบริหารสินทรัพยได 

8 .  อาคารสถานที่  และสาธารณูป โภคบางส วนของ

มหาวิทยาลัยถูกใชงานเปนเวลานาน ตองการการดูแลและ

บํารุงรักษาเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะเปน ภาระดานงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 

9. มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยอยู ใน  

ระดับดีมาก ทั้งในดานงบประมาณ จํานวนการใหทุน

และความหลากหลายของการสนับสนุนทุน   

9.   มหาวิทยาลัยยังขาดระบบและกลไกในการทํางานศิษย

เกาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหศิษยเกาที่

เขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังมีจํานวนนอย 

10. มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ      

มีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ มีความคลองตัว และมี

เสรีภาพทางวิชาการ   

10.  ครุภัณฑดานการเรียนการสอนและดานการวิจัย บาง

ประเภทหมดอายุการใชงาน ชํารุด และลาสมัย 

11. มหาวิทยาลัยมีศูนยปฏิบัติการทางการแพทยและ

สาธารณสุข และสถานกีฬาและสขุภาพ  ที่มีความพรอม

ในการใหบริการ 

11. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ยังไมสมบูรณ ขาดการเชื่อมโยง ไมสามารถรองรับและ

สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดอยางกวางขวางและ

เต็มศักยภาพ 

 

ปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

1. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณแก

สถาบันอุดมศึกษาในสวนที่ เปนยุทธศาสตรประเทศ 

(Country Strategy) ดาน Education Hub และ 

Medical Hub 

1. สถาบันอุดมศึกษามีการแข งขันในการขอรับจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่รุนแรง 

 

2. ภูมิภาคและทองถ่ินมีความตองการการบริการวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน เชน ความตองการจาก

หนวยงานของจังหวัด กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร เปนตน 

 

2. รัฐบาลจํากัดงบประมาณในหลายหมวดที่จําเปน ไดแก งบ

บุคลากร งบคาสาธารณูปโภค งบคาซอมบํารุง เปนตน และ

ตองการเงินสมทบในงบกอสรางอาคารสถานที่ 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

3. มีการลงทุนขนาดใหญจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ

เติบโตของภูมิภาค เชน รถไฟรางคุ และมอเตอรเวย เปน

ตน 

 

3. จากภาวะเงินเฟอและคาครองชีพที่สูงข้ึนมากจากนโยบาย

การปรับข้ึนเงินเดือน ทําใหมหาวิทยาลัยมีคาใชจายในการ

ดําเนินการสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเงินเดือนพนักงาน 

เงินคาจางเหมาบริการ คาสาธารณูปโภค คาวัสดุและคาใช

สอยตางๆ 

4. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนใจในการเขามาขอ

ใชพื้นที่และมีความรวมมือดานการวิจัยและการบริการ

วิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะการใชประโยชนจากทรัพยสิน

ทางปญญา ซึ่งกอใหเกิดรายไดในเชิงพาณิชย (in-cash) 

และทางดานสังคมที่ไมอยูในรูปเงิน (in-kind) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดมีนโยบายดานการเงินและงบประมาณผานการจัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยเนนตามระบบการบริหาร

จัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ในสวนของรายละเอียดการดําเนินการในการนํานโยบายลงสูการ

ปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ท่ี

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกกํากับและดูแลการดําเนินการใหมีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 

โดยมีหนวยงานเจาภาพหลักไดแก สวนการเงินและบัญชีและสวนบริหารสินทรัพย ซ่ึงทุกปงบประมาณ ผลการ

ดําเนินการจะไดรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยหนวยตรวจสอบภายในและสภามหาวิทยาลัย 

และจัดทํารายงานแกสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ ในสวนของการ

จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระยะกลาง 3 ถึง 5 ปนั้น มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกล

ยุทธทางการเงิน และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ในชวงปงบประมาณ 2555 ถึง 2557 โดยไดมีผลสรุปของ

แผนกลยุทธทางการเงิน ซ่ึงเปนแผนกลยุทธกํากับ (Strategic Management) ดังตอไปนี้ 

3.1 วิสัยทัศน 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ

พ่ึงพาตนเองดานการเงินไดอยางยั่งยืน” 

3.2 ภารกิจทางการเงิน 

1. บริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดมูลคาสูงสุด 

2. แสวงหาชองทางและดําเนินการเพ่ือเสริมสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 

3. สงเสริมการใชทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 เปาประสงคหลัก 

1. มีสัดสวนเงินรายไดตอเงินงบประมาณเแผนดินในระดับท่ีเหมาะสม 

2. มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยสูง 

3. มีผลตอบแทนจากทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยสูงข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนในการพ่ึงพาตนเองทางดานการเงินสูงข้ึน 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ และแนวทาง   

 เพ่ือใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการเงินและงบประมาณมีแนวทางในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการเงินรวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

3. แผนกลยุทธทางการเงิน 
 



 

 

แผนกุลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   หนา 29/41 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การแสวงหาความร วม มือทางด านการ เ งินและการลง ทุนร วม กับ   

    หนวยงานภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด านการเ งินและทรัพยสิน 

     มหาวิทยาลัย 

โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวยเปาประสงค  มาตรการ และ

แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค : - มีรายไดจากการบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

- มีการบริหารจัดการสินทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ประกอบดวยมาตรการและแนวทางตางๆ ดังนี้ 

มาตรการ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมรายไดโดยการสรางและพัฒนาแนวทางในการลงทุน

และการบริหารจัดการสินทรัพยท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทาง : 1) พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการของหนวยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยใหมี

  ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และภูมิภาคมากข้ึน 

2) สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยไปตอยอดในเชิงพาณิชย 

3) เรงรัดการจัดทําระบบตนทุนตอหนวยใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยน 

แปลงของสังคมในปจจุบัน และรวมถึงการทบทวนอัตราการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบันยิ่งข้ึน เชน ตนทุนตอหัวนักศึกษาเปนตน 

มาตรการ 1.2 การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนมหาวิทยาลัย 

แนวทาง : 1) พัฒนากลไกการบริหารจัดการกองทุนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2) สงเสริมและพัฒนาแนวทางการลงทุนในกองทุนของมหาวิทยาลัยใหมีความ

หลากหลาย 

มาตรการ 1.3  การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีใหมีความพรอม ไดมาตรฐาน และรองรับ 

       การใหบริการกับหนวยงานไดมากยิ่งข้ึน 

แนวทาง : 1) พัฒนาสถานกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยบริการทางดาน 

  วิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือการเสริมสรางความสําเร็จดานกีฬาและสุขภาพใหกับ

  นักกีฬาในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

2) ผลักดันโครงการจัดตั้งศูนยประชุมและการจัดนิทรรศการทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในมหาวิทยาลัยเพ่ือ

รองรับความตองการดานอาคารสถานท่ีในการจัดงานพิธีท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง รวมท้ังประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ี

รูจักในระดับประเทศ 
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3) ใหบริการดานสาธารณสุขระดับสูงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดย
ใชศูนยปฏิบัติการทางการแพทยฯ เปนฐาน เชน การนําเทคนิค Boron Neutron 
Capture Therapy มารักษาผูปวยโรคมะเร็ง เปนตน 

4) สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการดานเครื่องมือวิทยาศาสตรแกหนวยงาน
ภายนอกใหมากข้ึน 

5) พัฒนาหอพักนักศึกษาใหมีความพรอมในการพักอาศัย สามารถแขงขันไดกับ
ผูประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การแสวงหาความรวมมือทางดานการเงินและการลงทุนรวมกับหนวยงานภายนอก 

เปาประสงค : - มีรายไดจากการรวมทุนกับหนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 

- มีเครือขายความรวมมือการลงทุนท่ีมีศักยภาพมากข้ึน 
 ประกอบดวยมาตรการและแนวทางตางๆ ดังนี้ 

มาตรการ 2.1 เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดหาแหลงเงินงบประมาณจากแหลงเงินภายนอกใน

เชิงรุกมากข้ึนโดยใชจุดแข็งทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาปรับแปลง

และถายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ตลอดจนทรัพยสินทางปญญาและการ

ลงทุนตางๆ เพ่ือกอใหเกิดรายไดท้ังในรูปเงิน (In-cash) และในรูปผลตอบแทนตอสังคม 

(In-kind) 

แนวทาง : 1) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับภายนอกในการสรางและนําทรัพยสินทาง

  ปญญาสูกระบวนการเชิงพาณิชย 

2) สงเสริมและสนับสนุนการหารายไดจากการวิจัย พัฒนาปรับแปลงและถายทอด
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 

3) สงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการรวมกับแหลงทุนภายนอก 

มาตรการ 2.2  พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท่ีมี ขีดความสามารถดานการเงิน 

      เพ่ือการลงทุน 

แนวทาง : 1) สงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถานีน้ํามันเพ่ือบริการในพ้ืนท่ี

  ของมหาวิทยาลัย 

2) สงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีปาภายในมหาวิทยาลัยเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

3) เรงรัดและจัดกิจกรรมเพ่ือการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
4) สนับสนุนใหสมาคมเทคโนโลยีสุรนารีใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธและแสวงหารายไดสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเ งินและทรัพย สินของ

มหาวิทยาลัย 

เปาประสงค : - การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมี 

  ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

- มีระบบการติดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ประกอบดวยมาตรการและแนวทางตางๆ ดังนี้ 

มาตรการ 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

แนวทาง : 1) สนับสนุนแนวทางการใชจายเงินงบประมาณอยางประหยัด คุมคา เปนไปตาม

  ระเบียบ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2) ปรับปรุงระบบและกลไกท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการลดคาใชจายของการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยไมใหกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3) ประเมินความคุมคาของการใชจายงบประมาณโดยการยึดถือตามระเบียบการ
บริหารการเงินและงบประมาณอยางเครงครัด 

มาตรการ 3.2 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการเงินและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ และ 

      เปนไปตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวของ  

แนวทาง : 1) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน และงบประมาณใหเปนไปตามกฏระเบียบท่ี

  เก่ียวของอยางตอเนื่องและกํากับดูแลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและรองรับการ 

  ติดตามและตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอก 

2) พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรการ 3.3 พัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

แนวทาง : 1) กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณโดยอิงหลักการ 3R (Review,          

  Redeploy, Replace) และ PART (Performance Assessment Rating Tools) 

2) ปรับปรุงระบบการจัดทําแผนงานและงบประมาณของหนวยงานใหมีความ

เชื่อมโยงตามระบบรวมบริการประสานภารกิจและเปนไปตามแนวทางท่ีรัฐบาล

และมหาวิทยาลัยกําหนด 

3) สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร มาตรการ แนวทางแผนงานท่ีมี

โครงการ/กิจกรรมท่ีสรางผลลัพธ output/outcome และผลกระทบ (impact) 

ตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย 
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มาตรการ 3.4 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดานการเงินและงบประมาณ

  ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

แนวทาง : 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการคลังของมหาวิทยาลัยใหสามารถ

  รองรับการบริหารจัดการไดอยางสมบูรณและเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2) สรางและพัฒนากลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชจายเงิน

งบประมาณใหเห็นผลชัดเจน และเปนรูปธรรม   

3) สนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือ

การสนับสนุนการดําเนินงานใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

3.5 ตัวช้ีวัดหลักและคาเปาหมายของแผนกลยุทธทางการเงิน 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีเก่ีบวของกับการเงินและงบประมาณใน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดหลัก 11 ตัวท่ีครอบคลุมถึงกระบวนการและผลผลิต ดังท่ีแสดง

ในตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 ตัวช้ีวัดหลักและคาเปาหมายของแผนกลยุทธทางการเงิน 

 

ตัวช้ีวัด 

หนวย

นับ 
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ระดับ 4 4 4 5 5 

2 ปริมาณความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานทางการเงนิ 

ระดับ 4 4 4 5 5 

3 รายงานการบัญชีที่จัดทาํมี

ความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา 

ระดับ 4 4 4 5 5 

4 ใชเงินงบประมาณเหลื่อมป

ทั้งหมดไมเกินไตรมาสสองของ

ปงบประมาณถัดไป 

รอยละ 80 90.79 100 100 100 

5 รอยละของผลตอบแทนจากการลง 

ทุนในทรัพยสนิของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 8.8 9.0 8.0 ข้ึน

ไป 

8.0 ข้ึนไป 8.0 ข้ึนไป 

6 รายไดจากทรัพยสินทาง

ปญญา 

ลาน

บาท 

0.81 1.77 2.00 ข้ึน

ไป 

2.00 ข้ึนไป 2.00 ข้ึน

ไป 
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ตัวช้ีวัด 

หนวย

นับ 
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

7 รอยละของเงินรายไดอ่ืนของ

มหาวิทยาลยัตองบดาํเนินการ

จากงบประมาณแผนดนิ 

รอยละ 83.20 76.96 80 ข้ึนไป 80 ข้ึนไป 80 ข้ึนไป 

8 รอยละของเงินรายไดอ่ืนของ

มหาวิทยาลยัตอเงิน

งบประมาณแผนดิน 

รอยละ 67.53 62.59 65 ข้ึนไป 65 ข้ึนไป 65 ข้ึนไป 

9 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน

สรางสรรคของสถาบนัตอ

จํานวนอาจารยประจาํ 

บาท 303,569.

87 

282,368.4

8 

300,000 

ข้ึนไป 

300,000 

ข้ึนไป 

300,000 

ข้ึนไป 

10 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอก

สถาบนัตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

บาท 423,089.

92 

460,531.8

5 

500,000 

ข้ึนไป 

500,000 

ข้ึนไป 

500,000 

ข้ึนไป 

11 ระดับการพึ่งพาตนเอง

ทางดานการเงินของ

มหาวิทยาลยัเทียบกับป 2555 

ระดับ 3 3 3 4 4 

หมายเหตุ  - ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามมิติ BSC  เปนขอมูลจากรายงานการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

  
3.6 แนวทางการบริหารสินทรัพย 

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยไดดําเนินการจัดแบงกลุมของสินทรัพยท่ี

สามารถนําไปหาผลประโยชนออกเปน 3 กลุมหลักคือ สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร และทรัพยสินทาง

ปญญา และเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ดังท่ีแสดงรายละเอียดใน      

ตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 ประเภทสินทรัพย แนวทางในการบริหารจัดการ และผูรับผิดชอบ 

สินทรัพยหมุนเวียน แนวทางในการบริหารจัดการ หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ 

กลุมที่ 1 เงินหมุนเวียน  หาผลประโยชนในระยะสัน้ไมเกิน 1 

ปงบประมาณ 

สวนการเงินและบญัช ี

กลุมที่ 2 เงินรอจาย  หาผลประโยชนในระยะยาว โดย บลจ. 

หุนกู พันธบัตร 

สวนบริหารสนิทรัพย 
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สินทรัพยหมุนเวียน แนวทางในการบริหารจัดการ หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ 

กลุมที่ 3 เงินลงทนุในหนวย

วิสาหกิจ  

หาผลประโยชนโดยพิจารณาแผน

บริการซึ่งจัดทําแผนบริการ 5 ป 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหนวย

วิสาหกิจโดยรองอธิการบดีฝายพันธกิจฯ 

เปนประธาน 

กลุมที่ 4 ลูกหนี้  กํากับใหเปนไปตามเงื่อนไขของอายุหนี้ สวนการเงินและบญัช ี

กลุมที่ 5 รายจายรอตัด

บัญช ี 

ติดตามใหเปนไปตามสัญญา สวนการเงินและบญัช ี

กลุมที่ 6 วัสดุคงเหลือ  การติดตามการใชจายอยางคุมคาและ

ประหยัด 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช

ประโยชนครุภัณฑ งานระบบ และวัสด ุ

      โดยรองอธิการบดีฝายบริหาร เปน

ประธาน 

 

สินทรัพยถาวร แนวทางในการบริหารจัดการ หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ 

กลุมที่ 1 ที่ดิน  หาผลประโยชนจากการใชพื้นที ่ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดินโดย

รองอธิการบดีฝายพนัธกิจฯ เปนประธาน 

กลุมที่ 2 อาคารที่พัก  หาผลประโยชนจากแผนบริการ                                                                คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่พัก

อาศัยบุคลากรและนักศึกษา 

     โดยรองอธิการบดีฝายบริหาร เปน

ประธาน 

กลุมที่ 3 อาคารดําเนินการ                                                        ติดตามการใชประโยชนอยางคุมคา                                                          คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช

ประโยชนอาคารและสิง่กอสราง 

     โดย รศ. ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนวิัฒน 

เปนประธาน 

กลุมที่ 4 ระบบดาํเนินการ  ติดตามการใชประโยชนอยางคุมคา คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช

ประโยชนครุภัณฑ งานระบบ  

     และวัสด ุโดยรองอธิการบดีฝายบริหาร 

เปนประธาน 

กลุมที่ 5 ผลผลติระหวางทาํ  ติดตามใหเปนไปตามขอตกลง สวนการเงินและบญัช ี

กลมที่ 6 ครุภัณฑ

ดําเนินการ  

ติดตามการใชประโยชนอยางคุมคา คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช

ประโยชนครุภัณฑ งานระบบ  

     และวัสด ุโดยรองอธิการบดีฝายบริหาร 

เปนประธาน 
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ทรัพยสินทางปญญา แนวทางในการบริหารจัดการ หนวยงาน/คณะอนุกรรมการ 

กลุมที่ 1 ผลงานที่ใหบริการ

วิชาการ 

ใหบริการวิชาการแกผูที่สนใจเปนกลุม คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา โดย 

อธิการบดี เปนประธาน 

กลุมที่ 2 ผลงานที่ใหบริการ

เชิงสังคม 

ใหบริการเชิงสังคมนําไปใชประโยชน และคณะอนุกรรมการการจัดกลุม

ทรัพยสินทางปญญา 

กลุมที่ 3 ผลงานทีน่ําไปหา 

ผลประโยชนใน

เชิงธุรกิจ 

จัดหาผูประกอบการเพื่อหารายได โดย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เปนประธาน 

นอกจากนั้นแลว มหาวิทยาลัยไดเสนอวาระเชิงนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทาง

ในการบริหารจัดการสินทรัพยเพ่ือเพ่ิมรายได และสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะและขอสังเกต โดยสรุป

ไดแนวทางดังนี้ 

3.6.1 สินทรัพยหมุนเวียน ไดแก เงินหมุนเวียน เงินรอจาย เงินลงทุน ลูกหนี้ รายจายรอตัดบัญชี 

และวัสดุคงเหลือ  

แนวทาง ณ ปจจุบัน  

-  การหาผลประโยชนจากเงินหมุนเวียน เชน การนําฝากธนาคารท่ีมีการจายดอกเบี้ยสูงกวาเงิน

ฝากท่ัวไป  

-  การหาผลประโยชนจากเงินรอจาย เงินสะสมในรูปกองทุนคงเงินตน โดยมอบใหบริษัทจัดการ

กองทุนรับไปดําเนินการ 

3.6.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก ท่ีดิน สิ่งกอสราง อาคารท่ีพักอาศัย หอพักนักศึกษา อาคารท่ี

ทําการ อาคารบริการ ครุภัณฑดาเนินการ และทรัพยากรมนุษย (คณาจารยและพนักงาน)  

แนวทาง ณ ปจจุบัน  

- การหาประโยชนจากการใหบริการ เชน หอพักนักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ เปนตน 

- การหาประโยชนจากเงินลงทุนในหนวยวิสาหกิจ ท้ัง 4 แหง ประกอบดวย เทคโนธานี สุรสัมม

นาคาร ฟารมมหาวิทยาลัยฯ และศูนยปฏิบัติการทางการแพทยฯ ท้ังนี้ ในอนาคตอันใกลจะมี

การดาเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน เปนแหลงใหบริการอันจะกอใหเกิด

รายไดเพ่ิมเติม อีกดวย 

-  การหาประโยชนจากท่ีดินสิ่งกอสราง เชน การใหเชาพ้ืนท่ีใหบริการ การใหเชาอาคารเพ่ือ

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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แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2556-2559) ไดถูกจัดทําข้ึนโดยมี

การพัฒนาอยางบูรณาการในลักษณะองครวม เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา เพ่ือการกําหนด

วิสัยทัศนรวมกัน มีเปาประสงคหลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับ มี

ตัวชี้วัดหลักท่ี  มีโครงรางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงในการนําแผนลงสูการปฏิบัติจะตอง

มีการขับเคลื่อนแผนท่ีเหมาะสม ตลอดจนตองมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา

ท่ีเห็นผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกําหนดไวตามกระบวนการ PDCA 

 

4.1  ข้ันตอนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบตั ิ

 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2556-2559) นี้จะ

ถูกมอบหมายและถายทอดจากระดับมหาวิทยาลัยลงสูระดับสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และหนวยงานตางๆ ท่ีสังกัด

สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงจะถูกเชื่อมโยงกันเปนแผนพัฒนาของหนวยงาน ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเปน

กระบวนการหนึ่งของการดําเนินการแบบ Top-Down ในขณะเดียวกัน หนวยงานระดับฝาย สวน  และสาขาวิชา 

จะนํากรอบแนวคิดท่ีสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และหนวยงานตางๆ ท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดทําข้ึน

ประกอบการจัดทําแผนของหนวยงาน 

 ความสําเร็จของการขับเคลื่อนการจัดทําแผนฯ และการดําเนินการตามแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ

ท่ีเปนรูปธรรมนั้น เปนอีกแงมุมหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการจัดทําแผนท่ีดี 

 

4.2  การติดตามและประเมินผล 

 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําปตามตัวชี้วัดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงานตางๆ บนพ้ืนฐาน

ของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปใชประโยชนในหลายดาน

ของหนวยงาน ของหนวยงานตนสังกัด และของมหาวิทยาลัย เชน ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

หนวยงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 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 

สุดทาย มหาวิทยาลัยจะทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือใชประโยชนตามกระบวนการ 

PDCA เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัดอ่ืนๆ และสาธารณชน และเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา และการประเมินในรูปแบบตางๆ ตอไป 

4. การบริหารจัดการแผนกลยุทธทางการเงินสูการปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการการติดตามและประเมินผลท้ังภายในและภายนอกแบบบูรณาการ 

เรื่องท่ีประเมิน ลักษณะการติดตามและ

ประเมินผล 

ผลการประเมิน ผูดําเนินการหลัก 

1.  การปฏิบัติตาม 

    นโยบายและแผน 

1.1 การติดตามผลการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การประจําป  

      รายไตรมาส 

1.2 การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย  

      รายครึ่งป 

1.3  สรุปผลการดําเนินการ

ประจําป 

1.1 รายงานการติดตามผล

การดําเนินการตาม

แผน รายไตรมาส และ

รายปงบประมาณ 

1.2  การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยรายครึ่งป 

และรายปงบประมาณ 

1.3  รายงานประจําป 

 

1.1  สวนแผนงาน 

 

 

 

1.2  สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

 

 

1.3  สวนแผนงาน 

2. การปฏิบัติงาน    

2.1  ระดับบุคคล 

 

2.1.1   การประเมินผลการ  

ปฏิบัติงานของ 

บุคลากรรายภาค

การศึกษา 

2.1.1  รายงานผลการ  

ปฏิบัติงาน

รายบุคคล 

 

 2.1.1  สวนการเจาหนาท่ี 

 

2.2  ระดับ

หนวยงาน 

 

2.2.1  การติดตาม ตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของ  

หนวยงานใหเปนไป  

ตามนโยบายและ   

ระเบียบขอบังคับ 

2.2.2  การวิเคราะหความ 

เสี่ยงของหนวยงาน 

 

2.2.1   รายงานผลการ

ตรวจสอบของ

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

 

2.2.2  รายงานการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

ของหนวยงาน 

2.2.1  หนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

2.2.2  ฝายบริหาร 

 

2.3  งบประมาณ 

การเงิน และ

บัญชี 

2.3.1  ตรวจสอบการใช

จายเงิน 

2.3.2  สอบบัญชี 

2.3.1  รายงานงบการเงิน 

 

2.3.2  รายงานตรวจสอบ 

งบการเงินของหนวย

ตรวจสอบภายใน 

2.3.1   สวนการเงินและ

บัญชี 

2.3.2  หนวยตรวจสอบภายใน 
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เรื่องท่ีประเมิน ลักษณะการติดตามและ

ประเมินผล 

ผลการประเมิน ผูดําเนินการหลัก 

  2.3.3  รายงานตรวจสอบ

งบการเงินของ

สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน 

2.3.3  สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน 

 

 

  2.3.4  รายงานการ

วิเคราะหระดับ

ความสําเร็จของ

การดําเนินงานจาก

การใชจาย

งบประมาณ ของ

หนวยงานภาครัฐ

(PART) 

2.3.4 สํานักงบประมาณ 

3. การปฏิบัติ

ภารกิจ 

 

3.1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ของการวิจัย การ

บริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3.2 การประเมินผลการ

สอนประจําภาค

การศึกษา 

3.3 การประเมินตนเองของ

มหาวิทยาลัย สํานัก

วิชา/ศูนย/สถาบัน 

สาขาวิชา/สวน/สถาน/

และหนวยงานยอย

อ่ืนๆ 

3.4 การประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดย สมศ. 

3.1 รายงานผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ 

 

 

 

3.2 รายงานผลการ

ประเมินผลการสอน

ประจําภาคการศึกษา 

3.3 รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของ

หนวยงาน และ

รายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

3.4 รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ

สถาบันอุดมศึกษาของ 

สมศ. 

3.1  สวนแผนงาน 

 

 

 

 

 

3.2  สวนสงเสริมวิชาการ 

 

 

3.3  สวนสงเสริมวิชาการ 

 

 

 

 

 

3.4 สวนสงเสริมวิชาการ 
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5.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

5. ภาคผนวก 
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