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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น     มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่ง
เงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ      ที่สถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  .ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถ
แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ประกอบไป
ด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 
2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี 
กันยายน 2564 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้
สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีโครงสร้าง ประกอบด้วย  
ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพ่ือ

ท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ5. เพื่อด ำเนินกิจกำรร่วมทุน รับกำรสนับสนุน และร่วมบริหำรจัดกำร

ควำมรู้ตำมอัธยำศัยร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบัน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ  

 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  

 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  

 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

 1.3 งานวิชาการ 

 1.4 งานแนะแนว 

 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2.1 งานบริหารงานบุคคล  

2.2 งานธุรการและสารบรรณ  

2.3 งานพัสดุ          

2.4 งานการเงิน  

2.5 งานประชาสัมพันธ์   

2.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 3.1 งานโครงการจัดหารายได้ 

 3.2 งานด้านการตลาด 

 3.3 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 3.4 งานบริการวิชาการ 

 3.5 งานกิจการพิเศษ 

  

    

หัวหน้าส านักงาน 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 

2.8 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

2.9 งานบริหารความเสี่ยง   

2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

2.11 งานควบคุมภายใน  

  2.12 งานโครงการวาระส าคัญวาระปี
(Agenda)  

  2.13 งานจัดการความรู้(KM) 

  2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 

  2.15 งานประกันคุณภาพ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยงำนช้ันน ำในระดับอุดมศึกษำไทยที่ให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ

และส่งเสริมกำรเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำร

สอนและกำรอบรมด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน 

2.  พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศทั้งนักศกึษำ บุคลำกรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนำ ให้บริกำร และถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพ นวัตกรรมกรรมกำรเรียนรู้  

เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

4.  สร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม

อัธยำศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 

 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศทั้งนักศึกษำ บุคลำกรและบุคคลทั่วไป 
 

เสาหลัก 

1. ทุนควำมรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขำ่ย (Partnership)  

4. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่ำ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีควำมหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีควำมศรัทธำเชื่อมั่นในงำนในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่ำงำม มีศักดิ์ศรีและควำมภำคภูมใิจ (Dignity) 
 

  อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้ำงสรรคก์ำรเรียนรู ้มุ่งสู่กำรเป็นนักปฏิบัติ อย่ำงมคีุณธรรม 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมำยถึง กำรเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่ำงๆ อย่ำงมีระบบหรือไม่มี

ระบบ โดยตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สำมำรถท ำให้บุคคลนั้นเกิดกำรพัฒนำตนเอง 
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 เป็นนักปฏิบัติ หมำยถึง บุคลำกรและบัณฑติที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 

มีทักษะและมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถใช้หลักวิชำกำรด้วยควำมช ำนำญ มีคุณธรรม ใฝ่

เรียนรู้และพัฒนำตนเองให้มคีวำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

 คุณธรรม หมำยถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสำธำรณะ 
 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรูสู้่สำกลและส่งเสริมบริกำรวชิำกำรในหลำกหลำยมิติ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมำยถึง เป็นหน่วยงำนที่มีแหล่งเรียนรู้หลำกหลำย

มิติ ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบกำรเรียนรูข้องผู้รับบริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

 ส่งเสริมบริการวิชาการ หมำยถึง กำรให้บริกำรส่งเสริมวิชำกำรควำมรู้ ในหลำกหลำย

รูปแบบ อย่ำงมรีะบบหรอืไม่มรีะบบ ทั้งนีส้ำมำรถท ำให้บุคคลนั้นเกิดกำรพัฒนำตนเอง  
 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท ำงำนอย่ำงมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่ำทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 
 

     ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออำชีพ 

 ยุทธศำสตร์ที่  2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมระดับชำติและนำนำชำติเพื่อคุณภำพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือขำ่ยและขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ  

 

 

 

 



6 

 

 



7 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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       สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่
ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงิน
และการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้าน
การเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของ
ตนเอง โดยมีกองคลัง  ส านักงานอธิการบดีเป็นผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัด
การบริหารงบประมาณของ  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินและงบประมาณ  จากงบประมาณที่ได้รับ  เพ่ือสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

2. บริหารเงินโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามที่มหาวิทลัยก าหนด 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องของ ถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เกี่ยวกับสถานภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณของ...สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในปัจจุบัน 
น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ
ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ ข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ  สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
2. มีการติดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน  ท าให้มีการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว 

 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

 - 

โอกาส (Opportunities) 

1. มหาวิทยาลัยมีโครงการให้บุคลากรฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง  ครบถ้วนใช้ในการปฏิบัติงาน 

อุปสรรค (Threats) 

1. กฎระเบียบทางด้านการเงินไม่มีความยืดหยุ่น 
2. มีข้ันตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้การบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด 
ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการจัดสรรงบประมาณ  และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ  (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบริหารทรัพยากร  สิงทรัพย์ให้มีคุณค่า 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการงบประมาณ  เพื่อความคล่องตัว  และเป็นระบบ 
 มาตรการ : การใช้จ่ายงบประมาณต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัด : มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณ 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์กรที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ 2  มีระบบติดตาม  เร่งรัด  การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  มีระบบติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 มาตรการ : ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์กรที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
 กลยุทธ์ที่ 3  มีการกระจายงบประมาณอย่างยุติธรรม 
 มาตรการ : การกระจายงบประมาณ  ไปสู่ฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กร 
 ตัวชี้วัด : มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณ 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์กรที่ดี 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ์ทาง

การเงิน 
กลยุทธ์ทาง

การเงิน 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 2565 2566 2567 2568 2569 
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการทาง
การเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ 

มีระบบบริหาร
จัดการ

งบประมาณ  เพื่อ
ความคล่องตัว  
และเป็นระบบ 

มีระบบและกลไก
ทางการเงินและ

งบประมาณ 

1 1 1 1 1 1.โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
2.โครงการก ากับ
องค์การที่ดี 
3.โครงการประหยัด
พลังงาน 
4.โครงการความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศ 

2. มีระบบติดตาม  เร่งรดั  การใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนด
และมีประสิทธิภาพ 

มีระบบติดตามและ
รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

95 95 95 95 95 

3. มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงนิที่
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

มีการกระจาย
งบประมาณอย่าง
ยุติธรรม 

มีระบบและกลไก
ทางการเงนิและ
งบประมาณ 

1 1 1 1 1 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565-2569 
 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยง
ในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 2 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  
โดยมีส่วนงานนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสถาบันสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย  2 แหล่ง  คือ  งบประมาณ
แผ่นดินและเงินงบประมาณ  (เงินรายได้)  ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  (ได้จากงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือใช้ในการบริการวิชาการ  
การวิจัย) 

2. เงินนอกงบประมาณ  รายได้จากการบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต     มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนว
ทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
 
 

 

      
 
  

 

      
  

      
    

    

        
        
        
        
        
  
 
 
 

  

    

 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินงบประมาณ ได้รับอนุมัติ 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เงินนอกงบประมาณ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ

และการเงิน 
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ข้อมูลงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้
เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาจากเงินนอก
งบประมาณเงินรายได้ 

ตารางที่ 3 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณแผ่นดิน - - - 4,358,900 4,405,500 8,764,400 
งบประมาณรายได้ 4,335,800 2,813,820 3,367,400 2,897,900 2,685,100 16,100,020 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,335,800 2,813,820 3,367,400 7,256,800 7,090,600 24,864,420 
 
ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ใน
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

เงินงบประมาณแผน่ดนิ 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 22.90 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 12.00 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศกึษา (ภาคปกติ) 1.8      

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศกึษา (ภาคพิเศษ)  0.60      

รายได้อื่นๆ - - - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 34.90 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 0.1 - - - - 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

มีแผนการขอตั้งงบประมาณ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 
แผนงาน/

ผลผลิต/
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
1.โครงการ
พัฒนา
ความรู้ 
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
ของ
นักศึกษา 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมทั้งสิ้น 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

หมายเหต ุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   
 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คาดว่าจะได้รับ 
 

มีแผนการขอตั้งสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดัง
ตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
  
แผนงาน/

ผลผลิต/
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
1.โครงการ
ก ากับ
องค์การที่ดี 

550,740 550,740 550,740 550,740 550,740 550,740 550,740 550,740 550,740 550,740 

2.โครงการ
ประหยัด
พลังงาน 

115,100 115,100 115,100 115,100 115,100 115,100 115,100 115,100 115,100 115,100 

3.โครงการ
ความร่วมมือ
กับเครือข่าย
ภายในประเ
ทศ 

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

รวมทั้งสิ้น 2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

2,401,8
00 

 
ที่มา : ประมาณการรายรับจากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ เดือน กันยายน 2564  

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณ (เงิน
แผ่นดิน)  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3  ด้าน ซึ่งได้น าตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน 95 95 95 95 95 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ไดร้ับจริงเมือ่เทียบกับการประมาณการรายรับตน้ปี 95 95 95 95 95 

ร้อยละของอตัราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึน้จริง 5 5 5 5 5 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมา
ประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของ
ปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สัดส่วน
เพิ่มขึ้น/

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร        
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ        
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา        
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน        
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม        
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง        
7. ค่าสาธารณูปโภค        
8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย        
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน        
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้        
11. การให้บริการวิชาการ        
12. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        
13. การวิจยั        

 
ตารางท่ี 9  แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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ประเภทคา่ใช้จา่ย/กิจกรรมผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,080,160 2,288,176 2,516,994 2,768,693 3,045,562 

2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 137,940 151,734 166,907 183,598 201,958 

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา   0 0 0 0 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 32,940 36,234 39,857 43,843 48,227 

5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 35,000 38,500 42,350 46,585 51,244 

6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง   0 0 0 0 

7. ค่าสาธารณูปโภค 882,700 970,310 1,067,341 1,174,075 1,291,483 

8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย   0 0 0 0 

9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน   0 0 0 0 

10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้   0 0 0 0 

11. การให้บริการวิชาการ 5,000 6,000 6,600 7,000 7,700 

12. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   0 0 0 0 

13. การวิจยั   0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 2,401,800 3,490,954 3,840,049 4,223,794 4,646,174 

ตารางที่ 10 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็น
มืออาชีพ 

665,840 665,840 665,840 665,840 665,840 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติเพือ่
คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาต ิ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวมท้ังสิ้น 670,840 670,840 670,840 670,840 670,840 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (กรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน) 
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการ
ด าเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ 
ดังนี้  

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 
 

 

      
 
  

 

      
  

      
    

    

        
        
        
        
        
  
 
 
 

  

    
 

ภาพที่ 4 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินงบประมาณ ได้รับอนุมัติ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เงินนอกงบประมาณ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ

และการเงิน 
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 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  . มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 
ดังนี้ 

 

 

 
 

 

      
 
  

 

      
  

      
    

    

        
        
        
        
        
  
 
 
 

  

    

 
ภาพที่ 5 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 
 
 
 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินงบประมาณ ได้รับอนุมัติ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เงินนอกงบประมาณ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ

และการเงิน 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

 
ภาพที่ 6 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
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ภาพท่ี 7 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
 

4. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ภาพท่ี  8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 ค่าใช้สอย (ข้อสอบสอบ CEFR,การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP,การจัดท าสื่อ/
Application ข้อสอบภาษาอังกฤษ) 
  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดสรรค์งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือ 
จ่ายค่าจัดซื้อขอสอบ CEFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง, ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกเสียงข้อสอบการฟัง/
กรอกข้อสอบ/ตรวจภาษา, ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อ /Application ข้อสอบภาษาอังกฤษ 
 1.2  ค่าตอบแทน 
  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดสรรค์งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

50% 50% - - 100% 

 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 งบบุคลากร (ค่าจ้างรายเดือน  พนักงานมหาวิทยาลัย, และเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร, ค่าอบรม
พัฒนาตนเอง) 
  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดสรรค์งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือ
จ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแบบชั่วคราว  ค่าครองชีพ  เงินทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เงินสมทบประกันสังคม 
เงินพัฒนาบุคลากร  และเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 1.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าจ้างเหมา  และค่าสาธารณูปโภค) 
  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดสรรค์งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือ
เป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และวัสดุ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดสรรค์งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือ
จัดซื้อจัดจ้างเครื่องปริ้นเตอร์ 
 
 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

25% 25% 25% 25% 100% 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. พัฒนำองค์ควำมรูแ้ละเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรตดิตำมประเมินผลและก ำหนดตัวช้ีวัด 

แก่หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรตดิตำมประเมินผลและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

อย่ำงตอ่เนื่อง  

3. ก ำหนดให้มีกำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผูร้ับผิดชอบในแตล่ะโครงกำร/กิจกรรมท ำกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน เพื่อน ำไปสู่กำรตัดสินใจของ

ผูบ้ริหำร 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และ (ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการ/ศูนย์) 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(ถ้ามี) 
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รายงานการประชมุทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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