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ค าน า 
 
 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฉบับนี้ ซึ่งจัดท าขึ้นภายใต้แผนกลยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

และงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได ้

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ 

ณ ที่นี ้
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

1. ความเป็นมา 

   การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียง

พอท่ีจะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ี

ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดย

พิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา 

รวมท้ังรายได้อื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูล

ทางการเงินท่ีสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบครบทุกพันธกิจ ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  

   จากแนวทางท่ีได้กล่าวมานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในทุกๆ ด้าน ท้ังการผลิตบัณฑิต งานวิจัย        

และการบริการวิชาการ รวมท้ังส่งเสริมกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรด้านการเงิน ท้ังในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการ ท่ีได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมท้ัง

วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการ

จัดท ารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินและสามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุก

ด้าน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  
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2. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 ได้มีการด าเนินการตาม

แผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ 

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีก าหนดไว้ใน   

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) 

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 มี 6 องค์ประกอบคือ 

2.1  หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

2.2  หลักคุณธรรม (Morality) 

2.3  หลักความโปร่งใส (Accountability) 

2.4  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

2.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 

2.6  หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

 
3. วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร ์ 

วิสัยทัศน์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ

ภูมิภาคอาเซียน 
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พันธกิจ 

1. สร้างความพร้อมและจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และนานาชาติ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการวิจัยท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่สากล 

3. บูรณาการองค์ความรู้  และภูมิปัญญาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม            

เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร ์

1. ด้านการจัดการภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน 

2. ด้านการแก้ไขปัญหา / สร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาของนักศึกษาในระดับที่ใช้ในการท างานได้ 

กลยุทธ์   

1. มีภาควิชาหรือคณะกรรมการท าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การใช้ภาษา 

2. สนับสนุนการทดสอบความรู้ด้านภาษา 

3. สนับสนุนโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษา 

4. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษา 
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เป้าประสงค์ที่  2   พัฒนาสมรรถนะการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมของ
บัณฑิต 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมให้มีสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทุกหลักสูตร 

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกงานท่ีไม่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ 

3. จัด/สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านภาษาระหว่างสถาบัน 

เป้าประสงค์ที่  3   การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่อาเซียน 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียน 

2. จัดโครงการอบรม/ส่งเสริมการเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

ภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน 

3. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนผ่านองค์กรของนักศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการแก้ไขปัญหา/สร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าประสงค์ที่ 1   ผลักดนักระบวนการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

กลยุทธ์   

1. ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อศึกษาปัญหาในมิติของธรรมาภิบาล การจัดการความ

ยากจน  พหุวัฒนธรรม อิสลามศึกษา และการจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมนักวิจัย ก าหนดโจทย์วิจัยท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 

11 และหรือยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือยุทธศาสตร์

วิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
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เป้าประสงค์ที่ 2  พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ 

กลยุทธ์  

1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของเศรษฐกิจและ

สังคม 

2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของภาษา

และวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ที่ 3  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

กลยุทธ์  

1. การสร้างความสมานฉันท์ด้วยแนวคิดพหุวัฒนธรรม 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ใต้ 

 
เป้าประสงค์ที่ 4    ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ ์

1. จัดตั้ง  Publication clinic 

2. สนับสนุนนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

 

 

 



 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2555-2558  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            6 
 

5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

การจัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2555-2558 มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อบริหารงบประมาณด้านการสรรหา และจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3. เพื่อบริหารการเงินตามระบบและกลไกบริหารงบประมาณท่ีปราศจากความเสี่ยงหรือมี

ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้  

4. เพื่อบริหารการเงินและงบประมาณบนพื้นฐานข้อมูลทางการเงินท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

และครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

5. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได ้

 
6. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน  

 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 

2. มีข้อมูลทางการเงิน มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและรายได้ท่ี
ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3. มีการรายงานรายรับ-รายจ่าย สภาวะการเงินอย่างเป็นปัจจุบันท่ีด าเนินการอย่าง
รอบด้านและท าเป็นประจ า 

4. มีบุคลากรท่ีมีความรู้และความช านาญเฉพาะด้านบัญชี และการเงิน  
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ไม่มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างเต็มที่ 

2. การจัดท าโครงการบางครั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลา หรือไม่อยู่ในแผนงานของ

งบประมาณ 

3. บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4. การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และ

สรุปผลท่ีดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. หลักสูตรท่ีเปิดสอนจัดเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และเป็นท่ี ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

2. มีแหล่งงบประมาณชัดเจน 

3. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น 

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ

สื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการบริการวิชาการ งานวิจัยและอื่น ๆ เพื่อจัดหา

รายได้เพิ่มเติมจากรายได้การศึกษา 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. ข้อก าหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น 

2. คู่แข่งขันด้านการผลิตบัณฑิตเพิ่มมากขึ้น 

3. บางครั้งระบบเครือข่ายขัดข้อง ท าให้มีปัญหาในการท างาน 
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7. กลยุทธ์ทางการเงิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการในการบริหารจัดการทางเงินให้มีความรวดเร็ว  

      โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 เป้าประสงค์  :  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย  

 ให้มปีระสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมท้ังมีการติดตาม  

 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ 

1. มีระบบและเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน 

2. การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้
สามารถรองรับระบบงานท่ีพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

   เป้าประสงค์  :  มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สามารถใช้งานและ 

                         ตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน 

 กลยุทธ ์

1. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินให้สามารถ
รองรับความต้องการต่อการใช้งานอย่างจริงจัง 

2. เพิ่มศักยภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินกับผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

 เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

        รวมท้ังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ 

1. ก าหนดให้บุคลากรใช้จ่ายเงินตามงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรรอย่าง
ประหยัดและเพื่อประโยชน์สูงสุด 

2. สนับสนุนให้บุคลากรควรใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ร่วมกัน 

 

8. กรอบงบประมาณรายจ่าย ระยะ 4 ปี (2555 – 2558) 

 

งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่น และงบประมาณเงินรายได้ 

ประเภท

รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบแผ่นดิน งบรายได้ งบแผ่นดิน งบรายได้ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

งบบุคลากร 35,287,200 1,434,800 40,014,700 1,614,900 40,087,800 2,019,900 33,919,600 2,379,800 

งบด าเนินงาน 2,024,800 2,894,000 2,021,800 3,175,800 2,024,800 3,622,300 2,024,800 5,710,800 

งบเงินอุดหนุน 3,026,400 2,910,100 4,958,800 3,042,300 2,658,000 3,720,400 2,581,700 4,123,000 

งบรายจ่ายอื่น - 3,917,000 - 4,852,500 - 4,726,600 - 7,786,600 

งบลงทุน 527,000 3,157,000 259,000 3,893,400 180,000 3,850,000 891,000 524,400 

รวมทั้งหมด 40,865,400 1,4312,900 47,257,300 16,5789,00 44,950,600 17,939,200 39,417,100 20,524,600 
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