
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน   
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
 

 
 

3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 

 
 

 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบัน  
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 
 

 

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

 
 

 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

 
 

 

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 
 

 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 7 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 7 ขอ    ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 7 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินการ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังน้ี 
 1 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีแผนกลยุทธทางการเงินที่เปนรูปธรรม  แสดงถึงแหลงที่มา และการใช
ไปของเงินงบประมาณ ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหทรัพยากร และประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน
ตามแผน  [มธร.8.1-1(1)(2)(3)] 



2. มหาวิทยาลัยธนบุรี  มีแนวการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินอยางเหมาะสมเพียงพอ 
สําหรับการบริหารภาระกิจของมหาวิทยาลัย ในทุกๆ ดาน ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และมี
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเปนไป
อยางเหมาะสม [มธร.8.1-2(1)(2)(3)]  

3. มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดจัดสรรงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปโดย
ไดจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติการใหคลอบคลุมทกุพันธกิจ  เพ่ือใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน บุคลากร และสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยฯ [มธร.8.1-3(1)(2)(3)] 

4. มหาวิทยาลัยธนบุรี  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และเปนที่ยอมรับ เพ่ือใหรายงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามรูปแบบทีถ่กูตอง โดยมีการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง เพ่ือให
เห็นผลการดําเนินงานครึ่งปแรก รวมทั้งผลการดําเนินงานตลอดป [มธร.8.1-4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)] 

5. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และสถานะ
ทางการเงิน รวมถึงความมั่นคงของมหาวิทยาลัย อยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย 
รายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป และจัดทํางบประมาณคาใชจายตอหัว
นักศึกษา เปนประจําทุกป เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลวิเคราะหคาใชจายในการจัดสรรงบประมาณของแตละ
คณะ และเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงไดนําขอมูลการใชงบประมาณของแตละ
พันธกิจในปกอนๆ มาใชเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของปการศึกษา 2555 ดวย  
[มธร.8.1-5(1)(2)(3)] 

6. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอก เพ่ือทําหนาที่
ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดเปนประจํา 
ทุกป [มธร.8.1-6(1)(2)(3)(4)] 

7. คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย โดย
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปผลการดําเนินงานประจําป และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทาง
การเงินเสนอตอคณะผูบริหารเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ การจัดสรร
งบประมาณตามพันธกิจหลักในปตอๆไป  [มธร.8.1-7(1)(2)] 

จุดแข็ง :  
1. มีระบบกลไกในการจัดสรร  และตรวจสอบการเงินไดอยางชัดเจน 
2. มีระบบสารสนเทศในการจัดทําบัญชี อยางมีมาตรฐาน 
3. มีผูตรวจสอบบัญชีที่เที่ยงธรรม 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และภายนอกอยางชัดเจน 

 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง :  



1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําบัญชี อยางตอเน่ือง โดยติดตามขาวสาร การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีผลตอระบบสารสนเทศที่ใชอยู รวมถึงการเขารวมอบรม เพ่ือใหการ
จัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพ และทันสมัย  ถูกตอง แมนยํา มากขึ้น 

 
จุดออน : 

1. ขอมูลที่ใชในการจัดทําบัญชี อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในบางครั้ง เน่ืองจาก ระบบการ
ทํางานหลายขั้นตอน  

2. เอกสารหลักฐานตางๆ ที่จัดเก็บมีปริมาณมาก ทําใหเกิดปญหากรณีตองการการสืบคน
ขอมูลเกาๆ 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. ลดขั้นตอนการทํางานซ้ําซอนในบางจุด 
2. จัดใหมีสถานที่เฉพาะสําหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.8.1-1   (1) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลยัธนบุรี 
มธร.8.1-1   (2) แผนยุทธศาสตรมหาวิยาลยัธนบุรี 
มธร.8.1-1   (3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรและประเมินมูลคาของ

ทรัพยากร  
มธร.8.1-2   (1) แผนงบประมาณการใชเงินงบประมาณประจําป 2554 
มธร.8.1-2   (2)  งบประมาณประจําป 2555 
มธร.8.1-3    (1) แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มธร.8.1-3   (2)  งบประมาณประจําป 2555 

  มธร.8.1-3   (3) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลยัธนบุรี 
มธร.8.1-3   (4) แผนยุทธศาสตรมหาวิยาลยัธนบุรี 
มธร.8.1-4   (1) รายงานผลการดําเนินงาน ของแผนปฏิบัติการประจําป 2554 มหาวิทยาลัย

ธนบุรี 
มธร.8.1-4   (2) งบการเงินประจําป (อยูในระหวางการปดงบประจําป) 
มธร.8.1-4   (3) งบประมาณเปรียบเทียบรายรับรายจาย  
มธร.8.1-4   (4) หนังสือนําสงรายงานงบการเงินประจําป 

   
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 



มธร.8.1-4   (5) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี วาระการเสนองบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

มธร.8.1-4   (6) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี วาระการอนุมัติงบการเงินประจําป 
มธร.8.1-4   (7) ภาพแสดงการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชี 
มธร.8.1-4    (8) คูมือระบบบัญชี – การเงิน มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มธร.8.1-5   (1) แผนงบประมาณการใชเงินงบประมาณประจําป 2555 
มธร.8.1-5   (2)  งบประมาณประจําป 2555 
มธร.8.1-5   (3) รายงานการวิเคราะหงบประมาณ  
มธร.8.1-6   (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
มธร.8.1-6   (2) หนังสือนําสงรายงานตรวจสอบภายใน 
มธร.8.1-6   (3) รายงานการตรวจสอบภายใน 
มธร.8.1-6   (4) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี วาระการอนุมัติงบการเงินประจําป 
มธร.8.1-7   (1) รายงานการจัดสรรเงินจากกองทุนทั่วไป 

  มธร.8.1-7   (2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี วาระการอนุมัติงบการเงินประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


