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ตัวบงชี้ท่ี 8.1  : ระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ปงบประมาณ) 

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
ระดับ 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/คณะใหเปนไป

ตามเปาหมาย 
ระดับ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
ระดับ 3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
ระดับ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
ระดับ 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
ระดับ 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
ระดับ 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

5 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ระดับแรก 

มีการดําเนินการครบทุกระดบั 

 

การดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้ท่ี 8.1  : ระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  1    
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1   คณะฯ มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุก
ดาน ทั้งดานการผลิตบัณฑิตที่มาตรฐานและคุณภาพตามความตองการของประเทศ ความเปนเลิศ

องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 
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ดานการวิจัยและนวัตกรรม การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน 
การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําเปน แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 (จากเว็บไซดของคณะฯ)  
(เอกสารอางอิง 8.1.1.1) โดยจัดทําโครงการใหสอดคลองกับภารกิจหลักที่สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดานดังกลาว 
 ระดับ  2   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรรและการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรดาน
การเงิน โดยยึดหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณของมหาวิทยาลัย (เอกสารอางอิง 8.1.2.1) ทั้ง
การจัดทําคําของบประมาณแผนดินและจัดทําคําของบประมาณเงินรายได มีการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ  เพื่อใหคําขอมีความสมบูรณครบถวนตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ ภายใน
คณะฯ มีการวางแผนการใชเงินอยางโปรงใสโดยเริ่มจาก การจัดสรรเงินที่เปนธรรม  
(เอกสารอางอิง 8.1.2.2)  โดยพิจารณาตามจํานวนบุคลากรและจํานวนนักศึกษาของแตละหนวยงาน
เปนแนวทางในการจัดสรร มีแผนการเบิกจายเปนรายไตรมาส  (เอกสารอางอิง 8.1.2.3)   มีการ
ตรวจสอบการเบิกจายตามสายบังคับบัญชา และมีการตรวจสอบการเบิกจายจากสํานักงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 ระดับ  3   คณะฯ  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงินได โดยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการคณะ 
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจายเงิน ทําหนาที่ในการจัดทําทะเบียนคุมเงินตาง ๆ  จัดทํา
บัญชีแยกประเภท ที่แสดงถึงสถานะทางการเงินที่เปนปจจุบัน มีขอมูลทางการเงิน และขอมูลทาง
ครุภัณฑ มีการสรุปบัญชีรายรับ – รายจาย (เงินงบประมาณ และเงินรายได ) (จากเว็บไซดของ
คณะฯ www.animal.mju.ac.th) (เอกสารอางอิง 8.1.3.1)   เพื่อใหทราบถึงสถานะทางการเงินของ
คณะฯ และใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร โดยมีการรายงานใหรองคณบดีฝายบริหาร และ
สรุปการเงินทุกเดือนเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
 ระดับ 4    คณะฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ มีการรายงานยอดเงิน
คงเหลือใหผูบริหารรับทราบเปนประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานฐานะทางการเงินประจําเดือน 
(เอกสารอางอิง  8.1.4.1)  รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเปนประจําทุก
เดือน 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 4 ระดับ 4 1 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2  : การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  (ปงบประมาณ) 

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
ระดับ 1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ 2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ 3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ 4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดการจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย  
4 ระดับแรก 

 

การดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้ท่ี 8.2  : การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  1    
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ 1 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ  1  คณะฯ  ไดมีการแตงตั้งกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรรวมกัน
กับหนวยงานอื่น (เอกสารอางอิง  8.2.1)  ตามคําสั่งเลขที่  30/2552  โดยมีคณบดีเปนประธาน   
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 1 1 ไมบรรลุเปาหมาย 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี  8.3  : สินทรัพยถาวร ตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  (ปงบประมาณ) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 64,999  บาท 65,000 –99,999 บาท ≥ 100,000 บาท 

 

การดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้ท่ี 8.3  : สินทรัพยถาวร ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  (ปงบประมาณ) 
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คะแนนที่ไดรับ  3   
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินดังนี้ 
  มูลคาสินทรัพยถาวร  ในปงบประมาณ  2552 คณะฯ  เทากับ  146,144,051.75  บาท  
(เอกสารอางอิง 8.3.1) และมีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของคณะฯ ในปงบประมาณ 2552 เทากับ 
368.22   คิดเปนจํานวนสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (เอกสารอางอิง8.3.2 )  
(FTES)  เทากับ  396,893.30  บาท  
 

 การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2551 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

100,000 บาท 396,893.30 บาท 3 บรรลุเปาหมาย 
 

ตัวบงชี้ท่ี  8.4  : คาใชจายทั้งหมด ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (ปงบประมาณ) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ +10% หรือ ≤ -10% 
ของเกณฑ 

5 – 9.99% และ -5 – (-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-4.99)% - 4.99% 
ของเกณฑ 

การดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้ท่ี 8.4  : คาใชจายทั้งหมด ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  1   
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
  คาใชจายทั้งหมด  ในปงบประมาณ  2552 ของคณะฯ  เทากับ  25,293,900.73 บาท 
(เอกสารอางอิง  8.4.1) และมีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของคณะฯ ในปงบประมาณ 2552 เทากับ 
368.22    คิดเปนคาใชจายตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  เทากับ 68,692.36 โดย
เกณฑปกติของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของสาขาเกษตรศาสตรเทากับ 
109,910 บาท    ดังนั้น คิดเปน   -37.50%   ของเกณฑ  
การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

5 – 9.99%  
และ -5 – (-9.99)% 

ของเกณฑ 

-37.50%   
ของเกณฑ 

1 ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี  8.5  : รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิ ตองบดําเนนิการ  (ปงบประมาณ) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 4% 

ของงบดําเนินการ 
5– 9% หรือ > 15% 
ของงบดําเนินการ 

10 –15% 
ของงบดําเนินการ 

 

การดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้ท่ี 8.5  : รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ ตองบดําเนินการ  (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  1   
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ  มีการดําเนินการดังนี้ 
  ในปงบประมาณ 2552  คณะฯ มีงบดําเนินการ เทากับ 23,192,726.48 บาท โดยเปนเงิน
เหลือจายสุทธิเทากับ 917,581.13  บาท (เอกสารอางอิง  8.5.1) คิดเปน 3.96% ของงบดําเนินการ  
 

 การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

5– 9% หรือ > 15% 
ของงบดําเนินการ 

3.96 %  
ของงบดําเนินการ 

1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ท่ี  8.6  : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ          

ตอนักศึกษา  (ปงบประมาณ) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 4,999 บาท 4,500 – 6,999 บาท ≥ 7,000 บาท 

 

การดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้ท่ี 8.6  : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  ตอ

นักศึกษา  (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  1   
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
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  ในปงบประมาณ 2552  คณะฯ  มีคาใชจายที่เกี่ยวกับหองสมุด เทากับ 217,640.22 บาท 
(เอกสารอางอิง 8.6.1)  มีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของคณะฯ ในปงบประมาณ 2552 เทากับ  
368.22 คิดเปนคาใชจายตอนักศึกษาเทากับ   591.06  บาท   
 

 การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

≥ 7,000 บาท 591.06 1 ไมบรรลุเปาหมาย 
ผูรับผดิชอบองคประกอบที่ 8  นางสาวอรทัย   ปรีชา   

 
 

 


