
รายงานผลการดําเนินงาน 
7.5-1 การเพ่ิมข้ึนของรายไดทั้งคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน (TSU12)  

: อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดเทียบกับปที่ผานมา 
ประจําปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

 

 

  มหาวิทยาลัยทักษิณไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  2558 - 2567  ในความทา

ทายท่ี 5 : ความม่ันคงทางการเงิน โดยกําหนดใหฝายการคลังและทรัพยสินรับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี  7.5-1 การ

เพ่ิมข้ึนของรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน (TSU12) : อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดเทียบกับปท่ี

ผานมา  ฝายการคลังและทรัพยสินไดกําหนดคาเปาหมายในตัวบงชี้ท่ี 7.5-1 ไวรอยละ 5 ของรายไดท้ังหมดของ

มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 25 60 ท่ีไดลงนามคํารับรองกับมหาวิทยาลัย การกําหนด ความทาทายท่ี 5  :  

ความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมหาวิทยาลัยจัดหารายไดอ่ืนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองใหไดมากข้ึนใน

อนาคต ปจจุบันท่ีมาของงบประมาณในการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดมาจาก 2 แหลงคือ  

1. เงินงบประมาณแผนดิน/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

2. งบประมาณเงินรายได ประกอบดวย 

2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง รายไดท่ีมาจากการจัดการศึกษา 

2.2 รายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย รายไดท่ีนอกเหนือจากรายไดจากการจัดการศึกษา   

      ไดแก 

2.1.1 รายไดจากโครงการบริการวิชาการ  (นับวงเงินท่ีจัดเก็บได ไมหัก

คาธรรมเนียมบริการวิชาการ) 

2.1.2 ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (นับวงเงินท่ีไดรับท้ังโครงการ) 

2.1.3 เงินบริจาค 

2.1.4 รายไดจากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสวนงาน 

2.1.5 รายไดจากโครงการเงินทุนหมุนเวียน 

2.1.6 รายไดจากศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2.1.7 รายไดคาธรรมเนียมหลักสูตรตอเนื่อง 

2.1.8 เงินรับฝากลักษณะท่ีไดรับเปนเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหลง

ภายนอก เชน สกว., วช., สสส., สสวท., สกอ. เปนตน 

2.1.9 รายไดจากการบริหารเงินคงคลัง เชน รายไดดอกเบี้ย 

2.1.10 รายไดจากการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย เชน คาบํารุงหอพัก  

คาเชารานเปนตน 

2.1.11 รายไดอ่ืนๆ ท่ีสวนงานวิชาการหรือสวนงานอ่ืนไดรับจากการดําเนิน

กิจกรรมและ/หรือโครงการโดยการจัดหารายไดนั้นตองดําเนินการออก

ใบเสร็จรับเงินหรือมีหลักฐานการรับเงินของมหาวิทยาลัยหรือผานระบบ

สารสนเทศบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย 

 

 



 

รายได งบประมาณเงินรายได เปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยท่ีตองดําเนินการตามความทาทายท่ี 5 : 

ความม่ันคงทางการเงินใหไดตามเปาหมายในปการศึกษา 2560 กําหนดคาเปาหมายไวในคํารับรองท่ีสัดสวนรอย

ละ 5 ของรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2560 และกําหนดใหสวนงานวิชาการและสวนงานอ่ืน

รวมกันในการจัดหารายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดคาเปาหมายในการลงนามคํารับรองกับมหาวิทยาลัย 

โดยเปรียบเทียบจากฐานรายไดอ่ืนของสวนงานวิชาการ และสวนงานอ่ืนของปท่ีผานมาตองเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

 ฝายการคลังและทรัพยสิน มีการจัดทํารายงานรายไดเงินนอกงบประมาณไดจากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษา และรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับ
เงินของมหาวิทยาลัย หรือผานระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัยเทานั้น จึงถือวาเปนขอมูลเงิน
รายไดรับจริง โดยมีการเปรียบเทียบรายรับจริงกับประมาณการรายไดและรายรับจริงกับปงบประมาณกอนหนา
(ท่ีผานมา) แลวรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เพ่ือทราบและใหขอเสนอแนะ 
และรายงานตอฝายแผนงานเพ่ือนําขอมูลไปจัดทําแผนพัฒนา แผนงาน และแผน การจัดทํางบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดสรรเปนงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงขอมูลผลการดําเนินงานจํานวน
รายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน ปกาศึกษา 2560 ตามตัวบงชี้ 7.5-1 ดังนี้ 

ตารางผลการดําเนินงานจํานวนรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน  
ปกาศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

ประเภทรายได ปการศึกษา 2560 

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา :   
  รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา       305,796,656.00  

รวมรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา      305,796,656.00  

รายไดอื่น :    

  รายไดจากโครงการบริการวิชาการ        28,406,994.12  
  ทุนวิจัยจากแหลงภายนอก        15,166,594.40  
  เงินบริจาค              56,186.00  
  รายไดจากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสวนงาน            831,448.95  
  รายไดจากโครงการเงินทุนหมุนเวียน        12,247,208.18  
  รายไดจากศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ            897,865.72  

  รายไดจากการบริหารเงินคงคลัง (รายไดดอกเบ้ีย)        21,373,859.13  
  รายไดจากการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย (เชาพ้ืนท่ี)        33,720,062.99  
       - คาหอพักวิทยาเขตสงขลา          7,154,600.00  
       - คาหอพักวิทยาเขตพัทลุง        17,943,277.00  
       - คาเชาราน          6,362,254.49  
       - รายไดจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา          1,919,625.50  
       - รายไดจากวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน            340,306.00  

  รายไดอื่นๆ        41,100,321.30  
       - คาธรรมเนียมตางๆ          7,196,570.00  
       - คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต          5,478,700.00  
       - รายไดอื่นๆ        28,425,051.30  
  หนวยงานลักษณะพิเศษ          7,969,894.86  

รวมรายไดอื่น      161,770,435.65  
รวมรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอื่น      467,567,091.65  



 

กราฟแสดงสัดสวนของรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน ประจําปการศึกษา 2560 

 

  จากกราฟแสดงใหเห็นสัดสวนของรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน ประจําป

การศึกษา 2560 รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวนเงิน 305,796,656.00 บาท คิดเปนรอยละ 65  

ของรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน และรายไดอ่ืน จํานวนเงิน 161,770,435.65 บาท  

คิดเปนรอยละ 35 ของรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบขอมูลรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน 
ปการศึกษา 2560 และ 2559 และขอมูลพิจารณายอนหลัง 3 ป 
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ปีการศกึษา 2556 ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560

รายได้ทัง้คา่ธรรมเนียมการศกึษาและรายได้อ่ืน 395.81 477.82 502.73 491.19 467.57 

รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษา 247.07 312.48 329.34 314.49 305.80 

รายได้อ่ืน 148.74 165.35 173.39 176.70 161.77 



 

กราฟแสดงสัดสวนรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัยกับรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา 2556 – 2560  

 

 

 

จากกราฟแสดงสัดสวนรายไดอ่ืนกับรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัย พบวาในปการศึกษา 25 60 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนรายไดอ่ืน  รอยละ 34.60  เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา 25 59 ลดลง รอยละ 1.37 

สาเหตุมาจากการจัดเก็บรายไดอ่ืนปการศึกษา 2560 จัดเก็บรายไดต่ํา กวาปการศึกษา 255 9 จากรายไดจากการ

บริหารเงินคงคลัง(รายไดดอกเบี้ย)   รายไดอ่ืนๆ และรายไดจากหนวยงานลักษณะพิเศษ สงผลใหสัดสวนรายได

อ่ืนของมหาวิทยาลัยลดลง ดังนั้นเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 255 6 – 

2560 ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดหารายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย ท่ีสูงข้ึน  เพ่ือใหเปนไปตามความ

ทาทายท่ี 5 ของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง เพ่ือใหบรรลุคาเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมกันท้ังสวนงานวิชาการและ

สวนงานอ่ืน ๆ  
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ตารางวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืนปการศึกษา 2560 และ 2559 และขอมูลพิจารณายอนหลัง 3 ป 

ประเภทรายได 
ปการศึกษา เพ่ิมขึ้น / ลดลง 

2556 2557 2558 2559 2560 จํานวนเงิน รอยละ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)*100/(4) 

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา :  
         

  รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 247,071,150.00 312,475,720.00 329,342,260.00 314,485,395.52 305,796,656.00 -8,688,739.52 -2.76 
 รวมรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา  247,071,150.00 312,475,720.00 329,342,260.00 314,485,395.52 305,796,656.00 -8,688,739.52 -2.76 

รายไดอื่น :  

     
    

  รายไดจากโครงการบริการวิชาการ - 11,019,067.50 19,052,945.00 25,401,969.50 28,406,994.12 3,005,024.62 11.83 
  ทุนวิจัยจากแหลงภายนอก - 7,892,576.00 10,026,092.50 12,155,500.00 15,166,594.40 3,011,094.40 24.77 
  เงินบริจาค 145,092.00 543,190.23 638,924.43 585,282.38 56,186.00 -529,096.38 -90.40 
  รายไดจากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสวนงาน - - 579,031.47 614,232.21 831,448.95 217,216.74 35.36 
  รายไดจากโครงการเงินทุนหมุนเวียน - 5,829,262.67 2,422,609.21 6,058,665.38 12,247,208.18 6,188,542.80 102.14 
  รายไดจากศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ - 1,158,907.00 431,845.00 230,969.00 897,865.72 666,896.72 288.74 
  รายไดจากการบริหารเงินคงคลัง (รายไดดอกเบ้ีย) 58,947,642.34 67,318,772.08 58,389,228.75 49,086,160.39 21,373,859.13 -27,712,301.26 -56.46 
  รายไดจากการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 22,616,242.53 29,217,387.51 29,909,128.45 24,518,915.55 33,720,062.99 9,201,147.44 37.53 
       - คาหอพักวิทยาเขตสงขลา 7,136,300.00 6,776,090.00 6,793,600.00 7,119,950.00 7,154,600.00 34,650.00 0.49 
       - คาหอพักวิทยาเขตพัทลุง 9,960,550.32 12,221,254.00 15,361,896.00 12,370,786.00 17,943,277.00 5,572,491.00 45.05 
       - คาเชาราน 3,401,477.11 8,023,627.51 5,462,494.20 3,079,574.55 6,362,254.49 3,282,679.94 106.60 
       - รายไดจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา 2,117,915.10 2,196,416.00 2,090,705.85 1,709,495.00 1,919,625.50 210,130.50 12.29 
       - รายไดจากวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน - - 200,432.40 239,110.00 340,306.00 101,196.00 42.32 
  รายไดอื่นๆ 67,029,303.48 42,368,526.56 51,937,391.55 49,462,680.29 41,100,321.30 -8,362,358.99 -16.91 
       - คาธรรมเนียมตางๆ 8,954,465.00 7,612,635.00 10,243,695.67 9,973,801.00 7,196,570.00 -2,777,231.00 -27.85 

       - คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต 7,650,000.00 6,130,600.00 6,662,570.00 6,148,700.00 5,478,700.00 -670,000.00 -10.90 
       - รายไดอื่นๆ 50,424,838.48 28,625,291.56 35,031,125.88 33,340,179.29 28,425,051.30 -4,915,127.99 -14.74 
  หนวยงานลักษณะพิเศษ - - - 8,589,300.55 7,969,894.86 -619,405.69 -7.21 

รวมรายไดอื่น 148,738,280.35 165,347,689.55 173,387,196.36 176,703,675.25 161,770,435.65 -14,933,239.60 -8.45 

รวมรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอื่น 395,809,430.35 477,823,409.55 502,729,456.36 491,189,070.77 467,567,091.65 -23,621,979.12 -4.81 



รายงานผลการคํานวณการเพ่ิมข้ึนของรายได ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 

สูตรการคํานวณ  

รายไดเพ่ิมข้ึน =  รายไดในชวงปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)  -  
                    รายไดในชวงปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 
รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน =           รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน            x 100  
                                     รายไดในชวงปการศึกษา 2559 

 
 

1. รายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน   
รายไดเพ่ิมข้ึน    =   467,567,091.65 – 491,189,070.77 

=   -23,621,979.12 

รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน  =    
− 23,621,979.12
491,189,070.77 

 x 100   
     =     -4.81 
 

2. คาธรรมเนียมการศึกษา 
รายไดเพ่ิมข้ึน    =   305,796,656.00 – 314,485,395.52 

=   -8,688,739.52 
 

รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน  =    
− 8,688,739.52

314,485,395.52 
 𝑥𝑥 100   

 
     =     -2.76 
 

3. รายไดอ่ืน  
รายไดเพ่ิมข้ึน    =   161,770,435.65 – 176,703,675.25 

=   -14,933,239.60 
 

รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน  =    
− 14,933,239.60
176,703,675.25 

 𝑥𝑥 100   
 

     =     -8.45 
 
 
 
 
 



 
จากผลการคํานวณการเพ่ิมข้ึนของรายได ปการศึกษา 2560  พบวา ผลการดําเนินงานการ

จัดหารายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนเงินท้ังสิ้น 467,567,091.65 
บาท ประกอบดวยคาธรรมเนียมการศึกษาจํานวนเงิน 305,796,656.00 บาท และรายไดอ่ืนจํานวนเงิน 
161,770,435.65 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559 พบวารายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายได
อ่ืนลดลงรอยละ 4.81 คิดเปนจํานวนเงิน 23,621,979.12 บาท  เนื่องจากคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน
ลดลง ในสวนของคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2560 มีจํานวนเงิน 305,796,656.00
บาท ปการศึกษา 2559 มีจํานวนเงิน 314,485,395.52 บาท ลดลงเปนจํานวนเงิน 8,688,739.52 บาท คิดเปน
รอยละ 2.76  แตหากพิจารณารายรับท่ีเปนรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัยปการศึกษา 25 60 มีจํานวนเงิน  
161,770,453.65  บาท  สวนปการศึกษา 255 9 รายรับท่ีเปนรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 
176,703,675.25 บาท ผลตางของรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย ลดลงคิดเปนจํานวนเงิน 14,933,239.60 บาท 
ลดลงคิดเปนรอยละ 8.45  นั้นหมายถึงปการศึกษา 25 60 การจัดเก็บรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัยจัดเก็บไดนอย
กวาปการศึกษา 2559 อยูจํานวน 14,933,239.60 บาท มีสาเหตุมาจาก  

(1) รายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บรายได ลดลงจากปการศึกษา 255 9 โดยรายไดท่ี
ลดลง สวนมากมาจาก รายไดจากการบริหารเงินคงคลัง (รายไดดอกเบี้ย) ปการศึกษา 2560 มีจํานวนเงิน 
21,373,859.13 บาท และปการศึกษา 2559 มีจํานวนเงิน 49,086,160.39 บาท ลดลงเปนจํานวนเงิน 
27,712,301.26 บาท ลดลงคิดเปนรอยละ 56.46 เนื่องจากในสภาพปจจุบันอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมท่ีลดลง มาก
อยางตอเนื่อง ท้ังเงินฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ซ่ึง
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการนําเงินฝากธนาคารไปลงทุนประเภทซ้ือหนวยลงทุนหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  ตราสารหนี้หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้เปนหลักโดยมีหลักเกณฑพิจารณาในแตละหนวยลงทุนมีสัดสวนลงทุนในตรา
สารทุนไมเกินรอยละ 30  และมีความเสี่ยงอยูในระดับไมเกินระดับปานกลาง  ซ่ึงเปนไปตามมติ สภามหาวิทยาลัย
ฯ นั้น จึงสงผลใหรายไดจากการบริหารเงินคงคลัง (รายไดดอกเบี้ย) ลดลง   

(2) รายไดอ่ืนๆ ปการศึกษา 2560 มีจํานวนเงิน 41,100,321.30 บาท ปการศึกษา 2559 มี
จํานวนเงิน 49,462,680.29 บาท ลดลงเปนจํานวนเงิน 8,362,358.99 บาท ลดลงคิดเปนรอยละ 16.91 จาก
รายการคาธรรมเนียมตางๆ ลดลงจํานวนเงิน 2,777,231.00 บาท คาข้ึนทะเบียนบัณฑิต ลดลงจํานวนเงิน 
670,000.00 บาท และรายไดอ่ืนๆ ลดลงจํานวนเงิน 4,915,127.99 บาท  และ  

(3) รายไดจากหนวยงานลักษณะพิเศษ ปการศึกษา 2560 มีจํานวนเงิน 7,969,894.86 บาท ป
การศึกษา 2559 มีจํานวนเงิน 8,589,300.55 บาท ลดลงคิดเปนจํานวนเงิน 619,405.69 บาท คิดเปนรอยละ 
7.21  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการยกเลิกการจัดตั้งหนวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะพ่ึงพาตนเองโดยไมเปนภาระดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวยกันจํานวน 2 
หนวยงาน เปนหนวยงานอิสระในกํากับของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย (1) ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ( CLC) 
(2) ศูนยภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากหนวยงานลักษณะพิเศษท้ัง 2 หนวย ไมสามารถพึงพาตนเองได 
สงผลใหปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีรายไดลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559 

 

 

 



ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย  
ประจําปกาศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 

รายได 
คาเปาหมาย     
ปการศึกษา 

2560 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 

ผลตางเพ่ิมขึ้น / ลดลง 

จํานวนเงิน รอยละ 

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 330,209,665.30 305,796,656.00 -24,413,009.30 -7.39 

รายไดอ่ืน 212,210,926.99 161,770,435.65 -50,440,491.34 -23.77 

รวมรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดอ่ืน 542,420,592.29 467,567,091.65 -74,853,500.64 -13.80 
 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย ประจําปกาศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 

2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานจํานวนรายไดท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาและรายได
อ่ืน จํานวนเงิน 467,567,091.65 บาท คาเปาหมายท่ีกําหนดจํานวนเงิน 542,420.592.29 บาท ซ่ึงผลการ
ดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายท่ีวางไว รอยละ 13.80 คิดเปนจํานวนเงิน 74,853,500.64 บาท  ท้ังในสวนของ
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายท่ีวางไวรอยละ 7.39 คิดเปนจํานวนเงิน 
24,413,009.30 บาท และรายไดอ่ืนผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายรอยละ 23.77 คิดเปนจํานวนเงิน 
50,440,491.34 บาท  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย ในอนาคตสูงข้ึนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
ตามความทาทายท่ี 5 จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพรอมท้ังดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยอยางจริงจัง รวมกันท้ังสวนงานวิชาการและสวนงานอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง
ไดในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

แนวทางการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  มีธรรมาภิบาล เสริมสรางศักยภาพการ

พ่ึงพาตนเองได ในการจัดหารายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในอนาคตดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยตองทําความรวมมือกับแหลงทุนภายนอกใหมากข้ึนในลักษณะของการจัด

โครงการบริการวิชาการ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกปญหาโจทยสังคม เชน รวมมือกับอุตสาหกรรมขนาด

ใหญในรูปแบบการพัฒนาวัตกรรมและบุคลากร และการเพ่ิมผลผลิต หรือทําความรวมมือกับอุตสาหกรรม SME 

เพ่ือการออกแบบ หรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เปนตน 

2. การบริหารเงินคงคลัง ใหเกิดมูลคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึนแตมีความเสี่ยงนอย 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและใชประโยชนทรัพยสิน เชนการจัดการพ้ืนท่ีใน

เชิงพาณิชยใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังวิทยาเขตสงขลา และพัทลุง 

4. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยใหสวนงานวิชาการและสวนงานอ่ืนมีสวนรวม

ในการจัดทําและสามารถนําไปจัดหารายไดอยางจริงจังในอนาคต 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถและเปนผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงจะสามารถตอ

ยอดไปสูการหารายได 



6. มีการสรางแรงจูงใจและมาตรการใหบุคลากรมีความอยากท่ีจะไปแสวงหาแหลงทุนจาก

หนวยงานภายนอกตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของแตละคน โดยกําหนดผลตอบแทนท่ีจะกลับคืน

ไปสูคณะใหมากข้ึน : การปรับปรุงระบบจัดสรรและบริหารรายไดจากการบริการวิชากร ใหคณะ/สวนงานมี

อํานาจในการบริหารจัดการและมีสวนแบงของรายไดมากข้ึน 

7. การหารายไดของมหาวิทยาลัยจะตองไมกระทบตอชุมชน ใหเนนการหารายไดจากทรัพยสิน

ทางปญญาท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู เชน การสรางมูลคาเพ่ิมจากผลงานวิจัย : สงเสริมใหมีหลักสูตรตอเนื่องและการ

บริการวิชาการเชิงพาณิชย 

8. การจัดตั้งหนวยงานจัดทํา Proposals เพ่ือเสนอของบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

9. มีแผนจัดตั้งหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการสินทรัพยของมหาวิทยาลัยใหเกิดมูลคาเพ่ิม และ

กําหนดแผนการใชพ้ืนท่ีใหชัดเจนเพ่ือไมสงผลกระทบ/เสียประโยชนในระยะยาว : ใหมีการจัดตั้งหนวยบริหาร

จัดการรายไดและทรัพยสิน ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ

รายไดและสินทรัพยใหเกิดมูลคาเพ่ิม 

10. มหาวิทยาลัยพิจารณาลดคาใชจายท่ีสูญเปลา ท่ีไมกอใหเกิดประโยชนตอองคกร และกําจัด

เหลือนอยท่ีสุด : บริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

ท้ังนี้ นอกจากแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเองได อยางยั่งยืน

ในอนาคตนั้น มหาวิทยาลัยไดนําหลักการปฏิบัติตามแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-

2564 คือการมีระบบและกลไกการแสวงหารายไดและการบริหารทางการเงิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส 

ตรวจสอบ  มีการวางแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย   

ดังตอไปนี้ 

ทิศทางการจัดหารายได (ตามแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-2564) 

มหาวิทยาลัยกําหนดจุดยืนในการพัฒนามหาวิทยาลัย เปนความมุงม่ันในการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี

ขับเคลื่อนผานกลไกของแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 จุดยืน ดังตอไปนี้ 

1.1 สรางปณิธาน และความมุงม่ันของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต ในการนําศาสตรทางวิชาการ 

การสรางองคความรูนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตคุณภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมในดานตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

- ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

- ปญหาคุณภาพการศึกษา 

- รองรับสังคมผูสูงอายุ 

- คุณภาพชีวิตในชุมชน 

- การกระจายรายไดและเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันและเติบโตในระดับพ้ืนท่ี  

(กับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 

- สรางความเขมแข็งดานภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.2 พัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ รองรับความตองการของ

สังคม มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชน มุงเนนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตดานครู 

อุตสาหกรรมเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และพลังงานทางเลือก 



1.3 การจัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือสรางคุณคา มูลคาแกมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนการพัฒนาการ

แขงขันขององคกรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติโดย 

 - แสวงหาโอกาส เพ่ิมศักยภาพทางการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิต การศึกษาตอเนื่องการวิจัย การบริการ

วิชาการในระดับนานาชาติรองรับการเปดประชาคมอาเซียนและสูประชาคมโลกและเปนมหาวิทยาลัย  

พหุวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการจัดการศึกษากลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี 

 - การยกระดับวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาใหเปนศูนยศึกษาตอเนื่องมาตรฐานทันสมัยและมีความพรอมใน

ระดับนานาชาติพรอมสงเสริมใหทุกคณะ/หนวยงานสรางระบบการบริหารการจัดการศึกษาตอเนื่องใหมี

มาตรฐานทางวิชาการ เนนการดําเนินงานบนฐานการมีสวนรวม 

1.4 การเสริมสรางขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยใหมีระบบการบริหารการวิจัยใหมีมาตรฐานมี

นักวิจัยเชี่ยวชาญ มุงเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในการผลิตองคความรูนวัตกรรม ผลงานวิชาการ ท่ีมีคุณภาพรองรับ

ความตองการของสังคม สรางคุณคา มูลคา ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาพกวาง 

1.5 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยความเปนเลิศดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับใน

ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมบูรณในระดับอุดมศึกษา

และระดับสากล โดยเฉพาะครูทางดานวิทยาศาสตรเปนแหลงสรางสังคมแหงปญญาและสันติสุขท่ียั่งยืนดวย

ระบบการบริการวิชาการเชิงรุกสูชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

1.6 การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบเปนมหาวิทยาลัย  

แหงความสุข วัฒนธรรมเขมแข็ง มีภาพลักษณระดับชั้นนํา อัจฉริยะ ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เปดสูสังคมโลก 

 

โดยจุดเนนดานความม่ันคงทางการเงิน ไดแก การจัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือสรางคุณคา มูลคาแก

มหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนการพัฒนาการแขงขันขององคกรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ,  

การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยความเปนเลิศดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค

อาเซียนและนานาชาติ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมบูรณในระดับอุดมศึกษาและระดับ

สากล โดยเฉพาะครูทางดานวิทยาศาสตร เปนแหลงสรางสังคมแหงปญญาและสันติสุขท่ียั่งยืนดวยระบบ  

การบริการวิชาการเชิงรุกสูชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 

ทิศทางการรับนิสิต (ตามแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-2564) 

สังคมไทยกําลังกาวสูการเปนสังคมสูงอายุ ( Aging society) เด็กเกิดนอยลงแตคนสูงอายุเพ่ิมมาก

ข้ึน การเปลี่ยนแปลงประชากรของไทยในชวงระยะ 20 ป (พ.ศ. 2543-2563) แสดงใหเห็นวาจํานวนคน  

วัยทํางาน (อายุ 20-60 ป) ภายในระยะ 20 ป มีสัดสวนคอนขางคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง แตคนสูงอายุภายใน 20  ป

ขางหนาจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนประมาณ 10%  

ดังนั้น การจัดการศึกษาจะตองพัฒนาคน ใหคนทํางานสามารถเลี้ยงคนไมทํางาน ไดเพ่ิมข้ึน  

อีกนัยหนึ่งคือ คนทํางานตองมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และพัฒนาผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีสามารถเปนหลักทางสังคม

ไดตอไป จากการประมาณการจํานวนนักเรียน ในระดับตางๆในชวง 25 ป (พ.ศ. 2540-2565)  จะเห็นแนวโนม 

อยางชัดเจนวาผูเรียนกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของคนลดลง  

ซ่ึงจะสงผลกระทบใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลง และผูเรียนระดับอุดมศึกษา ก็จะลดลงดวยตามลําดับ 



สถาบันอุดมศึกษาปจจุบัน ไดจัดการศึกษาใหแกผูเรียนในมหาวิทยาลัยปด  ประมาณ 300,000 คน

ตอปถารวมมหาวิทยาลัยเปดและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีรวมแลวประมาณ 

3,000,000 คนตอป ในขณะท่ีมีคนวัยทํางานท่ีพนวัยอุดมศึกษาไปแลวอีกประมาณ 35 ลานคน ท่ีตองการพัฒนา

การศึกษาแตขาดโอกาสในการศึกษา  ดังนั้น อุดมศึกษาในอนาคตจะตองเพ่ิมผลิตภาพของเทศดวยการให

การศึกษากับคนวัยทํางาน มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงไปสูมิติการใชประโยชนทางปญญา ผูเรียนจะมีวุฒิภาวะ

สูงข้ึน มีการเชื่อมโยงการศึกษากับอาชีพ การจัดการศึกษาของอุดมศึกษาจึงตองปรับ ใหสอดคลองกับโครงสราง

ประชากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (กลยุทธ2.1, 2.2 และ 2.6) 

 

ทิศทางการจัดหารายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาและการฝกอบรม  
(ตามแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-2564) 
  ชองทางหรือการจัดหารายไดนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาและการฝกอบรม  โดยใช

ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

- การเปนท่ีปรึกษา  

- การบริหารพ้ืนท่ี/การใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหลักสูตรระยะสั้นรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

- การสรางแรงจูงใจใหสวนงานตาง ๆ หารายไดใหมากข้ึน เชน จัดสรรรายไดคืนสูสวนงาน  

ใหมากข้ึน มหาวิทยาลัยจําแนกและวิเคราะหประเภทรายไดเพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนากระบวนและวิธีการ

หารายได รวมท้ังกําหนดใหมีหนวยงาน/หรือผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดหารายได และมีผูเชียวชาญ  

ใหคําแนะนําในเรื่องของการจัดหารายได 


