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บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการจะประสบความส าเร็จได้นั้น     มีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ ที่คณะวิทยาการจัดการได้รับ มีการน าเงินรายได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากแนวทางที่ ได้กล่าวมานั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการในทุกๆ ด้าน 
รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ปฏิบัติงาน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 
กันยายน 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ 
กันยายน 2564 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 

2564) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของลัยสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิ จ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับคณะวิทยาการจัดการภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 
ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยัง
มีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  คณะท างาน
ที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน , อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์
อภิชาต ก าภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จาก
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิ เทศก์  กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะท างานในการ
ก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน 
หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป และ
ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นส่วน
ราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 
2. ภาควิชาการตลาด 
3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ ์
5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี 

ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสายอุตสาหกรรม
บริการ 

ส่วน 1 บทน า 
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ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ
ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มีโปรแกรมวิชา
เพ่ิมข้ึนอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพ่ิมโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ
บัญชี 

ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน และใน
ส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 
-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
2. ส านักงานคณบดี 
ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการจัดการ 

ได้เปลี่ยนค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และจ าแนกเป็นหลักสูตรได้ 
3 หลักสูตร ได้แก่   

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ
ธุรกิจบริการ และการประกอบการธุรกิจ 
 2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 
 3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์สื่อสารการแสดง   
ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชา

ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่ 
ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี

จ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 17 
สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจ านวน 8 
หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 
  2) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
  3) แขนงวิชาวารสารสนเทศ 

4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
  5) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
  6) แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 
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  7) แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 
  8) แขนงวิชาภาพยนตร์ 
ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร จากเดิม

มีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
 1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
 2) แขนงวิชาการตลาด 
 3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
 6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตร์ จาก

เดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 
 1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
 2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
 3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
 4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
 5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
  1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
  2) แขนงวิชาการตลาด 
  3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 
  1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
  2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
  3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
  4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
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  5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 
ส าหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
  1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
  2) แขนงวิชาการตลาด 
  3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
 
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 35 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  9  ท่าน คือ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 
1 อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาลี หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2530 – 2533 
2 อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2533 – 2536 
3 รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์  หัวหน้าคณะวิชา 

คณบดีโดยต าแหน่ง 
พ.ศ. 2536 – 2538 
พ.ศ. 2538 – 2539 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ คณบดี พ.ศ. 2539 – 2542 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ คณบดี พ.ศ. 2542 – 2546 
6 อาจารย์ทรงศักดิ์  พิริยะกฤติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ  
(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

คณบดี 
คณบดี 

พ.ศ. 2546 – 2549 
พ.ศ. 2549 – 2552 

7 อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี พ.ศ. 2552 – 2556 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา คณบดี พ.ศ. 2556 – 2563 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ คณบดี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 

 
คณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้าง ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหาร

จัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 
2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 



9 
 

โครงสรา้งของคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
- หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
- หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 
  ศิลปวัฒนธรรม 
- หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาขา หัวหน้าส านักงาน 

- หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
- หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- หัวหน้าสาขาการจัดการทุนมนษุย์และองค์การ 
- หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด 
- หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
- หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
- หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
- หัวหน้าแขนงวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
   1.1 งานธุรการสารบรรณ 
   1.2 งานประชาสัมพันธ ์
   1.3 งาน IT/โสต 
   1.4 งานอาคารและ  
        สถานที ่
   1.5 งานบุคลากร 
2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ
   2.1 งานการเงิน บัญช ี
        และงบประมาณ 
   2.2 งานพัสด ุ

หัวหน้าส านักงาน 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
คณบดี 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 งานหลกัสูตรและ 
        การสอน 
   1.3 งานทะเบยีนและ 
        ประมวลผลข้อมูล 
   1.4 งานการรับนักศึกษา 
   1.5 งานฝึกประสบการณ์ 
        วิชาชีพและสหกจิ 

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/ 
        งบประมาณ 
   1.2 งานพัฒนาระบบ/ 
       ประเมินผลการปฏิบัต ิ
       ราชการ 
   1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   1.1 งานกจิการนกัศึกษา 
   1.2 งานบริหารงานและ    
        สวัสดิภาพ 
   1.3 งานแนะแนวและ 
        ทุนการศึกษา 
   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

1. ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
   1.1 งานผลิตผลงานวิจยั 
   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจยั 
   1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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 คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการ
ด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นน าด้านการบริหารจัดการ 

ปรัชญา (Philosophy) 
“คุณภาพและคุณธรรม” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จัดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง  
2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา

ไทยสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยก
มาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs สู่สากล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และธ ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เอกลักษณ์ (Identity) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

ค่านิยม (Value) 
1. W (Wisdom & Creativity)           : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)       : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
 3. I (Integration & Collaboration)   : บูรณาการ และความร่วมมือ 
 4. P (Professionalism)        : ความเป็นมืออาชีพ 
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เป้าหมายในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  (พ.ศ.2565) 
 คณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการที่จะด าเนินการไปสู่
ความส าเร็จ ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1 : ด้านบริการด้านการศึกษา 

    1.1 โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

 1.2 โครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ 

เป้าหมายที่ 2 : ด้านวิจัยและบริการวิชาการ การสร้างงานวิจัย เพื่อการน าเสนอในระดับชาติ/นานาชาติ 
 2.1 โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  

    2.2 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 3 : ด้านการบริหารงาน 

 3.1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 3.2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 4 : ด้านการจัดหารายได้ 
 4.1 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจัย  

เป้าหมายที่ 5 : ด้านกิจการการศึกษาและการสร้างเครือข่ายท่ีมีคุณภาพ 

 5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษากับองค์การภาครัฐ และเอกชน  

    5.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา และสถานประกอบการ 

เป้าหมายที่ 6 : ด้านแผนงานและประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ สมศ. 

 6.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ 

 6.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจอย่าง 

         ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของคณะวิทยาการจัดการ ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผน
ที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก 
Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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                    ตารางท่ี 1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย     
                                 การให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการ

จัดการ 

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ ปรัชญา และนโยบายการบริหาร 

ปรัชญา พระราชบัญญัติ 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี  

ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2574) 

จุดเน้น 
คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะ
และผลิตบัณฑิต
ให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะ
และผลิตบัณฑิต
ให้เป็นมืออาชีพ 

คุณภาพและ
คุณธรรม 

มาตรา 7 หน้า 2 
มาตรา 8 (5) หน้า 
3 

ข้อ 137 หน้า 38  
ว่าด้วยเรื่องการพัฒนา
บุคลากรในอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
หน้า 31 ว่าด้วย ข้อ 2.4) ,  
2.5) , 2.6) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การกระจายอ านาจไปสู่
สถานศึกษา หน้า 33 ว่าด้วยข้อ 
3.1) - 3.9) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน หน้า 39 ว่าด้วยข้อ 7.1) 
-7.11) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับหลักธรรมมา- 
ภิบาล 
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรให้ 
3. บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเข้าสู่
การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการ

จัดการ 

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ ปรัชญา และนโยบายการบริหาร 

ปรัชญา พระราชบัญญัติ 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี  

ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2574) 

จุดเน้น 
คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม
ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม
ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

คุณภาพและ
คุณธรรม 

มาตรา 7 หน้า 2 
มาตรา 8 (8) หน้า 
3 

ข้อ 121 หน้า 34  
ว่าด้วยบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การปรับระบบและกลไกการ
บริหารบุคคล หน้าที่ 36 ว่าด้วย 
ข้อ 5.1)  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าให้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้
ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม ชุมชน 
3. เปิดพื้นท่ีมหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการ

จัดการ 

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ ปรัชญา และนโยบายการบริหาร 

ปรัชญา พระราชบัญญัติ 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี  

ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2574) 

จุดเน้น 
คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและ
ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและ
ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

คุณภาพและ
คุณธรรม 
 

มาตรา 7 หน้า 2 ข้อ 150 หน้า 57  
ว่าด้วยเรื่องแนว
ทางการพัฒนา
เครือข่ายอุดมศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม หน้าที่ 
35  
ว่าด้วย ข้อ 4.1) – 4.5) 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่าย 
2. สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณะตามภารกิจ 
(การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
1.สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว
ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2.จัดจ้างอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ชาวต่างชาติเพื่อการเรียนการสอน
และการผลิตผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (STRATEGY MAP) คณะวิทยาการจัดการ 
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วิสัยทัศน์ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นน าด้านบริหาร 

1. พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิต

บัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ 

1. บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย มทีักษะและวชิาชีพเฉพาะทาง

เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทัง้

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ 

2. สรา้งงานวิจยัและนวตักรรมระดบัชาตแิละ
นานาชาตเิพ่ือคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

3. สรา้งความสมัพนัธก์บัเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดบันานาชาต ิ

1. คณะวทิยาการจัดการมหีลักสูตรหลักสูตร

เอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติและ

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกดิทักษะ

เพ่ืออนาคต (Reskill,Upskill) 

1. ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือ

สิทธิบัตร หรือน าไปใชป้ระโยชน์พัฒนาชมุชนใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได้

รวมทัง้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

1. คณะวทิยาการจัดการเป็นเอตทัคคะทีม่คีวาม

ยั่งยนื และได้รับชาติและนานาชาติ 

2. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย 

1. คณะวทิยาการจัดการมศีูนยก์ารเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. คณะวทิยาการจัดการมส่ีวนร่วมในการเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้

และบริการวชิาการแกชุ่มชน โรงเรียน วิสาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ

ผู้ประกอบการใหมแ่ละท้องถิ่นใหม้คีวามเข้มแข็งอยา่งยัง่ยนืตาม

ศาสตร์พระราชา 

1. อาจารยช์าวต่างชาติท่ีปฏบิัติงานหรือมกีาร

แลกเปล่ียนในสาขาวชิา 
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ภาพที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 

1. คณะวทิยาการจัดการมกีารส่งเสริมและ

สนับสนุนใหนั้กศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงค ์มีทักษะท่ีจ าเป็นในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง

และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. คณะวทิยาการจัดการมหีลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิตัล 

1. บุคลากรมคีุณภาพสูงทัง้ความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

2. คณะวทิยาการจัดการผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

3. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามทศิทางที่ก าหนดไว้ 

4. มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวกที่รองรับการ

ด าเนินการตามพันธกจิได้อย่างครบถ้วนและ

เกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงการ

บริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล 

1. คณะวทิยาการจัดการมแีหล่งทุนในการ

สนับสนุนการท างานวจิัย นวัตกรรม หรอืงาน

สร้างสรรค ์

2. คณะวทิยาการจัดการสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยสิ์น สินทรัพย ์และระดมทุนเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกจิ 

3. อาจารยแ์ละนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม

สร้างสรรค์ งานวจิัย นวัตกรรม และการบริการ

วชิาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2. มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ท่ีได้

มาตรฐานสอดรับกับความต้องการของทอ้งถิ่นและ

สังคม 

1. ความมีชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย โดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

1. คณะวทิยาการจัดการมกีารด าเนินการจัด

กจิกรรมความร่วมมือกับเครือขา่ยในประเทศและ

ทอ้งถิ่น 

2. คณะวทิยาการจัดการมกีารด าเนินการจัด

กจิกรรมความร่วมมือกับเครือขา่ยต่างประเทศ 
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คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้
เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

คณะวิทยาการจัดการ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดี หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 
หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชาของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบริการการศึกษา, ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม, ฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของ
สาขาวิชา  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

คณะวิทยาการจัดการ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาการจัดการ  เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย
น าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ 
สิงหาคม 2564)  สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารการเงินและเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 

          2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน 
          3. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. มีการวางแผนการบริหารงบประมาณประจ าปี และสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
           5. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่างๆ ตามสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมากบางครั้งเกิด
ความล่าช้า 
   2. การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลที่ดีเพื่อ
เสนอต่อผู้บริหาร 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีแหล่งงบประมาณชัดเจน 
2. นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร้างการ

ยอมรับและเป็นที่รู้จักได้ 
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
5. คณะวิทยาการจัดการสามารถจัดโครงการบริการวิชาการ งานวิจัยอื่น ๆ เพ่ือจัดหารายได้เพ่ิมเติม

จากรายได้การศึกษา 

อุปสรรค (Threats) 
1. กฎระเบียบทางด้านการเงินเข้มงวด ไม่มีความยืดหยุ่น 
2. นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลต่อการจัดท าแผนการด าเนินการในระยะยาว 
3. การประสานงานภาครัฐล่าช้าไม่ค่อยได้ค าตอบ 
4. บางครั้งระบบสารสนเทศขัดข้อง ท าให้มีปัญหาในการท างาน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของคณะวิทยาการจัดการ  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของคณะ
วิทยาการจัดกา  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบ ัต ิการ พันธกิจ และวิส ัยทัศน ์ จึงก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. มีระบบกลไกในการจัดสรรวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน, ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ 
3. ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าของแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมูลค่า 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มี
ความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  
                      1.  พัฒนาการริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
                      2.  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
              มาตรการ :  การใช้จ่ายงบประมาณต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
 ตัวชี้วัด :  
                      1. คะแนนเฉลี่ยประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
                      2. ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ 
       วิทยาการจัดการ 
 โครงการ/กิจกรรม : 
                      1.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
                      2.  โครงการก ากับองค์การที่ดี 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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เป้าประสงค์ที่  2  มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดการบริหารความเสี่ยงด้าน
งบประมาณ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นและมีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2   
                        1.  กลยทุธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้าน
งบประมาณและการเงิน 
                        2.  กลยุทธ์การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 มาตรการ :  พัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้  
           สามารถ รองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด :     
                         1.  ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 
 โครงการ/กิจกรรม :   
               1.  โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 
เป้าประสงค์ที่ 3  มีระบบการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ                  
              กลยุทธ์ที่ 3   
                          1.  การก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
                          2.  กลยุทธ์ในการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

              มาตรการ :  
                          1.  จัดสรรงบประมาณรายรับรายได้ที่ร้อยละ 80  ของงบประมาณท้ังหมด เพ่ือ 

         สร้างวินัยทางการเงินและการคลังให้กับหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้เพียงพอ  
         ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานและทรัพยากรที่หน่วยงานมี 

                          2.  ก าหนดให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียด/โครงการ จ าแนกตามงาน กองทุน และ 
                    ประเภทรายจ่ายพร้อมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง 
 ตัวชี้วัด :    

                          1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
                                   2.  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพรวม 
                                   3.  ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าของแผนปฏิบัติการ     

   โครงการ/กิจกรรม :    
                           1. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 
                           2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์ของ
กลยุทธ์ทาง

การเงิน 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วดั เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2565 2566 2567 2568 2569 

1  มีระบบการ
บริหารจัดการทาง
การเงินที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ พนัธ
กิจของ
มหาวิทยาลัย ทีม่ี
ความคล่องตวั 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

1.การใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2.การพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 
 
 
 

1.คะแนนเฉลี่ยประกนั
คุณภาพภายใน
ประจ าปี 
2.ระดับความเชื่อมั่น
ของบุคลากรตอ่ระบบ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะ
วิทยาการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.20 
 
 

4.20 
 
 
 

4.20 
 
 

4.20 
 
 
 

4.35 
 
 

4.75 
 
 
 

4.35 
 
 

4.75 
 
 
 

4.35 
 
 

4.75 
 
 
 

- โครงการประกนั
คุณภาพ 
 
- โครงการก าองค์การที่
ดี  

2  มีระบบการ
จัดสรร การใช้จ่าย
งบประมาณ และ
การจดัการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
งบประมาณเพือ่ให้
มหาวิทยาลัยมี
รายได้เพิ่มสูงขึน้
และมีงบประมาณ
เพียงพอต่อการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1.กลยุทธก์ารส่งเสรมิและ
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ให้ครอบคลุม
ด้านงบประมาณและการเงิน 
2. กลยุทธก์ารก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
การใช้จ่ายงบประมาณให้กับ
หน่วยงาน 
  

1.ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ไดร้ับการ
ควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ยงเทียบกับ
ประเดน็ความเสี่ยง
ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อ
ปี 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

- โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

3 มรีะบบการ
ติดตาม  เร่งรัด 
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้
เป็นไปตามที่
ก าหนดและมี
ประสิทธภิาพ 

1.ก าหนดหลกัเกณฑ์จัดสรร
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้กับหน่วยงาน 
2.กลยุทธ์ในการติดตามและ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
ภาพรวม 
3. ร้อยละของตวัชี้วัด
บรรลุตามเป้าของ
แผนปฏิบัติการ  

  96 
 
 
 
 
 
 
 

  96 
 
 
 
 
 
 

  96 
 
 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดการเรียน
การสอนด้าน
สังคมศาสตร ์

4 มีงบประมาณ
เพียงพอตอ่การ
พฒันา
มหาวิทยาลยั และ
มีรายไดเ้พิ่มสงูขึน้ 

1.ส่งเสริมและสนับสนนุการ
จัดหาแหล่งทนุงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัย
เครือข่ายจากภาค 
อุตสาหกรรม ภาครฐั หรอื
ภาคบริการ  

1.เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 -โครงการจดัหารายได้
ด้วยการบรกิารวิชาการ
และวิจัย 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565-2569 

คณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

ปร
ะเด

็น
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

หน
่วย

งา
น 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์
ทา

งก
าร

เงิน
 

 

 

เป
้าป

ระ
สง

ค์
แผ

นก
ลย

ุทธ
์ทา

ง
กา

รเง
ิน 

  

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ทา
ง

กา
รเง

ิน 

 

 

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565-2569 

วิสัยทัศน์ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันน าด้านบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใส 
 ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สิน 
ทางปัญญาให้มีมูลค่า 

 
มีระบบบริหารจัดการทางการเงินท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีมีความคล่องตัว 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

มีระบบการจัดสรร การใช้จา่ยงบประมาณ และการ
จัดการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณเพ่ือให้

มหาวิทยาลยัมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นและมีงบประมาณเพียงพอ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
มีระบบการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

 
มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

และมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น 

1. มีการใช้จา่ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

1. การส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมด้านงบประมาณและการเงิน 
2. การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่าย
งบประมาณให้กับหน่วยงาน 

1. การก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรและการใช้จา่ย
งบประมาณให้กับหน่วยงาน 
2. การติดตามและรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

1. การจัดหาแหล่งเงินและสร้างรายได ้
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่าย
บริการการศึกษา  ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2  แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
นอกงบประมาณ (รายได้) ดังนี้ 

1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2.  เงินนอกประมาณ (เงินรายได้) 

คณะวิทยาการจัดการ มีข้ันตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการ
เงิน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 

 

  

    
 

  

 

  

    
    

    

  
  

    
  

      
        
        
        
        

 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

แผนงบประมาณแผ่นดนิ แผนเงินนอกงบประมาณ (รายได)้ 

      จดัท าค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดนิ จดัท าค  าขอตัง้งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได)้ 

           ไดร้บัจดัสรร คณะกรรมการกลั่นกรอง 
งบประมาณและการเงิน 

             ไดร้บัอนมุตั ิ

     ไดร้บัอนมุตั ิ คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 

แผนการใช้จา่ย 
งบประมาณ 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3  ด้าน ซึ่งได้น าตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้      ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน 100 100 100 100 100 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ไดร้ับจริงเมือ่เทียบกับการประมาณการรายรับตน้ปี 80 80 80 80 80 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมอือาชีพ 34,925,040 38,417,544 42,259,298 46,485,228 51,133,751 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติเพือ่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 725,000 797,500 877,250 964,975 1,061,473 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 1,610,510 

รวมท้ังสิ้น 36,750,040 40,425,044 44,467,548 48,914,303 53,805,734 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

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

 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/ผลผลิต
ต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  
 1. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ งบ/รายการ 

 - งบเงินอุดหนุน 

  - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ 

  - เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
  - ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 2. ภารกิจด้านการลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงบประมาณ ได้แก่ งบ / 
รายการ 

 - งบลงทุน 

  - ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 

 3. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

 - งบด าเนินการ 

  - ค่าวัสดุการศึกษา (จ านวนักศึกษา (คน) X ค่าใช้จ่ายต่อหัว จ านวน 800 บาท 
 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าป ี(100%) 

กลุ่มสาขาวชิา (75%) 

กลุ่มสาขาบริหารธุรกจิ 

งานบริหารคณะ หนว่ยงานสนับสนุน (25%) 

สนับสนุนพันธกิจยุทธศาสตร์+จุดเน้นประจ าปี 

ส านักงานคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ภาพที่ 6 ผังการจัดสรรงบประมาณแผน่ดิน 

 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์พนัธกิจ 

และทิศทางการพฒันา 
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• หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
คณะวิทยาการจัดการ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับ

การผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1. วงเงินจัดสรรของแต่ละฝ่ายจะจัดสรรตามประมารการรายรับของหน่วยงาน และเงื่อนไขของ

ระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของคณะ รวมถึงข้อตกลงระหว่างฝ่าย/สาขาต่างๆ ที่มีการบันทึก
ข้อตกลงไว้ก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณ  

2. เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ 
 2.1 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายจ าเป็น แล้วจุงน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายได้ตามสัดส่วนของรายรับ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (จ่ายตามที่เก็บเงิน) 
ได้แก่ 

  - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
  - ค่าบัตรนักศึกษา 
  - ค่าประกันของเสียหาย 
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาแรกเข้า 

ก. งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าปฐมนิเทศ, ค่าเสื้อกีฬา 
ข. งานเสริมวิชาการ ได้แก่ ค่าพัฒนาด้านบุคลิกภาพและจริยธรรม, ค่าเสริมภาษา,  
    ค่าเสริม IT 

  - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย, คู่มือนักศึกษา, ค่าเอกสารการ 
                     มอบตัว 
  - ค่ารักษาพยาบาล (นักศึกษา) 
  - ค่าห้องสมุด 
  - ค่าบ ารุงระบบสารสนเทศและด้านอินเตอร์เน็ต 
  - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) 
  - ค่าซ่อมบ ารุงอาคารเรียนส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณูปโภค 
  - ค่าจ้างรักษาความสะอาด 
 2.2 เงินรายได้ทุกประเภทหลักหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแล้วหักเข้าเงินคงคลัง ร้อยละ 20 ของ

ประมาณการรายรับและน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีร้อยละ 80 
3. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ

ราชการของคณะวิทยาการจัดการ 
4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ 
5. สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านสิลวัฒนธรรม และการวิจัยสถาบัน 
6. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการด าเนินงานตามจุดเน้นประจ าปี ของคณะวิทยาการจัดการ

อย่างเต็มศักยภาพ 
7. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรั  ้และร่วมกิจกรรม

ต่างๆของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 
8. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็น

แนวทาง 
9. สนับสนุนการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
10. สนับสนุนให้คณะวิทยาการจัดการมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
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ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าป ี(100%) 

กลุ่มสาขาวชิา (25%) 

กลุ่มสาขาบริหารธุรกจิ 

งานบริหารคณะ หนว่ยงานสนับสนุน (75%) 

สนับสนุนพันธกิจยุทธศาสตร์+จุดเน้นประจ าปี 

ส านักงานคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์พนัธกิจ 

และทิศทางการพฒันา 

1. งบบุคลากร (สายวชิาการและสายสนับสนนุวชิาการ 

2. งานด้านรกัษาความสะอาดและอาคารสถานที ่

   2.1 คา่จ้างบริษัทท าความสะอาด 

   2.2 บ ารุงรักษาห้องน้ า 

   2.3 งานบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

   2.4 งานบ ารุงรกัษาลิฟท ์

   2.5 งานบ ารุงรักษารถตู้คณะ 

   2.6 คา่โทรศัพท ์

 

ผังการจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 
ภาพท่ี 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร ์

 

 
 
 
 
 

95%

3%

2%

การจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะและผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นมืออาชีพ 18,834,440 บาท

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งงานวิจยัและนวตักรรมระดบัชาติและนานาชาติเพื่อคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยั่งยืน 675,000 บาท

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสมัพนัธก์บัเครือขา่ยและขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ 280,000 บาท
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2. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
 

 
 
 

ภาพท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพฒันาระบบบริหารจดัการ
62%

การสร้างเครือขา่ยของ
มหาวิทยาลัย

0%

การพฒันาภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย

1%

โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพือ่
การสร้างองคค์วามรู้พืน้ฐานของ

ประเทศ
2%

รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ
23%

ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร์

12%

ผลงานใหบ้ริการวิชาการ
0%

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต

การพฒันาระบบบริหารจดัการ การสรา้งเครือข่ายของมหาวิทยาลยั

การพฒันาภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยั โครงการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานของประเทศ

รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั ผูส้  าเร็จการศกึษาดา้นสงัคมศาสตร์

ผลงานใหบ้ริการวิชาการ
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3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบลงทนุ
3% งบบคุลากร

22%

งบด าเนินงาน
75%

การจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย

งบลงทนุ งบบคุลากร งบด าเนินงาน
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 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า) 
  หน่วยงานได้รับจัดสรร ค่าจ้างประจ าและพนักงานราชการ ด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 1.2  งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนการสอน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
  คณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้นการเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้ทุกฝ่าย เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

60 - 40 - 100 

 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

2.1 งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) 
(1)  หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน 

มหาวิทยาลัย ในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการจ้างระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด
และสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 คณะฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงิน
รายได้คงเหลือ ณ 15 กันยายน 2564   
          2.2 งบด าเนินการ ( ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ) 
              (1)  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนโดยมี 
เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ยกเว้น งบด าเนินการ
อ่ืนที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ด้วยงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงาน
เบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้ 
       (2)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ 15 กันยายน 
2564 ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ เกิดประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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ก.  กรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา 
ปรับลดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของคณะ ฯ  ในปีถัดไป                                                                                
           ข.  รายการงบประมาณท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารค าขอตั้งเงินนอกงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่าง ๆ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย หาก
หน่วยงานมีรายการอ่ืนที่มีความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ก็สามารถด าเนินการได้ภายใน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

10 40 30 20 100 

3. งบลงทุน ( ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )  

         3.1  หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามแผนการ 

จัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการจัดท าสัญญาจ้างและการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
         3.2  ให้หน่วยงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และ 

สิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การก่อหนี้ผูกพัน (เซ็นสัญญา) ได้ทันในไตรมาสที่ 1 ( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ) 
         3.3  ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความ 
เสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย ผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดข้ึน 
          3.4  รายการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่สามารถด าเนิน 
ตามข้ันตอนทางพัสดุได้ทันตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกรวบรวมเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
รายการใหม่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการโอนเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นรายการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเหมาะสม 
4. งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน 
       กรณโีครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัยและโครงการอื่น ๆ 
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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5.  การน างบประมาณจากภายนอกเข้าระบบ ERP 
5.1   คณะฯ จัดท างบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ 

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.2  คณะฯ บันทึกงบประมาณหลังจากหัก 20 เปอร์เซ็นต์ ลงทาง ERPในระบบบริหาร 

งบประมาณ ( บันทึก/ปรับปรุง งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากภายนอก ) 
          5.3  คณบดี คณะฯ ยืนยันงบประมาณท่ีได้รับจากภายนอกในระบบ ERP 
          5.4  คณะฯ ท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-office มาท่ีกองนโยบายและแผนเพื่อ 
อนุมัติในระบบต่อไป 
 ดังนั้น เอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-office ประกอบด้วย 
          -  มติที่ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และหรือคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 

-   รายงานสรุปงบประมาณที่ได้รับจากภายนอกโดยปริ้นจากระบบบริหารงบประมาณของระบบ ERP  
6.  การโอนงบประมาณ 

เมื่อคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปีบริหาร
งบประมาณนั้น ๆ คณะฯ สามารถด าเนินการโอนงบประมาณภายใต้กิจกรรมเดียวกันได้โดย 

6.1  เจ้าหน้าที่คณะฯ ด าเนินการบบันทึกการโอนงบประมาณผ่านทาง ERP ระบบบริหาร 
งบประมาณ (โอนงบประมาณ) 
         6.2  ให้ผู้ขออนุญาตลงนาม และหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นการโอนงบประมาณ  
         6.3  หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการโอนงบประมาณทาง ERP ในระบบริหารงบประมาณ (ยืนยันการโอน 
งบประมาณ โดยหัวหน้าหน่วยงาน ) 
         6.4  บันทึกข้อความอนุมัติผ่านระบบ e-office ส่งให้อธิการบดี 
         6.5  อธิการบดีอนุมัติทาง ERP ในระบบบริหาร 
         6.6  ติดตามสถานะรายการโอนงบประมาณทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ 
         6.7  เมื่ออธิการบดีอนุมัติงบประมาณ คณะฯ  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามปกติ 
         ดังนั้น เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-Office ประกอบด้วย 

- แบบขอเปลี่ยนหมวดรายจ่ายส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ โดยพิมพ์จาก ERP ระบบ 
บริหารงานงบประมาณ 
    - กรณีโอนเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างให้แต่ละฝ่ายแนบใบเสนอราคา 
พร้อมคู่เทียบ  
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7.  การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ 
      เมื่อคณะได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปีบริหาร 

งบประมาณนั้น ๆ คณะสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ได้โดย 
7.1 เจ้าหน้าที่คณะ ฯ ด าเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการาครุภัณฑ์ได้ผ่านทาง ERP ในระบบ 

บริหารงบประมาณ ( การเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ) 
7.2 ให้ขออนุญาตลงนาม และคณบดีให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ 

          7.3 คณบดียืนยันการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ ( ยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยคณบดี ) 
          7.4 บันทึกข้อความขออนุมัติผ่านระบบ e-office ส่งให้อธิการบดี 
          7.5 อธิการบดีอนุมัติทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ ( อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ 
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยผู้มีอ านาจ ) 
          7.6 ติดตามสถานะรายการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ  
( ติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ) 

7.7 เมื่ออธิการบดีอนุมัติงบประมาณ คณะ ฯ สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ 
ดังนั้นเอกสารแนบท้ายการขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-office ประกอบด้วย 
- ใบขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ
โดยพิมพ์จาก ERP ในระบบบริหารงบประมาณ 
- ใบเสนอราคา พร้อมคู่เทียบ 
 

8. การเพิ่มหมวดรายจ่ายท่ีไม่ได้ตั้งงบประมาณประจ าปี 
เมื่อคณะ ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปี 

บริหารงบประมาณนั้น ๆ คณะ ฯ สามารถด าเนินการเพ่ิมหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจ าปีได้ โดย
เจ้าหน้าที่คณะ ฯ ด าเนินการบันทึกหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจ าปีผ่านทาง ERP ในระบบบริหาร
งบประมาณ ( การบันทึก/ปรับปรุงหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจ าปี ) 
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9. การกันงบประมาณเหลื่อมปี 
เมื่อคณะได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปีบริหาร 

งบประมาณนั้น ๆ หากคณะ ฯ มีความจ าเป็นแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้คณะ ฯ ขออนุญาตกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ภายในวันที่ 10 กันยายน 
พ.ศ. 2564 เท่านั้น โดยคณะ ฯ สามารถใช้แนวทางในการด าเนินการขออนุญาตกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีได้ ดังนี้ 
 
 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน  ด าเนินการประสานกับกองคลังของ
มหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานด าเนินการกันเงินงบประมาณ
เหลื่อมปีผ่านทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ ( การ
กันงบประมาณเหลื่อมปี/บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการ
กันเงิน ) 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานด าเนินการกันเงินงบประมาณเหลื่อม
ปีผ่ านทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ  (การกัน
งบประมาณเหลื่อมปี/บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน 
) 
 

2. คณบดียืนยันการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ERP ใน
ระบบบรหิารงบประมาณ (ยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลา
การกันเงิน โดยคณบดี) 

3. คณบดียืนยันการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ERP ในระบบ
บริหารงบประมาณ ( ยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน 
โดยคณบดี ) 

3. เจ้าหน้าทีฝ่ายแผนงานด าเนินการจัดท าหนังสือเพื่อ
บันทึกข้อความขออนุมัติ ผ่ านระบบ e-office ส่ งให้
อธิการบดี 
 

5. อธิการบดีอนุมัติทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ ( 
อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน โดยผู้มีอ านาจ ) 

5. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายแผนงานติ ดตามสถานการณ์ กั น
งบประมาณเหลื่อมปีทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ 
( ติดตามสถานการณ์กันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน ) 
 

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานติดตามสถานการณ์กันงบประมาณ
เหลื่อมปีทาง ERP ในระบบบริหารงบประมาณ ( ติดตาม
สถานการณ์กันเงิน/ขยายเวลาการกันเหลื่อมปี ) 

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานส าเนาหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ กองคลัง  กองนโยบายและแผน 
ฝ่ายพัสดุ เป็นต้น 

7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานส าเนาหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ กองคลัง กองนโยบายและแผน ฝ่าย
พัสดุ เป็นต้น 

 

8. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายแผนงานติดตามสถานะการกัน เงิน
งบประมาณเหลื่อมปี GFMIS หรือผลการอนุมัติการกันเงิน
งบประมาณเหลื่อมปีจาก กรมบัญชีกลาง ได้โดยการประสาน
กับกองคลังของมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
3. ฝ่ายและสาขาวิชาที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่

ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ให้กองนโยบาย

และแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลกัดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
ภายในวันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีนาคม 2565 

7. คณะวิทยาการจัดการ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณท่ี
ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ
เดือนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  
คณะวิทยาการจัดการ มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือบริหาร

จัดการทางการเงิน ดังนี้  
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  
2. ระบบ GFMIS ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 

 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และ โครงการ  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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