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บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น     มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหาร

จัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย

ของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่า

บ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ      ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไป

จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท า

รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมผีูต้รวจสอบการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 

ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้

เงิน แนวทางการตดิตาม และประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 

ณ สงิหาคม 2560) ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจัดการของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สิงหาคม 2560 
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ความเป็นมา (BACK GROUND) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 

2560) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 
ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  
มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มี
หน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ 
ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ   มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมี
การแต่งตั้งรองอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี  ดังภาพที่ 2 
โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

ส่วน 1 บทน ำ 
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          โครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
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ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE) 
XCHART) 

ภาพที่ 1.2โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการ
ด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

และคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
“มีความรู้ดี มีคุณธรรม น าชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน 
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี                                                                                                                                                              

 

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  

เป้าหมายในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พ.ศ2560 -2564) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่
จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
2. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส  

3. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100% 
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ยุทธศาสตร ์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังภาพที่ 1.3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 1.4 
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ภาพที่1.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
และกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์

ระดับประเทศ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง 

ง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาหลกัสตูร
กระบวนการเรียนการสอนการวดัและประเมินผล 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติ พฒันาครู 

คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ผลติและพฒันาก าลงัคนรวมทัง้

งานวิจยัที่สอดคล้องกบัความต้องการของการพฒันาประเทศ  

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยายโอกาสการเข้าถึงบริการ

ทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั/ประเภทสูส่ากล เสริมสร้างโอกาสการเข้าถงึบริการทางการศกึษาของประชาชนอย่างทัว่ถึง เทา่เทียม 

เป้าหมายการให้บริการของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
คณุภาพการศกึษาของไทยดีขึน้ คนไทยมีคณุธรรมจริยธรรม มี

ภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต 

ก าลงัคนได้รับการผลติและพฒันา เพ่ือ

เสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 

มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม 

สนบัสนนุการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 

ระบบบริหารจดัการการศกึษามีประสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล โดยการมี

สว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 

ระดับมหาวทิยาลัย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1  พฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทคัคะ

อย่างยัง่ยืน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2    สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิ

ปัญญาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดบั

นานาชาต ิ

ระดับหน่วยงาน ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทคัคะ

อย่างยัง่ยืน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2    สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิ

ปัญญาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดบั

นานาชาต ิ

เปา้ประสงค์ 

1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอตทคัคะที่มีความยัง่ยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.2 บณัฑิตมีคุณภาพตามอตัลกัษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทีย่อมรับของผู้ใช้บณัฑิตและสงัคม 
1.3 ผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบริหารจดัการการด าเนินการตามพนัธกิจ 
1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบูรณาการการจดัการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างคณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ สอดคล้องตามอตัลกัษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมหาวิทยาลยั 
1.5  หลกัสตูรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 
1.6 บุคลากรทกุระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทกัษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
1.7 บุคลากรมีคณุภาพชวิีตการท างานทีดี่และอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างาน 
1.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลกัธรรมภิบาล 
1.9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับการด าเนินการตามพนัธกิจได้อย่างครบถ้วน 
1.10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจดัการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบติัตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 ตวัชีว้ดั 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคณุภาพภายในประจ าปี 
1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS 
1.1.3 ร้อยละของนกัศึกษาทีไ่ด้รับการยกยอ่งหรือยอมรับในระดบัชาติและหรือนานาชาติในประเด็นที่เก่ียวข้องกับอตัลกัษณ์ 
1.2.1 ระดับคะแนนคณุภาพของบณัฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1.2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2.3 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 
1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่และไว้วางใจของบคุลากร/นกัศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 
1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลกัสตูรที่บูรณาการกบัพนัธกิจการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการส่งเสริม หรือพฒันาให้กับนกัศกึษา 
1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจดัการเรียนการสอน 
1.5.1 ร้อยละของหลกัสตูรทัง้หมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกนัคณุภาพหลกัสตูรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต ่ากว่าระดับ 3.01 
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อหลกัสตูรทกุหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
1.6.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพ่ิมพนูศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง 
1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.6.3 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการที่ได้รับการพฒันาตามสมรรถนะประจาสายงาน 
1.6.4 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยั 
1.6.5 ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั 
1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการพฒันาสู่องค์กรสขุภาวะ 
1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบคุลากรต่อระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกบัประเด็นความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ าหนดขึน้ต่อปี 
1.9.1 ความพงึพอใจของนกัศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั 
1.10.1 ร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจดัหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารยป์ระจ า 

กลยทุธ์ 

1.1.1.1 พฒันาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.3.1 สนับสนุนให้นักศึกษาสง่ผลงานทางวชิาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 
1.2.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวตักรรมร่วมสมยัอย่างมปีระสิทธิภาพ 
1.2.3.1 สนับสนุนการศึกษาวจิัยเพือ่คาดการณ์การเปลีย่นแปลง และความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอย่างต่อเน่ือง  
1.2.4.1 พฒันากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  
1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพฒันาคุณภาพการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ   
1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลกัสตูรให้สอดคล้องกับพนัธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
1.4.1.2 สง่เสริมและพฒันาการเรียนการสอน มุง่ให้บัณฑิตเป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ  
1.4.2.1 สง่เสริมและพฒันานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทาและมคีุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์  
1.4.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  
1.4.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ  
1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสตูรโดยใช้กระบวนการพชิญพจิารณ์ (Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ในระดับชาติ  
และนานาชาติ1.5.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  
1.5.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัโิดยใช้วธิ ีLink, Share, Learn 
1.5.2.2 พฒันา/ปรับปรุงหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัให้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ  
1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการในแต่ละสาขา 
1.6.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้บคุลากรศกึษาตอ่และเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ  
1.6.3.1 พฒันาศกัยภาพของบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมอือาชพี  
1.6.4.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  
1.6.5.1 พฒันาศกัยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบคุลากร 
1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวทิยาลยัเป็นองค์กรสขุภาวะ 
1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรท่ีดตีามหลกัธรรมาภบิาล 
1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสีย่งและการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจหลกัให้บรรลเุป้าหมาย  
1.9.1.1 พฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน  
1.9.1.2 พฒันาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏบิตักิาร และภมูทัิศน์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ 
1.10.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจดัหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
1.10.1.2 ปรับปรุงระเบยีบ ข้อบงัคบั และการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยัให้มคีวามยืดหยุ่นและคลอ่งตวั  

2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด 
2.2 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน ์
2.3 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนสุิทธิบตัร สิทธิบตัรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สงัคม 
2.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานวิจยัทีต่อบสนองต่อความต้องการของแหล่งทนุ 
2.6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์
คุณภาพ 
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
2.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสงัคม 
2.9 บคุลากรมีศกัยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจยั นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสิ่งอ านวยความสะดวกและฐานข้อมลูวิจยัที่เป็นประโยชน์และเอือ้ต่อการส่งเสริม
งานวิจยังานวิจยั 
 

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีห่ลากหลาย 
3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ 
3.4 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือขา่ย 
3.5 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทีรู้่จกัและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2 ความมีชือ่เสียงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4.3 นกัศึกษาชาวต่างชาติเข้าศกึษาต่อในสาขาวิชา 
4.4 ระบบบริหารจดัการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 
4.5 ระบบสนบัสนนุการศึกษา/การจดัการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 
4.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการใช้เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทนัสมยัในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีตี่พิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
2.1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
2.1.4 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทัง้หมด 
2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนสุิทธิบตัร สิทธิบตัรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึน้ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
2.4.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก หรือผู้นาชมุชนเทียบกับงานบริการวิชาการ
ทัง้หมด 
2.5.1 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทัง้หมด 
2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาติ 
2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบการให้บริการวิชาการแก่สงัคมตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษาที่ก าหนด 
2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนกัวิจยัที่มีผลงานวิจยั 
2.10.1 จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมลูวิจยัของมหาวิทยาลยั 

 

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
2.1.3.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.2.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสงัคม ชมุชน 
2.3.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนสุทิธิบตัร สิทธิบตัรหรือทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.4.1 พฒันากิจกรรมเชือ่มโยงระหว่างนกัศกึษาและผู้ใช้บณัฑิต 
2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชมุชน 
2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ภายใต้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้น า
ชมุชน 
2.5.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัหาแหล่งทนุงานวิจยั โดยอาศัยเครือข่าย 
2.6.1.1 พฒันาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คณุภาพและมาตรฐาน  
2.8.1.1 พฒันาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกบัความต้องการ และเป็นประโยชนต่์อสงัคม 
2.9.1.1 พฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมอยา่งมีประสทิธิภาพ 
2.10.1.1 จดัหา และพฒันาฐานข้อมลู ที่เอือ้ต่อการส่งเสริมงานวิจยั 

 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ีผลผลิตทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนนิการอย่างต่อเนื่อง 
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 
3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 
3.5.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 

 

3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพันธท์ี่ดีให้กับเครือข่าย 
3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 
3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 
3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการในต่างประเทศ 
3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือข่าย 
3.5.1.1 พัฒนาหรือปรบัปรุงฐานข้อมูล ท่ีเอ้ือต่อการสร้างความสมัพันธ์กับเครือข่าย 

4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลยั 
4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เปน็ชาวต่างชาติ 
4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทีเ่ป็นชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจ าและนักวจัิยทั้งหมด 
4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน 
4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรบัปรุงเว็บไซต์ 

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดับนานาชาติ 
4.1.1.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขนัทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1.3 สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการไปบรรยายระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสมัพนัธ์และการบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ 
4.3.1.2 สนับสนุนจัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในระดับนานาชาติ 
4.3.1.3  จัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษานานาชาติ 
4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ทีเ่ป็นหลักสูตรนานาชาติ 
4.4.2.1 สนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อการเรยีนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
4.5.1.1 สนับสนุนการสรรหาบคุลากรสายวิชาการที่มชีื่อเสียงระดับนานาชาติ 
4..5.1.2 สร้างต้นแบบเพื่อพัฒนาบคุลากรสายวิชาการใหม้ีชื่อเสยีงระดับนานาชาติ 
4.6.1.1 จัดหาสิ่งสนับสนนุการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
4.7.1.1 สนับสนุนใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 สง่เสริมและพฒันา

ระบบเทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือการศกึษา 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 

6 พฒันาระบบบริหาร

จดัการและสง่เสริมให้

ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม

ในการจดัการศกึษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพคน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเตบิโต

บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดลุและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

พฒันาระบบบริหารจดัการการศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง

ตลอดชีวิต 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ

 สิงหาคม 2560) 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

 

วิสัยทัศน์: “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 

ให้รับบริการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน 

เพื่อให้เป็นชุมชน 
สังคมเข้มแข็ง 

สู่การประชาคม

บริหารจัดการดว้ยระบบธรรมาภิบาล 

บริหารจัดการ
ทรัพยากร เพ่ือการ
จัดหารรายได้อย่าง

มืออาชีพ และ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงาน
วิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
วิชาการชั้นน า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงานวิชาการสู่
การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
 

ระบบงานประกันคุณภาพ 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
และมีคุณธรรม

จริยธรรม 

สนับสนุนงานวิจัย 
บรูณาการการเรียน
การสอน และการ
บริการวิชาการ 

วิชาชีพ 

ส่งเสริม  สืบสาน 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ก.พ.ร. , TQA ) 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

การจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา 

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

มีระบบและกลไกใน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

น าระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ 

พัฒนาคณะเป็นองค์กรเรียนรู้ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และความช านาญการ
ตามสาขาวิชาชีพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

น าระบบการจัดการความรู้ (KM) 

บัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
และคุณธรรม 

สร้างความสัมพันธ์ท่ีมีกับศิลย์
เก่าและชุมชน  

เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับชาติ 

ผลงานวิชาการตีพิมพ์
และได้รับการอ้างอิง
ในฐานมูลในระดับ

นานาชาติ 

ชุมชนได้รับความรู้
ความเข้าใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

บุคลากรมีความผาสุก เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในภาคปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์เป็นส าคัญ และเตรียมความพร้อม
ให้บุคลากร นักศึกษาก่อนสู่ประชาคม

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
ตา

ม 
พัน

ธก
ิจ 

 

คุณ
ภา

พก
าร

ให้
บร

ิกา
ร 

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พข

อง
กา

ร
ปฏ

ิบัต
ิงา

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

 

สร้างระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายความสัพพันธ์กับ
ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 

 

ภาพที ่1.4 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงานผล
การใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดีและ
ผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ โดยแบ่งเป็น 
1 งบประมาณแผ่นดิน 

1.1 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1  เป้าหมาย 25% 

1.2 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2  เป้าหมาย 30% 

1.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3  เป้าหมาย 30% 
1.4 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4  เป้าหมาย 15% 
1.5ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 100% 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
1.1 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1  เป้าหมาย 10% 

1.2 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2  เป้าหมาย 15% 

1.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3  เป้าหมาย 45% 
1.4 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4  เป้าหมาย 30% 
1.5ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 100% 
 
 

 
 
 

 

 

ส่วนที ่2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 



สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมอง
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงิน
และงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

1. จดุแข็ง (Strengths) 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการติดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของคณะ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงิน เพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจในการบริหารงานได้ตลอดเวลาอย่างเป็นเอกเทศ 
2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ระหว่างการด าเนินการด้านระบบติดตามและประเมินผล
ด้านการเงิน 
 2. การตรวจสอบบัญชีหรือการเบิกจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีความล่าช้า ไม่ทัน
รอบเดือน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปฏิบัติราชการล่วงเวลา อันเนื่องมาจากระบบและขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ต้องมีการประสานงานหลายภาคส่วน 
3. โอกาส (Opportunities) 

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยการส่งเสริม
ให้เข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดท าระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ง่ายต่อ
การตรวจสอบและมีความทันสมัยตามประแสโลกาภิวัฒน์ 
 
4. อุปสรรค (Threats) 

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขาดระเบียบในการประสานงานทางด้านการเงินที่เป็นรูปธรรม 
ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานจริง   
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือบริหารงานการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ง่ายต่อ
การตรวจสอบและสามารถเบิกจ่ายได้ทันรอบเดือนท่ีก าหนด 
   3. เพ่ือพัฒนากฎระเบียบทางด้านการเงินให้เกิดความยืดหยุ่น ลดขั้นตอน เอื้อต่อการปฏิบัติงานจริง  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  1. ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

   1. พัฒนาระบบบัญชีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ง่ายต่อการ
ตรวจสอบและสามารถเบิกจ่ายได้ทันรอบเดือนที่ก าหนด 
    2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม  

ส่วนที ่3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการ
ด าเนินการตามพันธกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 มาตรการ :  
 การใช้จ่ายงบประมาณต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ   คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ 

 ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน 
 มาตรการ : การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการเงินและงบประมาณ มีการก ากับ ตรวจสอบ ให้มี
การรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับระบบงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เป้าประสงค์ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  มาตรการ :  1. ด าเนินการปรับปรุงระบบการเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง  

   2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   3. จัดท าระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี 
 
เป้าประสงค์ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ระบบสารสนเทศให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารสนเทศให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืนๆ 
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 มาตรการ :  พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ
ได้อย่างครบถ้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืนๆ พัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับโปรแกรมในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource 
Planning) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูล รายงานผลและประมวลผลข้อมูลในการบริหารจัดการทุก
ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรการต่อไป 
 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
                                   โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ 

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

  มาตรการ :  พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สามารถแข่งขันและให้มีส่วนแบ่งรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
กล่าวคือ 

- หารายได้โดยการบริการวิชาการ 
- หารายได้โดยการบริหารสินทรัพย์ 
- ปรับปรุงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ า 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์ของกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทาง
การเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน
/

โครงการ
/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การบริหารจัดการการ
ด าเนินการตามพันธกิจ 

กลยุทธ์ท่ี 1. 
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ และพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1. ระดับความ
เชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของ
บุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์
เก่าต่อการ
ด าเนินการตาม
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

≥ 4.00 ≥ 4.20 ≥ 4.40 ≥ 4.60 ≥ 4.80 โครงการ
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การ
ปฏิบัติงา
น 

2. บุคลากรทุกระดับมี
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ท่ี 2
ปรับปรุงระบบการ
บริหารการเงินและ
พัสดสุ่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
ระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

≥ 85.00 ≥ 87.00 ≥ 89.00 ≥ 95.00 ≥ 99.00 โครงการ
ส่งเสริม
การ
ปฏิบัติตน
ให้เป็นไป
ตาม
จรรยาบร
รณ
วิชาชีพ 

3. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการ
บริหารงานท่ีสอดคล้อง
ตามหลักธรรมภิบาล 

กลยุทธ์ท่ี 3 
ปรับปรุงระบบและ
กลไกการก ากับ
องค์กรท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ระดับความ
เชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาลของ
มหาวิทยาลัย 

≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.61 ≥ 4.71 ≥ 5.00 โครงการ
ก ากับ
องค์กรท่ี
ดี 

4. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีอาคาร
สถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่รองรับ
การด าเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างครบถ้วน 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนา
และปรับปรุงอาคาร 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
และภูมิทัศน์ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสารสนเทศให้
พร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการ
สอนและภารกิจ
อื่นๆ 

1. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา/
บุคลากรท่ีมีต่อ
อาคารสถานท่ี
และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

≥ 4.40 ≥ 4.60 ≥ 4.70 ≥ 4.80 ≥ 5.00 1.
โครงการ
พัฒนา
และ
ปรับปรุง
ระบบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเท
ศ 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ของกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทาง
การเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน
/

โครงการ
/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

        2.
โครงการ
พัฒนา
และ
ปรับปรุง
ระบบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเ
ทศ 

5. คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สนิทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกจิ 

กลยุทธท์ี่ 1. ส่งเสรมิ
และสนับสนุนการ
จัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
งบรายได้จาก
โครงการจัดหารายได้
ด้านการบรกิาร
วิชาการและวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ า 
(บาท/คน) 

25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 โครงการ
จัดหา
รายได้ด้วย
การบรกิาร
วิชาการ 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2564 

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้
ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 



 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีกองนโยบายและแผน
เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดหา
ทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ดังนี้ 

 1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนมีแผนการสรรหางบประมาณท่ีมีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยน ามาเป็น
กรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยและจัดท าปฏิทินการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีพร้อมแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณส่งให้หน่วยงาน เพ่ือหน่วยงานจะจัดท าค าของบประมาณ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผน ท าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร
เพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนด าเนินการส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณไปยังส านักงบประมาณละส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาการได้รับการจัดสรรงบประมาณ กอง
นโยบายและแผนจะท าการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการจัดท าแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยและก าหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกเดือน ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจ าเป็นและ
ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดท างบประมาณในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ที่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาและรายได้
จากโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจะเป็นผู้ก าหนดวงเงินงบประมาณที่ได้พร้อม
แนวทางการจัดสรรเงินรายได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และด าเนินการ
แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามที่ได้รับการ
จัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท างบประมาณในระบบสารสนเทศการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) วิเคราะห์พร้อมน าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติเงินงบประมาณรายได้ และก าหนดให้
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ทุกเดือนและสิ้นปี 

 - แนวทางการก าหนดงบประมาณรายรับ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการจัดท างบประมาณประจ าปี โดยมีการค านึงถึงรายรับ

เป็นอันดับแรกว่าคณะฯ จะมีรายรับและจัดหารายได้จากทางใดได้บ้าง มากน้อยเพียงใด ก่อนการด าเนินการ
ก าหนดว่าจะจ าแนกการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งโดยปกติการด าเนินการจัดท างบประมาณ
จะมีการก าหนดวงเงินขึ้น 2 วงเงิน คือ งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย โดยคณะจะด าเนินการ
พิจารณาวงเงินทั้ง 2 ให้มีความสมดุลย์กัน คณะฯ ได้ให้ความส าคัญกับการประมาณการรายรับซึ่งคณะฯตระหนัก
ดีว่าการประมาณการงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายในแต่ละรอบปีงบประมาณนั้น มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาคณะฯ อย่างยิ่ง ดังนั้นคณะฯ จึงมีความพยายามในการก าหนดงบประมาณรายรับอย่างละเอียด รอบคอบ 
เพ่ือให้ส่งผลต่อการประมาณการรายจ่ายที่มีความเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในรอบปีงบประมาณ 
โดยการประมาณการรายรับนั้นคณะจะด าเนินการวิเคราะห์โดยให้หลักเหตุผลร่วมกับหลักสถิติแนวโน้มประมาณ
การรายรับของปีทีผ่่านมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และค านวณ 
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 - ข้อค านึงเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ  
 ในการประมาณการรายรับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อควรค านึงดังนี้ 
 1. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะฯ มีบทบาทในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้าน

งบประมาณ โดยในการประมาณการรายรับ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนจะปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการประชุม ปรึกษา เพ่ือหาข้อยุติในการวางแผนร่วมกัน 

 2. มีการก าหนดและจ าแนกรายละเอียดงบประมาณรายรับอย่างรอบคอบ ถูกต้องและมีความ
ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการจัดการรายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 3. จ าแนกประเภทรายได้ อย่างเหมาะสมตามยุทธศาสตร์และภารกิจเพ่ือความสะดวกในการ
ประมาณการ ทั้งนี้เนื่องจากรายรับในแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ประกอบกับรายรับในแต่ละประเภทย่อมมี
กลวิธีในการประมาณการที่แตกต่างกัน การจ าแนกประเภทที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญและส่งประโยชน์ในการ
ประมาณการรายรับให้มีความถูกต้อง แม่นย ายิ่งขึ้น 

 4. วิเคราะห์และค านึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อันจะท าให้การประมาณการ
เกิดความผิดพลาด  

 5. รวบรวมและเก็บสถิติต่างๆที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การใช้เป็นเครื่องมือประมาณการรายรับในปีถัดไป 

 6. มีการประมาณการรายรับที่เหมาะสม โดยคณะใช้วิธีการประมาณการโดยการศึกษาจากแหล่ง
รายได้ต่าง ๆ อย่างละเอียดและหาตัวก าหนดที่มาของรายได้โดยตรง จากนั้นจึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวก าหนดและตัวแปรต่าง ๆ จนครบ แล้วจึงน าสู่ขั้นตอนการค านวณประมาณการรายได้ทั้งหมด 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 3.2 

 

  
 

      
 

  

 

  

    
    

    

  

  

    

  
  

    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

แผนงบประมาณแผน่ดนิ 
แผนเงนินอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดนิ 

ได้รับจัดสรร 

ได้รับอนุมตั ิ

ได้รับอนุมตั ิ
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ สภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้) 

คณะกรรมการกลัน่กรอง 

งบประมาณและการเงนิ 

ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

ข้อมูลงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจากมาจากงบด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.2 งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 2556 2557

แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งส้ิน สัดส่วน แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งส้ิน สัดส่วน แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งส้ิน สัดส่วน

งบบคุลากร - 10,675,900 10,675,900 26.44 - 9,703,420 9,703,420 22.76 - 10,935,600 10,935,600 19.13

งบด าเนินงาน 5,650,500 16,997,900 22,648,400 56.1 6,306,000 20,159,390 26,465,390 62.09 4,410,000 21,031,303 25,441,303 44.49

งบลงทนุ 910,000 1,572,000 2,482,000 6.15 2,150,000 2,539,100 4,689,100 11 10,924,700 4,984,037 15,908,737 27.82

งบอุดหนุน - - - - 768,950 - 768,950 1.8 3,064,002.48 230,000 3,294,002.48 5.76

งบรายจ่ายอ่ืน 1,000,000 3,565,100 4,565,100 11.31 1,000,000 - 1,000,000 2.35 1,422,168.65 177,560 1,599,728.65 2.8

รวมทั้งส้ิน 7,560,500 32,810,900 40,371,400 100 10,224,950 32,401,910 42,626,860 100 19,820,871.13 37,358,500 57,179,371.13 100

ประเภท 2558

แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งส้ิน สัดส่วน แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งส้ิน สัดส่วน

งบบคุลากร - 7,388,200 7,388,200 10.37 - 7,824,000 7,824,000 14.14

งบด าเนินงาน 30,591,000 22,654,330 53,245,330 74.73 8,265,000 21,877,540 30,142,540 54.78

งบลงทนุ 6,000,000 3,115,369.50 9,115,369.50 12.79 - 3,580,431.13 3,580,431.13 6.47

งบอุดหนุน - - - - 12,281,400 - 12,281,400 22.2

งบรายจ่ายอ่ืน 1,500,000 - 1,500,000 2.11 1,500,000 - 1,500,000 2.71

รวมทั้งส้ิน 38,091,000 33,157,899.50 71,248,899.50 100 22,046,400 33,281,971.13 55,328,371.13 100

อ้างอิง ERP : SNAERPO1

2555

2559

งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลัง 4 ปีงบประมาณ

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 9,222,800 9,683,940 10,168,137 10,676,543 11,210,037 50,961,457 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
   - รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ภาคปกติ) 

34,032,920 35,005,110 31,479,360 32,403,650 32,638,980 
165,560,020 

   - รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ภาคพิเศษ)  

3,411,200 2,939,600 2,705,800 2,692,200 2,389,000 14,137,800 

   - บัณฑิตศึกษา 1,073,100 1,354,500 1,882,500 2,151,900 2,151,900 8,613,900 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,740,020 48,983,150 46,235,797 47,924,293 48,389,917 239,273,177 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1,243,130 -2,747,353 1,688,496 465,624 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

 งบประมาณแผ่นดินมีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 3.4 

ตารางท่ี 3.4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 

แผนงาน/ผผลผลิต/
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
งบด าเนินการ 4,046,000 4,046,000 4,671,000 4,671,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000 20,897,000 20,897,000 

งบลงทุน 65,787,489 3,676,800 3,512,940 3,512,940 4,608,137 4,608,137 5,116,543 4,608,137 5,650,037 4,608,137 84,675,146 21,014,151 

งบรายจ่ายอ่ืน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 7,500,000 

รวมทั้งสิ้น 71,333,489 9,222,800 9,683,940 9,683,940 10,168,137 10,168,137 10,676,543 10,168,137 11,210,037 10,168,137 113,072,146 49,411,151 

 
 
หมายเหตุ  แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตัง้งบประมาณ   

   ผล หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีท่ีไดร้ับจัดสรร   
              ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) ดังตารางที่ 3.5 

 
ตารางที่ 3.5 แผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2560- 2564) 
 

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

นักศึกษา               
-ภาคปกติ ทุกชั้นปี คน 3,120 2,830 2,791 2,791 2,791 15,211 
-ภาคพิเศษ ทุกชั้นป ี คน 1,273 228 1,446 1,446 1,446 7,339 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี คน 4,393 3,058 4,237 4,237 4,237 22,550 
ข้อมูลงบประมาณ         
-ภาคปกติ บาท 34,032,120 35,005,110 31,479,360 32,403,650 32,638,980 150,729,220 

-ภาคพิเศษ บาท 3,411,200 2,939,600 2,705,800 2,692,200 2,389,000 23,610,500 

บัณฑิตศึกษา บาท 1,073,100 1,354,500 1,882,500 2,151,900 2,151,900 5,749,131 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น บาท 38,517,220 39,299,210 34,140,092 34,140,092 34,140,092 180,088,851 

 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ เดือนสิงหาคม 2560    

  

หน่วย : บาท 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

 ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้คณะ
วิทยาศาตร์และแทคโนโลยีได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 
5  ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 3.6 และตารางท่ี 3.7 

ตารางท่ี 3.6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้  

 
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน 
 

12.93 % 12.93 % 12.93 % 12.93 % 12.93 % 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับจริงจากการประมาณการ
รายรับ 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับ
รายรับท่ีเกดิขึ้นจริง 

56.47 % 56.47 % 56.47 % 56.47 % 56.47 % 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการ
จัดสรร ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่าย เดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ 
หนว่ยของปีงบประมาณก่อนหนา้มาเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดัง
ตารางที่ 3.7 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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ตารางท่ี 3.7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

หน่วย : บาท 

รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
เงินในงบประมาณ 

(บาท) 
เงินนอกงบประมาณ 

(บาท) ประเภทค่าใช้จ่าย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร          54,626,000.87              12,858,667.92  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร         50,360,131.78            7,049,629.00        57,409,760.78  
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 
12 คาบ 

           2,653,600.00                3,205,450.00  
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 
คาบ           2,699,600.00            3,306,400.00         6,006,000.00  

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา                         -                    867,602.05  3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา                        -                575,355.55            575,355.55  
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน 

           2,311,547.57              10,358,727.16  
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน           6,108,150.41            8,049,572.30        14,157,722.71  

5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม            2,157,963.00                1,798,653.00  5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม           1,903,602.80            1,619,581.00         3,523,183.80  

6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง                         -                  1,426,125.03  6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        -              1,007,546.53         1,007,546.53  

7. ค่าสาธารณูปโภค                         -                      79,424.60  7. ค่าสาธารณูปโภค                        -                 60,581.93             60,581.93  

8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย          11,306,939.35                1,937,786.36  8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย           5,835,171.43            1,803,666.14         7,638,837.57  

9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                         -                               -    9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                        -                           -    
10. ค่าใช้จ่ายที่ไดจ้ากศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลยั) 

         37,952,140.87              41,544,513.79  
10. ค่าใช้จ่ายที่ไดจ้ากศูนย์
ต้นทุนสนันสนุน (มหาวิทยาลัย)         36,268,908.17          35,719,448.50        71,988,356.67  

ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  56,382,190.79 61,218,281.99 ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 103,175,564.59 59,191,780.95 162,367,345.54 

ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560 -2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560)  
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ตารางท่ี 3.8  เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนและลดลงของรายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ประเภทค่าใช้จ่าย เงินในงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
เพิ่มขึ้น          

4,265,869.09  
เพิ่มขึ้น          5,809,038.92  

2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 
              ลดลง 

46,000.00  
 ลดลง               

100,950.00  

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา                         -    
 เพิ่มขึ้น       

292,246.50  

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
        ลดลง   

3,796,602.84  
-            ลดลง 

2,309,154.86  

5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
   เพิ่มขึ้น         

254,360.20  
-              เพิ่มขึ้น 

179,072.00  

6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง                         -    
 เพิ่มขึ้น      

    418,578.50  

7. ค่าสาธารณูปโภค                         -    
เพิ่มขึ้น         

      18,842.67  

8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
  เพิ่มขึ้น       

5,471,767.92  
   เพิ่มขึ้น            

134,120.22  

9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                         -                               -    

10. ค่าใช้จ่ายที่ไดจ้ากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลยั) 
  เพิ่มขึ้น       

1,683,232.70  
เพิ่มขึ้น    

5,825,065.29  

 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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ตารางท่ี 3.9 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

หน่วย : บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกิจกรรม เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ค่าเส่ือมราคา ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ช่ือกิจกรรม เงินในงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) ค่าเส่ือมราคา (บาท) ต้นทุนรวม (บาท) สัดส่วน (%) ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก (หลักสูตร) 42,360,459.93         2,350,100.78              4,671,632.05                                                   49,382,192.76        2,125.77               FTES 23,230.26            1.กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก (หลักสูตร) 49,062,959.53 12,510,813.12 9,760,140.63 71,333,913.28 0.00% 2,678.99 FTES 26,627.17

1.1 ผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับ
ปริญญาตรี

42,360,459.93              2,020,460.78                    4,639,156.80                                                                  49,020,077.51             
2,119.39                     FTES

23,129.33                 
1.1จัดการเรียนการสอนสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) ระดับปริญญาตรี

48,820,289.53 11,963,908.12 9,724,901.95 70,509,099.60 1052.16% 2,672.36 FTES 26,384.58

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์สารสนเทศ 4,102,999.20                42,000.00                        2,442.50                                                                        4,147,441.70               42.36                         FTES 97,909.39                 1.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 3,561,676.00 323,996.77 210,778.03 4,096,450.80 61.13% 43.08 FTES 95,089.39

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 831,240.00                   85,000.00                        775,867.25                                                                    1,692,107.25               113.03                       FTES 14,970.43                 1.1.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1,074,439.90 824,883.23 292,568.45 2,191,891.58 32.71% 168.67 FTES 12,995.15

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเคมี 4,927,440.00                94,000.00                        429,717.08                                                                    5,451,157.08               58.31                         FTES 93,485.80                 1.1.3 สาขาวิชาเคมี 5,325,941.20 192,197.00 486,269.47 6,004,407.67 89.60% 86.39 FTES 69,503.50

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2,629,260.00                97,945.13                        371,344.98                                                                    3,098,550.11               70.36                         FTES 44,038.52                 1.1.4 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2,521,282.63 411,359.94 426,494.47 3,359,137.04 50.13% 88.83 FTES 37,815.34

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรชีววิทยา 2,485,080.43                92,500.00                        -                                                                               2,577,580.43               114.23                       FTES 22,564.83                 1.1.5 สาขาวิชาชีววิทยา 2,678,541.01 473,970.80 263,880.00 3,416,391.81 50.98% 148.53 FTES 23,001.36

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 3,077,580.00                87,993.75                        327,373.46                                                                    3,492,947.21               52.59                         FTES 66,418.47                 1.1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3,472,383.16 576,822.36 476,167.33 4,525,372.85 67.53% 58.39 FTES 77,502.53

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,958,816.87                350,404.20                      723,197.75                                                                    5,032,418.82               510.62                       FTES 9,855.51                   1.1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,972,527.21 1,335,200.00 75,910.54 6,383,637.75 95.26% 592.58 FTES 10,772.62

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 3,178,380.00                60,000.00                        66,552.33                                                                      3,304,932.33               50.56                         FTES 65,366.54                 1.1.8 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 3,663,248.13 711,016.62 214,805.25 4,589,070.00 68.48% 64.31 FTES 71,358.58

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,113,736.77                421,000.00                      1,166,649.58                                                                  6,701,386.35               382.51                       FTES 17,519.51                 1.1.9 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,269,082.68 1,176,600.00 1,148,491.63 7,594,174.31 113.32% 387.48 FTES 19,598.88

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

2,173,360.00                100,640.00                      
211,528.50                                                                    2,485,528.50               

88.69                         FTES
28,024.90                 1.1.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2,822,131.10 628,202.61 508,267.76 3,958,601.47 59.07% 101.97 FTES 38,821.24

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 5,998,743.33                195,904.20                      554,234.00                                                                    6,748,881.53               149.82                       FTES 45,046.60                 1.1.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 6,973,648.30 582,455.31 777,679.98 8,333,783.59 124.36% 194.78 FTES 42,785.62

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถิติประยุกต์ 2,299,500.00                257,448.50                      -                                                                               2,556,948.50               192.54                       FTES 13,280.09                 1.1.12 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3,005,124.13 1,683,432.72 0.00 4,688,556.85 69.96% 209.89 FTES 22,338.16

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 1,255,740.00                135,625.00                      10,249.37                                                                      1,401,614.37               178.54                       FTES 7,850.42                   1.1.13 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 1,528,139.08 620,094.61 4,843,589.04 6,991,822.73 104.33% 207.94 FTES 33,624.23

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 328,583.33                   -                                 -                                                                               328,583.33                 115.23                       FTES 2,851.52                   1.1.14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 255,805.00 1,998,031.15 0.00 2,253,836.15 33.63% 301.19 FTES 7,483.10

1.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับ
ปริญญาโท

-                              
329,640.00                      

32,475.25                                                                      362,115.25                 
6.38                           FTES

56,757.88                 1.1.15 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1,696,320.00 425,645.00 0.00 2,121,965.00 31.66% 18.33 FTES 115,764.59

     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา
-                              

329,640.00                      
32,475.25                                                                      362,115.25                 

6.38                           FTES
56,757.88                 

1.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต (ค.ม.) ระดับปริญญาโท

242,670.00 546,905.00 35,238.68 824,813.68 12.31% 6.63 FTES 124,406.29

จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
-                       

-                          
-                                                               -                      -                    1.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 242,670.00 546,905.00 35,238.68 824,813.68 12.31% 6.63 FTES 124,406.29

ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม -                       37,428.00                  -                                                               37,428.00             200.00                 ผู้ท่ีได้รับบริการ 187.14                2.จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 0.00 568,204.04 0.00 568,204.04 8.48% 1.00 โครงการ/กิจกรรม 568,204.04

ด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ -                       461,350.00                -                                                               461,350.00            600.00                 ผู้ท่ีได้รับบริการ 768.92                3.ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 22,448.00 0.00 22,448.00 0.33% 3.00 โครงการ/กิจกรรม 7,482.67

     โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                       252,350.00                      -                                                                               252,350.00                 300.00                       ผู้ที่ได้รับบริการ 841.17                     4.ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 0.00 596,250.00 0.00 596,250.00 8.90% 3.00 โครงการ/กิจกรรม 198,750.00

     โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (ICAPMA 2015) -                       209,000.00                      -                                                                               209,000.00                 300.00                       ผู้ที่ได้รับบริการ 696.67                     กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ส านักงาน) 45,476,729.60 48,568,096.35 18,519,500.30 112,564,326.25 229.63% 0.00

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ส านักงาน) 18,711,025.06         18,819,787.53            2,967,205.52                                                   40,498,018.11        1.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0.00 909,245.82 0.00 909,245.82 1.85% 25.00 โครงการ/กิจกรรม 36,369.83

     ส านกังานคณบดี/แผนงาน 2,178,042.80                1,712,802.93                    -                                                                               3,890,845.73               46.00                         จ านวนแผนงาน 84,583.60                 2.ฝ่ายบุคคล 10,902,238.70 6,516,450.57 0.00 17,418,689.27 35.53% 37.00 จ านวนบุคลากร 470,775.39

     ด้านการพัสดุ 5,833,710.41                5,393,009.05                    2,967,205.52                                                                  14,193,924.98             80.00                         โครงการ/กิจกรรม 177,424.06               3.ฝ่ายการพัสดุ 1,799,714.77 1,684,870.31 3,484,585.08 6,969,170.16 14.22% 396.00 รายการ 17,598.91

     ด้านบริหารบุคลากร 7,999,671.85                7,084,629.00                    -                                                                               15,084,300.85             120.00                       จ่านวนอาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ 125,702.51               4.ฝ่ายกิจการนักศึกษา 0.00 867,602.05 0.00 867,602.05 1.77% 10.00 โครงการ/กิจกรรม 86,760.21

     ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล -                              573,181.00                      -                                                                               573,181.00                 120.00                       จ่านวนอาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ 4,776.51                   5.ฝ่ายบริการการศึกษา 733,900.84 1,844,750.00 0.00 2,578,650.84 5.26% 1,104.00 จ านวนนักศึกษา 2,335.73

     ด้านวิชาการ/งานทะเบียน/การสอน/หลักสูตร 2,699,600.00                3,306,400.00                    -                                                                               6,006,000.00               1,500.00                     จ่านวนอาจารย์ และนกัศึกษา 4,004.00                   6.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 0.00 353,560.00 0.00 353,560.00 0.72% 3.00 โครงการ/กิจกรรม 117,853.33

     ด้านพัฒนานกัศึกษา -                              575,355.55                      -                                                                               575,355.55                 1,000.00                     จ านวนนกัศึกษา 575.36                     7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 4,720,455.85 0.00 4,720,455.85 9.63% 9.00 โครงการ/กิจกรรม 524,495.09

     ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -                              174,410.00                      -                                                                               174,410.00                 1,500.00                     จ่านวนอาจารย์ และนกัศึกษา 116.27                     8.ค่าใช้จ่ายท่ีได้จากศูนย์ต้นทนุสนับสนุน(ระดับมหาวิทยาลัย) 32,040,875.29 31,671,161.75 15,034,915.22 78,746,952.26 160.64%

ค่าใช้จ่ายที่ได้จากศูนย์ต้นทุนสนนัสนนุ (มหาวิทยาลัย) 31,233,038.98 24,510,578.36                  16,244,739.32                                                                71,988,356.66             ผลรวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 94,539,689.13 62,265,811.51 28,279,640.93 183,898,239.53 2744.18%

รวม 92,304,523.97         46,179,244.67            23,883,576.89                                                 162,367,345.53      

ปริมาณปริมาณ
รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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ตารางท่ี 3.10 เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนและลดลงของ รายงานต้นทุนกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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ตารางท่ี 3.9 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
หน่วย : ล้านบาท 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 40,763,710 45,265,081 47,528,335 49,904,752 52,399,989 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร ่และสทิธทิางปัญญา 771,000 610,000 1,615,162.5 1,695,920.6 1,780,716.7 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความสัมพนัธแ์ละเชือ่มโยงเครอืข่าย 640,000 1,510,000 705,600 740,880 777,924 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 370,000 3,038,000 407,925 428,321.25 449,737.31 

แผนงานบุคลากรภาครฐั 9,980,730 8,424,552 7,652,275.1 8,034,888.63 8,436,633.594 

รวมท้ังสิ้น 52,525,440 58,847,633 57,909,298 60,804,762 63,845,001 

 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/
ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  
 1. วงเงินจัดสรรของแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงานและเงื่อนไข
ของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงาน รวมถึงข้อตกลงที่มีการบันทึกข้อตกลงไว้ก่อน
เสนอค าขอตั้งงบประมาณ 

 2. ให้ใช้เกณฑ์การจัดสรรเดียวกัน 
  2.1 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost) แล้วจึงน ามาจัดสรรเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วนของรายรับ 
  2.2 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost) แล้วหักเข้าเงินคงคลังร้อยละ 
20 ของการประมาณการรายรับและน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละ 80 
 3. สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติ
ราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมให้คณะจัดให้มีการด าเนินงานตามจุดเน้นประจ าปี อย่างเต็มศักยภาพ 
 7. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม
ต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านการรียนการสอนและด้านอ่ืนๆ 
 8. สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล เพ่ือบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 
 
 แนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยจ าแนกออกตามแหล่งเงินที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 
คืองบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ดังนี้ 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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แสดงผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ภาพที่ 3.3 แสดงผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน  (100 % ) 

งบด าเนินการ 

(43.87 %) 

1. ค่าวัสดุการศึกษา 

2. ค่าสอนพเิศษนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

งบลงทุน 

(39.87 %) 
1. จัดซื้อครุภณัฑ์การศกึษา 

2. จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

งบรายจ่ายอื่น 

(16.26 %) 

1. ค่าใช่จ่ายในการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฯลฯ 

2.  

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครง การ/

กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประมาณการรายรับ (100 %) 

งบบุคลากร (23.16 %) งบด าเนินงาน (55.71 %) งบลงทุน (21.13 %) 

1. เงินเดอืนพนกังานประเภท
ชั่วคราว 

2. เงินประจ าต าแหน่งฯลฯ 

3.  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

4. ค่าครองชีพ ฯลฯ 

 

1. ค่าตอบแทน 

2. ค่าใช้สอย 

3. ค่าวัสด ุ

4. ค่าสาธารณูปโภค 

ฯลฯ 

1. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ฯลฯ 

ภาพท่ี 3.4 ผงัการจดัสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560-2564 คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
 สิงหาคม 2560) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม     
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ภาพที่ 3.5 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.07 %

61.20 %

1.74 %

4.31 % 8.68 %
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิ
ทางปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ

ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างผลงานวิชาการสูก่าร
ยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยงเครือข่ายและทอ้งถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาต ิ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 



                                                                                               

 

 
2. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.20 %

22.24 %
41.96 %

1.48 %

0.13%

3.98 %
8.01%

การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ
ผลงานให้บริการวิชาการ

การสร้างเครื่อข่ายของ
มหาวิทยาลัย
การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560 



                                                                                               

 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.7 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย(เงินนอกงบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.07 %

22.35 %

53.58 %

งบบุคลากร

งบลงทุน

งบด าเนินงาน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560 



                                                                                               

 

 

4. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย(งบประมาณแผ่นดิน) 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

43.87%

39.87%

16.267%

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560 



                                                                                               

 

 

5. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

ตารางท่ี 3.8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) 

รวม 

สาขาวิชาคณติศาสตรส์ารสนเทศ 45,900 63,000 108,900 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 100,500 254,000 354,500 

สาขาวิชาเคม ี 83,000 100,000 183,000 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 52,400 112,000 164,400 

สาขาวิชาชีววิทยา 85,200 171,000 256,200 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 52,400 56,000 108,400 

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,900 476,000 676,900 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์ 67,700 70,000 137,700 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 231,400 402,000 633,400 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 54,600 128,000 182,600 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 133,200 223,000 356,200 

สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ 102,600 168,000 270,600 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 35,000 89,000 124,000 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 235,800 603,849 839,649 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์ 13,100 70,000 83,100 

โครงการพิเศษ ปริญญาโท - 1,354,500 1,354,500 

รวมท้ังสิ้น 1,493,700 4,340,349 5,834,049 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560 



                                                                                               

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
 1.2 ปฏิบัติงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
 1.3 มีการติดตามผลการด าเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน และรายไตรมาส  
 1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบ.ม.) 
 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

 2,956,500.00   3,547,800.00   3,547,800.00   1,773,900.00  11,826,000 

 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
 1.2 ปฏิบัติงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
 1.3 มีการติดตามผลการด าเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน และรายไตรมาส  
 1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบ.ม.) 
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

10,624,519 11,383,413 10,245,072 5,691,707 37,944,710 

 

 

ส่วนที ่4 การบรหิารและจัดการงบประมาณ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 



                                                                                               

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
3. ก าหนด บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละ

ตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด ต่อกองนโยบายและแผน  ทุก

เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหาร
งบประมาณท่ีปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือน
ของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือ
บริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 
Planning)  

2. ฐานข้อมูลบริหารงบประมาณผ่านโปรแกรม Microsoft Excel  
 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนด้วยกัน คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และสาขาวิชาจ าแนกตามแหล่งเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  



คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ ๓๖๕/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

___________________________

เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน ซ่ึงได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ หน่วยงานต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการอํานวยการ
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
๒. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธาน
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
๖. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
๗. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ
๘. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการ
๙. หัวหน้าสํานักงานคณบดี กรรมการ

๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
๑๑. บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องต่างๆกับคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. กํากับและติดตามการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการดําเนินงาน

๑. รอคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธาน
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
๓. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
๔. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ
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๕. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการ
๖. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ กรรมการ
๗. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี กรรมการ
๘. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการ
๙. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม กรรมการ
๑๐. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ กรรมการ
๑๒. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรรมการ
๑๓. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ
๑๔. หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๕. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ
๑๖. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ
๑๗. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
๑๘. หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ กรรมการ
๑๙. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กรรมการ
๒๐. ประธานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กรรมการ
๒๑. หัวหน้าฝ่ายบริหาร กรรมการ
๒๒. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา กรรมการ
๒๓. หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ กรรมการ
๒๔ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๒๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
๒๖. บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. นําเสนอ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการหรือผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย

ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

  



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๑ และ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปงีบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  

เมือ่ว ันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐    

ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผู้มาประชุุม 
๑.   ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๓.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
๔.   อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
๕.      อาจารย์ ดร. ทัศนาวลัย อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
๖.   อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๗.   อาจารย์ ดร. กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
๙. รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ 
๑๐. นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๑. นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์              สังวาระนท ี  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 

เรุ ่มประชุุม ๑๓.๓๐ น. 
ประธานที่ประชุม  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วาระท่ีุ๑ุประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา  ) ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ 
ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของการทบทวนตัวชี้วัดคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการน าไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงขอระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมในการทบทวนตัวชี้วัด และจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปงีบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มต ที่ประชุมรับทราบ 
 



วาระท่ีุ๒ุรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 

วาระท่ีุ๓ุเรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
วาระท่ีุ๔ุเรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ประธานในที่ประชุมชี้แจงเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธิ์และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง 
แนวทางการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐– ๒๕๖๔  
มต ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ีุ๕ุเรื่องเสนอเพื่อพ จารณา 
 ๕.๑ ประธานในที่ประชุม มอบให้รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ น าเสนอการทบทวนตัวชี้วัดแผน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน ามา
ประกอบการจัดท า ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข การทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนยีตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์ตัวชี้วัดที่ท า
การทบทวนฉบับใหม่ มาน าเสนอท่ีประชุมตรวจสอบในระหว่างการประชุม โดยสรุปการปรับปรุงโครงการ กิจกรรมตาม
ตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน  ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าข้ึนภายใต้หลักการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

มต ที่ประชุมุพ จารณาเห็นชอบตามเสนอ 
๕.๒ การแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินฯซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงไว้ทั้งหมด ๔

ยุทธศาสตร์ คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   สรา้งผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   สรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ชี้แจงว่าในการเชื่อมโยงนี้ มหาวิทยาลัยท าการเชื่อมโยง 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งครอบคลุมทุก ผลผลิต/โครงการ ที่มหาวิทยาลัย 
จะต้องด าเนินการ 

ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมเติมบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๑ อาทิเช่น วิสัยทัศน์ จ านวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีใช้ในการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

มต ที่ประชุมุพ จารณาเห็นชอบตามเสนอ 
 ๕.๓ ประธานในที่ประชุมหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ / คณะกรรมการด าเนินการ แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่ง  และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ / คณะกรรมการด าเนินการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐– ๒๕๖๔  
 มต ที่ประชุมุพ จารณาเห็นชอบตามเสนอ 



มต ที่ประชุมุพ จราณาเห็นชอบตามเสนอ 
วาระท่ีุ๖ุเรื่องอ่ืนุๆ (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
เล กประชุมเวลาุ๑๖.๐๐ุน. 
 
 
 
 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
 

 
 

 นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง 
                                                                                            ผู้บันทึกรายงานประชุม 

 
 
  

 
 
 

อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 



สวนราชการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๗๖๙๙/๒๕๖๐
วนัที� ๒๗ ก.ย. ๖๐
เวลา ๐๗:๕๐ น.

  บันทึกขอความ
 

ท่ี      วท ๒๙๔๗   วันท่ี    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง
 

ขอความอนุเคราะหพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๘ แผน  ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เรียน  อธิการบดี

               ตามคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ระดับหนวยงาน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด   อันจะสงผลใหการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไวน้ัน

                ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๘ แผน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   (ตามสิ่งที่สงมาดวย) ตอทาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเกณฑฺการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้

          ๑. อนุมัติแผนปฏิบัติการดานตางๆ จํานวน ๑๘ แผน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑.๑ แผนการดําเนินงานแสวงหาเครือขาย

๑.๒ แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

๑.๓ แผนปฏิบัติการดานการวิจัย

๑.๔ แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ

๑.๕ แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑.๖ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความรวมมือกับตางประเทศ

๑.๗ แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได

๑.๘ แผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม

๑.๙ แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๑.๑๐ แผนพัฒนาบุคลากร

๑.๑๑ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล



๑.๑๒ แผนกลยุทธทางการเงิน

๑.๑๓ แผนการจัดการความรู

๑.๑๔ แผนบริหารความเสี่ยง

๑.๑๕ แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง

๑.๑๖ แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ

๑.๑๗ แผนปฏิบัติการดานประชาสัมพันธเชิงรุก

              ๑.๑๘ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ

 
          ๒. สั่งการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร

 

 

 

 

 

 



 

-  ๒  -

 

 

 

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
26  ก.ย.  60  เวลา 17:02:45  Non-PKI Server Sign
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อนุมัติ

 
(รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)

 อธิการบดี
 27  ก.ย.  60  เวลา 12:42:59  Non-PKI Server Sign

  Signature Code : RgBCA-DQAOA-BEADc-AOABD

 


