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บทสรุปผู้บริหาร
การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จะประสบ
ความสาเร็จได้นั้น มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้บรรลุ เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย
ของการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่า
บารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ มีการนาเงินรายได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทา
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผตู้ รวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุท ธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้บ รรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุท ธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564
ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้
เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณและปฏิบัติงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง
ณ สิงหาคม 2560) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ส่วน 1 บทนำ

ความเป็นมา (BACK GROUND)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม
2560) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒ นาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่ อ สร้ า งกลไกที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทางานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า
ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มี
หน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามระเบี ย บ ได้แก่ สานั กงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิช าการ สภาคณาจารย์
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทาหน้าที่ในการนานโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ
ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมี
การแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อทาหน้าที่กากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2
โครงสร้างการบริหารจัดการ
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โครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE)
XCHART)
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ภาพที่ 1.2โครงสร้างการบริหารจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคณะผู้บริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ
ดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”
ปรัชญา (Philosophy)
“มีความรู้ดี มีคุณธรรม นาชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี
เอกลักษณ์ (Identity)
"เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล"
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
"เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด 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 ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
จะดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้
2. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส
3. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100%
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
กาหนดยุทธศาสตร์ 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 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังภาพที่ 1.3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy
Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จานวน
4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 1.4

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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ภาพที่1.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
และกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ

ง

ยุทธศาสตร์ ของ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ าง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านการพัฒนาและเสริ มสร้ าง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการสร้ างโอกาสความ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านการสร้ างการเติบโต

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการปรับสมดุลและ

ความสามารถในการแข่งขัน

ศักยภาพคน

เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

บนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม

พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรี ยนการสอนการวัดและประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทัง้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยายโอกาสการเข้ าถึงบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

งานวิจยั ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของการพัฒนาประเทศ

ทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อการศึกษา

6 พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการและส่งเสริ มให้

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูส่ ากล

เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ

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

ระดับหน่ วยงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่ วม
ในการจัดการศึกษา

เป้ าหมายการให้ บริการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับมหาวิทยาลัย

เสริ มสร้ างโอกาสการเข้ าถึงบริ การทางการศึกษาของประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม

คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ ้น คนไทยมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มี

กาลังคนได้ รับการผลิตและพัฒนา เพื่อ

มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม

คนไทยได้ รับโอกาสในเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง

ระบบบริ หารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี

ภูมิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

เสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

ตลอดชีวิต

ส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ นเอตทัคคะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิ

อย่างยัง่ ยืน

ปั ญญาท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ นเอตทัคคะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิ

อย่างยัง่ ยืน

ปั ญญาท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน

1.1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเอตทัคคะที่มคี วามยัง่ ยืน และได้ รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นทีย่ อมรับของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสังคม
1.3 ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจในการบริ หารจัดการการดาเนินการตามพันธกิจ
1.4 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีการบูรณาการการจัดการเรี ยนสอนที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และมหาวิทยาลัย
1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ
1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้ าวหน้าในสายอาชีพ มีทกั ษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
1.7 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานทีด่ ีและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการทางาน
1.8 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีการบริ หารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
1.9 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทีร่ องรับการดาเนินการตามพันธกิจได้ อย่างครบถ้ วน
1.10 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิตามภารกิจ
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
1.1.2 ร้ อยละความสาเร็ จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS
1.1.3 ร้ อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้ รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริ ญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2.2 ร้ อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้ งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2.3 ร้ อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้ งานตรงสาขาวิชา
1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.4.1 ร้ อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริ ม หรื อพัฒนาให้ กับนักศึกษา
1.4.3 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรี ยนการสอน
1.5.1 ร้ อยละของหลักสูตรทังหมดที
้
่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้ คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.6.1 ร้ อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้ รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
1.6.2 ร้ อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.6.3 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้ รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
1.6.4 ร้ อยละของบุคลากรที่เข้ าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
1.6.5 ร้ อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
1.7.1 ร้ อยละเฉลี่ยของความสาเร็ จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
1.8.2 ร้ อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้ รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทังหมดที
้
ก่ าหนดขึนต่
้ อปี
1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
1.10.1 ร้ อยละเฉลี่ยของงบรายได้ จากโครงการจัดหารายได้ ด้านการบริ การวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา
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1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้ วยระบบคุณภาพ
1.1.2.1 สนับสนุนการสร้ างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้ เป็ นที่ยอมรับทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.3.1 สนับสนุนให้ นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้ างสรรค์เข้ าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ
1.2.1.1 ส่งเสริ มการจัดการเรียนการสอนด้ วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพือ่ คาดการณ์การเปลีย่ นแปลง และความต้ องการของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง
1.2.4.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและผู้ใช้ บัณฑิต
1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การที่ตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ
1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้ สอดคล้องกับ พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4.1.2 ส่งเสริ มและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ ให้ บัณฑิตเป็ นเจ้ าของสถานประกอบการ หรือเจ้ าของธุร กิจ
1.4.2.1 ส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
1.4.2.2 สร้ างเครือข่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา และผู้ใช้ บัณฑิต
1.4.3.1 ส่งเสริ มและสนับ สนุนให้ อาจารย์ประจาปรับปรุ งและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5.1.1 ส่งเสริ มและสนับ สนุนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ กระบวนการพิชญพิจ ารณ์ (Peer review) จากเครือข่ายทั ้งในระดับชาติ
และนานาชาติ1.5.2.2 สร้ างเครือข่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษาและผู้ใช้ บัณฑิต
1.5.2.1 ส่งเสริ มและสนับ สนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยใช้ วธิ ี Link, Share, Learn
1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้ สอดคล้องกับความจาเป็ นและความต้ องการในแต่ละสาขา
1.6.2.1 ส่งเสริ มและสนับ สนุนให้ บคุ ลากรศึกษาต่อและเพิม่ ต าแหน่งทางวิช าการ
1.6.3.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมืออาชีพ
1.6.4.1 ส่งเสริ มและสนับ สนุนให้ บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
1.6.5.1 พัฒนาศักยภาพด้ านภาษาอั งกฤษให้ กบั บุคลากร
1.7.1.1 เสริ มสร้ างให้ มหาวิทยาลัยเป็ นองค์กรสุขภาวะ
1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล
1.8.2.1 ส่งเสริ มการจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในเพื่อสนับ สนุนการด าเนินการตามพันธกิจหลักให้ บรรลุเ ป้าหมาย
1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ เอื ้ออ านวยต่อการเรียนรู้ และการบริหารงาน
1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั กิ าร และภูมทิ ศั น์ทเ่ี ป็ นมิต รต่อสิ่งแวดล้อม ให้ พร้ อมสาหรับ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ
1.10.1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดหารายได้ ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
1.10.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ มคี วามยืดหยุน่ และคล่องตัว

2.1 ผลงานวิชาการ วิจยั และงานสร้ างสรรค์ ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรื อนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด
2.2 ผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ได้ รับการนาไปใช้ ประโยชน์
2.3 ผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ได้ มีการจดอนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรื อทรัพย์สินทางปัญญา
2.4 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้ และบริ การวิชาการแก่สงั คม
2.5 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีงานวิจยั ทีต่ อบสนองต่อความต้ องการของแหล่งทุน
2.6 งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ มีคุณภาพได้ ตามมาตรฐาน และเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์
คุณภาพ
2.7 วารสารวิชาการที่ได้ รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.8 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีกระบวนการบริ การวิชาการ ที่ได้ มาตรฐาน และสอดรับกับความต้ องการของสังคม
2.9 บุคลากรมีศกั ยภาพในการริ เริ่ มสร้ างสรรค์งานวิจยั นวัตกรรม และการบริ การวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.10 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีสิ่งอานวยความสะดวกและฐานข้ อมูลวิจยั ที่เป็ นประโยชน์และเอื ้อต่อการส่งเสริ ม
งานวิจยั งานวิจยั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีห่ ลากหลาย
3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ
3.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
3.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.1 ร้ อยละของผลงานวิชาการ วิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรื อนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั
2.1.2 ร้ อยละของบทความวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั
2.1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2.1.4 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ
2.2.1 ร้ อยละผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ได้ รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ทงหมด
ั้
2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ได้ มีการจดอนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรือทรัพย์สินทางปัญญา
2.4.1 จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึนในแหล่
้
งเรียนรู้บริการวิชาการ
2.4.2 ร้ อยละของงานบริ การวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรื อผู้นาชุมชนเทียบกับงานบริ การวิชาการ
ทังหมด
้
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั
2.5.2 ร้ อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ที่ได้ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริ การในระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ทงหมด
ั้
2.6.1 ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่ได้ มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ
2.7.1 จานวนวารสารที่ได้ รับการยอมรับในระดับชาติ
2.8.1 ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาระบบการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
2.9.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั
2.10.1 จานวนผู้ใช้ บริการฐานข้ อมูลวิจยั ของมหาวิทยาลัย

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ีผลผลิตทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

2.1.1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ให้ ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1.3.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ ได้ รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.2.1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ให้ ได้ รับการนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุม ชน
2.3.1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ให้ ได้ รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร สิทธิบตั รหรื อทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.4.1 พัฒนากิจกรรมเชือ่ มโยงระหว่างนักศึกษาและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรี ยนรู้ในชุมชน
2.4.2.1 ส่งเสริ มการให้ บริ การวิชาการ โดยเน้ นการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ภายใต้ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และผู้นา
ชุมชน
2.5.1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจยั โดยอาศัยเครื อข่าย
2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้ านการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ให้ ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ ได้ คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้ องการ และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานข้ อมูล ที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มงานวิจยั

3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย
3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
3.2.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการในต่างประเทศ
3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือข่าย
3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูล ที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่าย

4.1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นทีร่ ้ ูจกั และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.2 ความมีชอื่ เสียงของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
4.4 ระบบบริ หารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็ นนานาชาติ
4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรี ยนการสอนได้ มาตรฐาน
4.6 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีการใช้ เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทนั สมัยในการสร้ าง
ภาพลักษณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
4.1.1.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.1.3 สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการไปบรรยายระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจานวนนักศึกษาต่างชาติ
4.3.1.2 สนับสนุนจัดทาความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในระดับนานาชาติ
4.3.1.3 จัดทาความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษานานาชาติ
4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ทเี่ ป็นหลักสูตรนานาชาติ
4.4.2.1 สนับสนุนอาจารย์ประจาและนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
4.5.1.1 สนับสนุนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการที่มชี ื่อเสียงระดับนานาชาติ
4..5.1.2 สร้างต้นแบบเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
4.6.1.1 จัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
4.7.1.1 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

สร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างผลงานวิชาการสู่
การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างผลงาน
วิชาการสู่การ
ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน

ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

ชุมชนได้รับความรู้
ความเข้าใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริม สืบสาน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตาม

วิชาการชั้นนา
สร้างความสัมพันธ์ที่มีกับศิลย์
เก่าและชุมชน

บุคลากรมีความผาสุก เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
สร้างระบบสารสนเทศและ
คิดเห็นในภาคปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น
เครือข่ายความสัพพันธ์กับ
ผลลัพธ์เป็นสาคัญ และเตรียมความพร้อม
ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
ให้บุคลากร นักศึกษาก่อนสู่ประชาคม
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

บัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม

ผลงานวิชาการตีพิมพ์
และได้รับการอ้างอิง
ในฐานมูลในระดับ
นานาชาติ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และมีคุณธรรม
จริยธรรม

สนับสนุนงานวิจัย
บรูณาการการเรียน
การสอน และการ
บริการวิชาการ

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

วิชาชีพ
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(ก.พ.ร. , TQA )

การจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ให้รับบริการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน
เพื่อให้เป็นชุมชน
สังคมเข้มแข็ง

บริหารจัดการ
ทรัพยากร เพื่อการ
จัดหารรายได้อย่าง
มืออาชีพ และ

สู่การประชาคม
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

มีระบบและกลไกใน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ระบบงานประกันคุณภาพ
บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล
พัฒนาองค์กร

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

วิสัยทัศน์: “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ”

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และความชานาญการ
ตามสาขาวิชาชีพ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน
นาระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ
นาระบบการจัดการความรู้ (KM)

พัฒนาคณะเป็นองค์กรเรียนรู้ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
ภาพที่ 1.4 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

7

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กาหนดใช้เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทารายงานผล
การใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ลไกในการขั บเคลื่ อนที่ ท าให้ การด าเนิ นการด้ านการเงิ นและ
งบประมาณเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมี การกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้ กั บรองคณบดีและ
ผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดาเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง
เป้า หมายแผนทางการเงิ น
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ โดยแบ่งเป็น
1 งบประมาณแผ่นดิน
1.1 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 เป้าหมาย 25%
1.2 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย 30%
1.3 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 เป้าหมาย 30%
1.4 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 เป้าหมาย 15%
1.5ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 100%
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
1.1 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 เป้าหมาย 10%
1.2 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย 15%
1.3 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 เป้าหมาย 45%
1.4 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 เป้าหมาย 30%
1.5ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 100%

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

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนได้สารวจความคิดเห็นในมุมมอง
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบัน นามาวิเคราะห์หาจุ ดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงิน
และงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีอย่างเป็นระบบ
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการติดตามแผนการดาเนินงานประจาปี และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของคณะ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจในการบริหารงานได้ตลอดเวลาอย่างเป็นเอกเทศ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ระหว่างการดาเนินการด้านระบบติดตามและประเมินผล
ด้านการเงิน
2. การตรวจสอบบัญชีหรือการเบิกจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีความล่าช้า ไม่ทัน
รอบเดือน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปฏิบัติราชการล่ว งเวลา อันเนื่องมาจากระบบและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ต้องมีการประสานงานหลายภาคส่วน
3. โอกาส (Opportunities)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยการส่งเสริม
ให้เข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทาระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ง่ายต่อ
การตรวจสอบและมีความทันสมัยตามประแสโลกาภิวัฒน์
4. อุปสรรค (Threats)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขาดระเบียบในการประสานงานทางด้านการเงินที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน
2. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มีขั้ น ตอนการดาเนิน งานที่ ค่อ นข้า งซับ ซ้ อน ไม่ เ อื้อ ต่ อการ
ปฏิบัติงานจริง
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ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ ให้ก ารบริห ารจัด การทางด้า นการเงิน ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารงานการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ง่ายต่อ
การตรวจสอบและสามารถเบิกจ่ายได้ทันรอบเดือนที่กาหนด
3. เพื่อพัฒนากฎระเบียบทางด้านการเงินให้เกิดความยืดหยุ่น ลดขั้นตอน เอื้อต่อการปฏิบัติงานจริง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. พัฒนาระบบบัญชีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ง่ายต่อการ
ตรวจสอบและสามารถเบิกจ่ายได้ทันรอบเดือนที่กาหนด
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้ า ประสงค์ที่ 1 ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยมีค วามเชื่อ มั่นและไว้ว างใจในการบริห ารจัด การการ
ดาเนินการตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ
มาตรการ :
การใช้ จ่ า ยงบประมาณต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม : โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน
มาตรการ : การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการเงินและงบประมาณ มีการกากับ ตรวจสอบ ให้มี
การรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับระบบงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ : 1. ดาเนินการปรับปรุงระบบการเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. จั ดทาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ส อดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของบุ ค ลากรต่ อ ระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม : โครงการกากับองค์การที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการ
ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ระบบสารสนเทศให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อาคาร ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และภู มิ ทั ศ น์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสารสนเทศให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ
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มาตรการ :
พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจ
ได้อย่างครบถ้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ พัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับโปรแกรมในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource
Planning) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูล รายงานผลและประมวลผลข้อมูลในการบริหารจัดการทุก
ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรการต่อไป
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรการ :

พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สามารถแข่งขันและให้มีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มมากขึ้น

กล่าวคือ
- หารายได้โดยการบริการวิชาการ
- หารายได้โดยการบริหารสินทรัพย์
- ปรับปรุงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่อ
อาจารย์ประจา
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ของกล
ยุทธ์ทางการเงิน

กลยุทธ์ทาง
การเงิน

1. ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การบริหารจัดการการ
ดาเนินการตามพันธกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ และพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ

2. บุคลากรทุกระดับมี
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ มีทักษะ ความรู้
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 2
ปรับปรุงระบบการ
บริหารการเงินและ
พัสดุส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
ระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3
ปรับปรุงระบบและ
กลไกการกากับ
องค์กรที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

3. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการ
บริหารงานที่สอดคล้อง
ตามหลักธรรมภิบาล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2562
2563

2560

2561

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

≥ 4.00

≥ 4.20

≥ 4.40

≥ 4.60

≥ 4.80

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

≥ 85.00

≥ 87.00

≥ 89.00

≥ 95.00

≥ 4.51

≥ 4.61

≥ 4.71

≥ 99.00 โครงการ
ส่งเสริม
การ
ปฏิบัติตน
ให้เป็นไป
ตาม
จรรยาบร
รณ
วิชาชีพ
≥ 5.00 โครงการ
กากับ
องค์กรที่
ดี

≥ 4.60

≥ 4.70

≥ 4.80

1. ระดับความ
≥ 4.51
เชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาลของ
มหาวิทยาลัย
4. คณะวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา 1. ความพึงพอใจ ≥ 4.40
และเทคโนโลยีมีอาคาร และปรับปรุงอาคาร ของนักศึกษา/
สถานที่ และสิ่งอานวย ห้องเรียน
บุคลากรที่มีต่อ
ความสะดวกที่รองรับ
ห้องปฏิบัติการ
อาคารสถานที่
การดาเนินการตามพันธ และภูมิทัศน์ที่เป็น และสิ่งอานวย
กิจได้อย่างครบถ้วน
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกของ
และสารสนเทศให้ มหาวิทยาลัย
พร้อมสาหรับการ
จัดการเรียนการ
สอนและภารกิจ
อื่นๆ

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

2564

แผนงาน
/
โครงการ
/
กิจกรรม

≥ 5.00

โครงการ
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การ
ปฏิบัติงา
น

1.
โครงการ
พัฒนา
และ
ปรับปรุง
ระบบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเท
ศ
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ของกล
ยุทธ์ทางการเงิน

กลยุทธ์ทาง
การเงิน

ตัวชี้วัด
2560

2561

เป้าหมาย
2562
2563

2564

แผนงาน
/
โครงการ
/
กิจกรรม
2.
โครงการ
พัฒนา
และ
ปรับปรุง
ระบบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเ
ทศ

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
งบรายได้จาก
โครงการจัดหารายได้
ด้านการบริการ
วิชาการและวิจัยต่อ
อาจารย์ประจา
(บาท/คน)

25,000

30,000

35,000

40,000

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

45,000

โครงการ
จัดหา
รายได้ด้วย
การบริการ
วิชาการ
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564
จากการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้
ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 3.1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ภาพที่ 3.1 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

แนวทางการจั ด หาทรั พยากรด้ า นการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีกองนโยบายและแผน
เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการจัดหา
ทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนมีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามลาดับ โดยนามาเป็น
กรอบในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัยและจัดทาปฏิทินการจัดทางบประมาณ
ประจาปีพร้อมแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณส่งให้หน่วยงาน เพื่อหน่วยงานจะจัดทาคาของบประมาณ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผน ทาการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร
เพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนดาเนินการส่งเอกสารคาขอตั้งงบประมาณไปยังสานักงบประมาณละสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาการได้รับการจัดสรรงบประมาณ กอง
นโยบายและแผนจะท าการพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณให้ ห น่ว ยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการจัดทาแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยและกาหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกเดือน ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจาเป็นและ
ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดทางบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ทรั พ ยากรองค์ ก ร (ERP : Enterprise Resource Planning) ที่ เ ป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ แ นวทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาและรายได้
จากโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจะเป็นผู้กาหนดวงเงินงบประมาณที่ได้พร้อม
แนวทางการจัดสรรเงินรายได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และดาเนินการ
แจ้งให้ห น่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจั ดทารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามที่ได้รับการ
จัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทางบประมาณในระบบสารสนเทศการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) วิเคราะห์พร้อมนาเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเงินงบประมาณรายได้ และกาหนดให้
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ทุกเดือนและสิ้นปี
- แนวทางการกาหนดงบประมาณรายรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินการจัดทางบประมาณประจาปี โดยมีการคานึงถึงรายรับ
เป็นอันดับแรกว่าคณะฯ จะมีรายรับและจัดหารายได้จากทางใดได้บ้าง มากน้อยเพียงใด ก่อนการดาเนินการ
กาหนดว่าจะจาแนกการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งโดยปกติการดาเนินการจัดทางบประมาณ
จะมีการกาหนดวงเงินขึ้น 2 วงเงิน คือ งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย โดยคณะจะดาเนินการ
พิจารณาวงเงินทั้ง 2 ให้มีความสมดุลย์กัน คณะฯ ได้ให้ความสาคัญกับการประมาณการรายรับซึ่งคณะฯตระหนัก
ดีว่าการประมาณการงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายในแต่ละรอบปีงบประมาณนั้น มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาคณะฯ อย่างยิ่ง ดังนั้นคณะฯ จึงมีความพยายามในการกาหนดงบประมาณรายรับอย่างละเอียด รอบคอบ
เพื่อให้ส่งผลต่อการประมาณการรายจ่ายที่มีความเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในรอบปีงบประมาณ
โดยการประมาณการรายรับนั้นคณะจะดาเนินการวิเคราะห์โดยให้หลักเหตุผลร่วมกับหลักสถิติแนวโน้มประมาณ
การรายรับของปีทผี่ ่านมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และคานวณ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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- ข้อคานึงเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ
ในการประมาณการรายรั บ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อควรคานึงดังนี้
1. ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ น โยบายและแผนของคณะฯ มี บ ทบาทในการท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า น
งบประมาณ โดยในการประมาณการรายรับ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนจะปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการประชุม ปรึกษา เพื่อหาข้อยุติในการวางแผนร่วมกัน
2. มีการกาหนดและจาแนกรายละเอียดงบประมาณรายรับอย่างรอบคอบ ถูกต้องและมีความ
ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการจัดการรายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย
3. จ าแนกประเภทรายได้ อย่ างเหมาะสมตามยุทธศาสตร์และภารกิจเพื่อความสะดวกในการ
ประมาณการ ทั้งนี้เนื่องจากรายรับในแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ประกอบกับรายรับในแต่ละประเภทย่อมมี
กลวิธีในการประมาณการที่แตกต่างกัน การจาแนกประเภทที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสาคัญและส่งประโยชน์ในการ
ประมาณการรายรับให้มีความถูกต้อง แม่นยายิ่งขึ้น
4. วิเคราะห์และคานึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อันจะทาให้การประมาณการ
เกิดความผิดพลาด
5. รวบรวมและเก็บสถิติต่างๆที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การใช้เป็นเครื่องมือประมาณการรายรับในปีถัดไป
6. มีการประมาณการรายรับที่เหมาะสม โดยคณะใช้วิธีการประมาณการโดยการศึกษาจากแหล่ง
รายได้ต่าง ๆ อย่างละเอียดและหาตัวกาหนดที่มาของรายได้โดยตรง จากนั้นจึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวกาหนดและตัวแปรต่าง ๆ จนครบ แล้วจึงนาสู่ขั้นตอนการคานวณประมาณการรายได้ทั้งหมด

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 3.2

ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ

แผนเงินนอกงบประมาณ
แผนงบประมาณแผ่นดิน

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้)

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน

คณะกรรมการกลัน่ กรอง

ได้รับจัดสรร

งบประมาณและการเงิน

ได้รับอนุมตั ิ

ได้รับอนุมตั ิ

แผนการใช้จา่ ย
งบประมาณ

สภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)

งบประมาณของคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีย้อ นหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
ข้อมูลงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจากมาจากงบดาเนินงาน
ตารางที่ 3.2 งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลัง 4 ปีงบประมาณ
ประเภท

2555
แผ่ นดิน

งบบุคลากร
งบดาเนิ นงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุ น

5,650,500

รายได้

2556
รวมทั้งสิ้น

สั ดส่ วน

แผ่ นดิน

10,675,900

10,675,900

26.44

16,997,900

22,648,400

56.1
6.15

910,000

1,572,000

2,482,000

-

-

-

-

6,306,000

20,159,390

26,465,390

62.09

2,150,000

2,539,100

4,689,100

11

768,950

-

4,565,100

11.31

1,000,000

รวมทัง้ สิ้น

7,560,500

32,810,900

40,371,400

100

10,224,950

งบดาเนิ นงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุ น
งบรายจ่ายอื่น
รวมทัง้ สิ้น

-

รวมทั้งสิ้น

สั ดส่ วน

แผ่ นดิน

7,388,200

10.37

30,591,000

22,654,330

53,245,330

74.73

6,000,000

3,115,369.50

9,115,369.50

12.79 -

1,500,000

-

1,000,000
42,626,860

แผ่ นดิน
-

รวมทั้งสิ้น

สั ดส่ วน

10,935,600

10,935,600

19.13

4,410,000

21,031,303

25,441,303

44.49

10,924,700

4,984,037

15,908,737

27.82

1.8 3,064,002.48
2.35

รายได้

1,422,168.65

100 19,820,871.13

230,000
177,560

3,294,002.48

5.76

1,599,728.65

2.8

37,358,500 57,179,371.13

100

2559

7,388,200

-

768,950

32,401,910

2558
รายได้

สั ดส่ วน
22.76

3,565,100

แผ่ นดิน

รวมทั้งสิ้น
9,703,420

1,000,000

งบบุคลากร

รายได้
9,703,420

งบรายจ่ายอื่น

ประเภท

2557

-

8,265,000

- 12,281,400

1,500,000

2.11

38,091,000 33,157,899.50 71,248,899.50

100

1,500,000

รายได้

รวมทั้งสิ้น

สั ดส่ วน

7,824,000

7,824,000

14.14

21,877,540

30,142,540

54.78

3,580,431.13

3,580,431.13

6.47

-

22,046,400 33,281,971.13

12,281,400

22.2

1,500,000

2.71

55,328,371.13

100
อ้างอิง ERP : SNAERPO1
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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.
2561
2562
2563
2564
9,683,940 10,168,137 10,676,543 11,210,037

2560
เงินงบประมาณแผ่นดิน
9,222,800
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
- รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 34,032,920 35,005,110
(ภาคปกติ)
- รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,411,200 2,939,600
(ภาคพิเศษ)
- บัณฑิตศึกษา
1,073,100 1,354,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,740,020 48,983,150
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,243,130

31,479,360

รวมทั้งสิ้น
50,961,457

32,403,650 32,638,980
165,560,020

2,705,800
1,882,500
46,235,797
-2,747,353

2,692,200

2,389,000

14,137,800

2,151,900 2,151,900
47,924,293 48,389,917
1,688,496
465,624

8,613,900
239,273,177
-

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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แผนการขอตั้ ง งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินมีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนงาน/ผผลผลิต/
โครงการ

2560

2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
แผน
*ผล

รวมทั้งสิ้น
2563

2564

แผน

ผล

แผน

*ผล

แผน

*ผล

แผน

*ผล

แผน

*ผล

งบดาเนินการ

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

งบรายจ่ายอื่น

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 งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามคาขอตัง้ งบประมาณ
ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรร
ผล* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่คาดว่าจะได้รับ

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

หน่วยนับ

2560

2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

2563

2564

รวมทั้งสิ้น

นักศึกษา
-ภาคปกติ ทุกชั้นปี
-ภาคพิเศษ ทุกชั้นปี
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี
ข้อมูลงบประมาณ
-ภาคปกติ

คน
คน
คน

3,120
1,273
4,393

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

2,830
228
3,058

39,299,210

2,791
1,446
4,237

34,140,092

2,791
1,446
4,237

34,140,092

2,791
1,446
4,237

34,140,092

15,211
7,339
22,550

180,088,851

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ เดือนสิงหาคม 2560

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ า ยเงิน
ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้คณะ
วิทยาศาตร์และแทคโนโลยีได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง
5 ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัว บ่ งชี้ที่ส านักงานรั บรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สานักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 3.6 และตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคาขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละของงบประมาณรายได้ทไี่ ด้รับจริงจากการประมาณการ
รายรับ
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับ
รายรับที่เกิดขึ้นจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
12.93 % 12.93 % 12.93 % 12.93 %

2564
12.93 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

56.47 %

56.47 %

56.47 %

56.47 %

56.47 %

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

ตารางที่ 3.7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วย : บาท
รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่าย
(บาท)
(บาท)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
54,626,000.87
12,858,667.92
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน
2,653,600.00
3,205,450.00
12 คาบ
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
867,602.05
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
2,311,547.57
10,358,727.16
สอน
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
2,157,963.00
1,798,653.00
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง

-

7. ค่าสาธารณูปโภค

-

8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
10. ค่าใช้จ่ายที่ได้จากศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลัย)
ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

11,306,939.35
37,952,140.87
56,382,190.79

รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12
คาบ

เงินในงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

50,360,131.78

7,049,629.00

57,409,760.78

2,699,600.00

3,306,400.00

6,006,000.00

575,355.55

575,355.55

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน

6,108,150.41

8,049,572.30

14,157,722.71

5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

1,903,602.80

1,619,581.00

3,523,183.80

-

1,007,546.53

1,007,546.53

-

60,581.93

60,581.93

1,803,666.14

7,638,837.57

1,426,125.03 6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
79,424.60 7. ค่าสาธารณูปโภค
1,937,786.36 8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
- 9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
10. ค่าใช้จ่ายที่ได้จากศูนย์
41,544,513.79
ต้นทุนสนันสนุน (มหาวิทยาลัย)
61,218,281.99
ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

5,835,171.43
36,268,908.17
103,175,564.59

35,719,448.50
59,191,780.95

71,988,356.67
162,367,345.54

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

ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
10. ค่าใช้จ่ายที่ได้จากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลัย)

เงินในงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท)
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
5,809,038.92
4,265,869.09
ลดลง
ลดลง
46,000.00
100,950.00
เพิ่มขึ้น
292,246.50
ลดลง
ลดลง
3,796,602.84
2,309,154.86
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
254,360.20
179,072.00
เพิ่มขึ้น
418,578.50
เพิ่มขึ้น
18,842.67
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
5,471,767.92
134,120.22
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
1,683,232.70
5,825,065.29

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

ตารางที่ 3.9 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วย : บาท
รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชือ่ กิจกรรม
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก (หลักสูตร)
1.1 ผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับ
ปริญญาตรี
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์สารสนเทศ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเคมี
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรชีววิทยา
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถิติประยุกต์
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับ
ปริญญาโท
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา
จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
ส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้
โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (ICAPMA 2015)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (สานักงาน)
สานักงานคณบดี/แผนงาน
ด้านการพัสดุ
ด้านบริหารบุคลากร
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านวิชาการ/งานทะเบียน/การสอน/หลักสูตร
ด้านพัฒนานักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จา่ ยที่ได้จากศูนย์ต้นทุนสนันสนุน (มหาวิทยาลัย)
รวม

เงินในงบประมาณ
42,360,459.93

เงินนอกงบประมาณ
2,350,100.78

42,360,459.93

ปริมาณ
2,125.77 FTES
2,119.39 FTES

ชื่อกิจกรรม
ต้นทุนต่อหน่วย
23,230.26 1.กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก (หลักสูตร)
1.1จัดการเรียนการสอนสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
23,129.33
(วท.บ.) ระดับปริญญาตรี

4,671,632.05

ต้นทุนรวม
49,382,192.76

2,020,460.78

4,639,156.80

49,020,077.51

4,102,999.20

42,000.00

2,442.50

4,147,441.70

42.36 FTES

831,240.00
4,927,440.00
2,629,260.00
2,485,080.43
3,077,580.00
3,958,816.87
3,178,380.00
5,113,736.77
2,173,360.00

85,000.00
94,000.00
97,945.13
92,500.00
87,993.75
350,404.20
60,000.00
421,000.00
100,640.00

775,867.25
429,717.08
371,344.98
327,373.46
723,197.75
66,552.33
1,166,649.58

1,692,107.25
5,451,157.08
3,098,550.11
2,577,580.43
3,492,947.21
5,032,418.82
3,304,932.33
6,701,386.35
2,485,528.50

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES

14,970.43
93,485.80
44,038.52
22,564.83
66,418.47
9,855.51
65,366.54
17,519.51

211,528.50

113.03
58.31
70.36
114.23
52.59
510.62
50.56
382.51
88.69

5,998,743.33
2,299,500.00
1,255,740.00
328,583.33

195,904.20
257,448.50
135,625.00
329,640.00

554,234.00
10,249.37
-

6,748,881.53
2,556,948.50
1,401,614.37
328,583.33
362,115.25

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES

45,046.60
13,280.09
7,850.42
2,851.52

32,475.25

149.82
192.54
178.54
115.23
6.38

32,475.25

362,115.25

-

329,640.00
-

18,711,025.06
2,178,042.80
5,833,710.41
7,999,671.85
2,699,600.00
31,233,038.98
92,304,523.97

37,428.00
461,350.00
252,350.00
209,000.00
18,819,787.53
1,712,802.93
5,393,009.05
7,084,629.00
573,181.00
3,306,400.00
575,355.55
174,410.00
24,510,578.36
46,179,244.67

ค่าเสื่อมราคา

2,967,205.52
2,967,205.52
16,244,739.32
23,883,576.89

6.38 FTES

37,428.00
461,350.00
252,350.00
209,000.00
40,498,018.11
3,890,845.73
14,193,924.98
15,084,300.85
573,181.00
6,006,000.00
575,355.55
174,410.00
71,988,356.66
162,367,345.53

รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินในงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) ค่าเสื่อมราคา (บาท) ต้นทุนรวม (บาท) สัดส่วน (%)
49,062,959.53
12,510,813.12
9,760,140.63 71,333,913.28
0.00%

ผูท้ ี่ได้รับบริการ
ผูท้ ี่ได้รับบริการ
ผู้ที่ได้รบั บริการ
ผู้ที่ได้รบั บริการ

46.00 จานวนแผนงาน
80.00 โครงการ/กิจกรรม
120.00 จ่านวนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
120.00 จ่านวนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
1,500.00 จ่านวนอาจารย์ และนักศึกษา
1,000.00 จานวนนักศึกษา
1,500.00 จ่านวนอาจารย์ และนักศึกษา

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
26,627.17

2,672.36 FTES

26,384.58

48,820,289.53

11,963,908.12

9,724,901.95

70,509,099.60

1052.16%

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

1.1.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1.1.3 สาขาวิชาเคมี
1.1.4 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1.1.5 สาขาวิชาชีววิทยา
1.1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.8 สาขาวิชาฟิสกิ ส์ประยุกต์
1.1.9 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1,074,439.90
5,325,941.20
2,521,282.63
2,678,541.01
3,472,383.16
4,972,527.21
3,663,248.13
5,269,082.68

824,883.23
192,197.00
411,359.94
473,970.80
576,822.36
1,335,200.00
711,016.62
1,176,600.00

292,568.45
486,269.47
426,494.47
263,880.00
476,167.33
75,910.54
214,805.25
1,148,491.63

2,191,891.58
6,004,407.67
3,359,137.04
3,416,391.81
4,525,372.85
6,383,637.75
4,589,070.00
7,594,174.31

32.71%
89.60%
50.13%
50.98%
67.53%
95.26%
68.48%
113.32%

168.67 FTES
86.39 FTES
88.83 FTES
148.53 FTES
58.39 FTES
592.58 FTES
64.31 FTES
387.48 FTES

12,995.15
69,503.50
37,815.34
23,001.36
77,502.53
10,772.62
71,358.58
19,598.88

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

6,973,648.30
3,005,124.13
1,528,139.08
255,805.00

582,455.31
1,683,432.72
620,094.61
1,998,031.15

777,679.98
0.00
4,843,589.04
0.00

8,333,783.59
4,688,556.85
6,991,822.73
2,253,836.15

124.36%
69.96%
104.33%
33.63%

194.78 FTES
209.89 FTES
207.94 FTES
301.19 FTES

42,785.62
22,338.16
33,624.23
7,483.10

1,696,320.00

425,645.00

0.00

2,121,965.00

31.66%

18.33 FTES

115,764.59

242,670.00

546,905.00

35,238.68

824,813.68

12.31%

6.63 FTES

124,406.29

242,670.00

546,905.00

35,238.68

824,813.68

12.31%

6.63 FTES

124,406.29

0.00
0.00
0.00
45,476,729.60
0.00
10,902,238.70
1,799,714.77
0.00
733,900.84
0.00
0.00
32,040,875.29
94,539,689.13

568,204.04
22,448.00
596,250.00
48,568,096.35
909,245.82
6,516,450.57
1,684,870.31
867,602.05
1,844,750.00
353,560.00
4,720,455.85
31,671,161.75
62,265,811.51

0.00
568,204.04
0.00
22,448.00
0.00
596,250.00
18,519,500.30 112,564,326.25
0.00
909,245.82
0.00 17,418,689.27
3,484,585.08 6,969,170.16
0.00
867,602.05
0.00 2,578,650.84
0.00
353,560.00
0.00 4,720,455.85
15,034,915.22 78,746,952.26
28,279,640.93 183,898,239.53

8.48%
0.33%
8.90%
229.63%
1.85%
35.53%
14.22%
1.77%
5.26%
0.72%
9.63%
160.64%
2744.18%

1.00 โครงการ/กิจกรรม
3.00 โครงการ/กิจกรรม
3.00 โครงการ/กิจกรรม

568,204.04
7,482.67
198,750.00
0.00
36,369.83
470,775.39
17,598.91
86,760.21
2,335.73
117,853.33
524,495.09

1.1.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.1.12 สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
1.1.13 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
1.1.14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

56,757.88 1.1.15 สาขาวิชานิตวิ ทิ ยาศาสตร์
56,757.88

1.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต (ค.ม.) ระดับปริญญาโท

- 1.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
200.00
600.00
300.00
300.00

ปริมาณ
2,678.99 FTES

187.14
768.92
841.17
696.67
84,583.60
177,424.06
125,702.51
4,776.51
4,004.00
575.36
116.27

2.จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
3.ส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.ดาเนินการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (สานักงาน)
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.ฝ่ายบุคคล
3.ฝ่ายการพัสดุ
4.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.ฝ่ายบริการการศึกษา
6.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.ค่าใช้จ่ายที่ได้จากศูนย์ตน้ ทุนสนับสนุน(ระดับมหาวิทยาลัย)
ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

25.00 โครงการ/กิจกรรม
37.00 จานวนบุคลากร
396.00 รายการ
10.00 โครงการ/กิจกรรม
1,104.00 จานวนนักศึกษา
3.00 โครงการ/กิจกรรม
9.00 โครงการ/กิจกรรม

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

ตารางที่ 3.10 เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นและลดลงของ รายงานต้นทุนกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560

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

ตารางที่ 3.9 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560
40,763,710

2561
45,265,081

2562
47,528,335

2563
49,904,752

2564
52,399,989

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา

771,000

610,000

1,615,162.5

1,695,920.6

1,780,716.7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชือ่ มโยงเครือข่าย

640,000

1,510,000

705,600

740,880

777,924

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

370,000

3,038,000

407,925

428,321.25

449,737.31

9,980,730

8,424,552

7,652,275.1

52,525,440

58,847,633

57,909,298

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น

8,034,888.63 8,436,633.594
60,804,762

63,845,001
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ก ารจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสาเร็จในการดาเนินการของโครงการ/
ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้
1. วงเงินจัดสรรของแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงานและเงื่อนไข
ของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงาน รวมถึงข้อตกลงที่มีการบันทึกข้อตกลงไว้ก่อน
เสนอคาขอตั้งงบประมาณ
2. ให้ใช้เกณฑ์การจัดสรรเดียวกัน
2.1 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงนามาจัดสรรเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วนของรายรับ
2.2 เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วหักเข้าเงินคงคลังร้อยละ
20 ของการประมาณการรายรับและนามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี ร้อยละ 80
3. สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติ
ราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมให้คณะจัดให้มีการดาเนินงานตามจุดเน้นประจาปี อย่างเต็มศักยภาพ
7. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม
ต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านการรียนการสอนและด้านอื่นๆ
8. สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูล เพื่อบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยจาแนกออกตามแหล่งเงินที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
คืองบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ดังนี้

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














งบประมาณแผ่นดิน (100 % )

งบดาเนินการ

1.

ค่าวัสดุการศึกษา

(43.87 %)

2.

ค่าสอนพิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งบลงทุน
(39.87 %)

งบรายจ่ายอื่น
(16.26 %)













1.

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

2.

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

1.

ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฯลฯ

2.

ภาพที่ 3.3 แสดงผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

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

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) สาหรับการผลักดันความสาเร็จในการดาเนินโครง การ/
กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้













ประมาณการรายรับ (100 %)

งบบุคลากร (23.16 %)

1.

เงินเดือนพนักงานประเภท
ชั่วคราว

2.

เงินประจาตาแหน่งฯลฯ

3.

เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

4.

ค่าครองชีพ ฯลฯ

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบดาเนินงาน (55.71 %)

งบลงทุน (21.13 %)

1.

ค่าตอบแทน

1.

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

2.

ค่าใช้สอย

2.

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.

ค่าวัสดุ

4.

ค่าสาธารณูปโภค

ฯลฯ

ฯลฯ
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ภาพที่ 3.4 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จั ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

ฐ ฐ
ค่ค่าาใช้ใช้จ่าายบุยบุคลากรภาครั
คลากรภาครั

4.31 %

8.68 %

24.07 %
ธศาสตร์ที่ ท
1 ี่ 1พัฒพันามหาวิ
ยุยุททธศาสตร์
ฒนา ทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
มหาวิ
ทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน
ธศาสตร์ที่ ท
2 ี่ 2สร้สร้
างผลงานวิ
ชาการสูก่ าร
ยุยุททธศาสตร์
างผลงาน
องถิ่นอย่างยัและสิ
่งยืน ทธิ
วิยกระดั
ชาการบภูตีมิปพัญิมญาท้
พ์ เผยแพร่
ทางปัญญา
ยุยุททธศาสตร์
างความสั
ธศาสตร์ที่ ท
3 ี่ 3สร้สร้
างความสั
มพันธ์มพันธ์
และเชื
่อมโยงเครื
อข่อางถิย่น
เชื่อมโยงเครื
อข่ายและท้

1.74 %

61.20 %

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
ระดั
บนานาชาติ
นานาชาติ

ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560

ภาพที่ 3.5 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

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

3.98 %
0.13%

8.01%

การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

22.20 %

1.48 %

41.96 %

22.24 %

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ
ผลงานให้บริการวิชาการ
การสร้างเครื่อข่ายของ
มหาวิทยาลัย
การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560

ภาพที่ 3.6 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต

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

53.58 %

24.07 %

งบบุคลากร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
22.35 %

ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560

ภาพที่ 3.7 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย(เงินนอกงบประมาณ)

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

16.267%

39.87%

43.87%

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560

ภาพที่ 3.8 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย(งบประมาณแผ่นดิน)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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5. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 3.8 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินนอกงบประมาณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

45,900

63,000

108,900

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

100,500

254,000

354,500

สาขาวิชาเคมี

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

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

67,700

70,000

137,700

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

231,400

402,000

633,400

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

54,600

128,000

182,600

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

133,200

223,000

356,200

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

102,600

168,000

270,600

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

35,000

89,000

124,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

235,800

603,849

839,649

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

13,100

70,000

83,100

โครงการพิเศษ ปริญญาโท

-

1,354,500

1,354,500

1,493,700

4,340,349

5,834,049

รวมทั้งสิ้น

รวม

(เงินรายได้)

ข้อมูลจาก : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรกฏคม 2560

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
1.2 ปฏิบัติงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
1.3 มีการติดตามผลการดาเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน และรายไตรมาส
1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจาคณะฯ 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 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
1.2 ปฏิบัติงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
1.3 มีการติดตามผลการดาเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน และรายไตรมาส
1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจาคณะฯ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบ.ม.)
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
10,624,519

11,383,413

10,245,072

ไตรมาสที่ 4

รวม

5,691,707

37,944,710

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

แนวทางการติ ด ตาม และประเมิน ผลการใช้จ่ า ยงบประมาณและผลการปฏิ บัติ ง าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
3. กาหนด บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละ
ตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด ต่อกองนโยบายและแผน ทุก
เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
อย่ างต่อ เนื่ องโดยมหาวิท ยาลั ย ใช้ กรอบการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา
มหาวิทยาลัย
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหาร
งบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือน
ของทุกๆเดือนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป
ระบบฐานข้อ มู ลทางการเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อ
บริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource
Planning)
2. ฐานข้อมูลบริหารงบประมาณผ่านโปรแกรม Microsoft Excel
การจั ด ทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2
ส่วนด้วยกัน คือ
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และสาขาวิชาจาแนกตามแหล่งเงิน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)
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คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ ๓๖๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
___________________________
เพื่อให้การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ หน่วยงานต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๖. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
๗. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๘. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
๙. หัวหน้าสํานักงานคณบดี
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๑๑. บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ประธาน
รองประธาน
กรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
๔. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

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

หน้าที่
๑. วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 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 เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการหรือผู้บริหารเพื่อพิจารณา
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๑ และ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

เมือ่ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มาประชุุม

๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา
๔. อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์
๕. อาจารย์ ดร. ทัศนาวลัย
๖. อาจารย์ธนขวัญ
๗. อาจารย์ ดร. กิตติคุณ
๙. รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์
๑๐. นายศุภกิจ
๑๑. นางสาวสุมิตรา

ต๊ะปินตา
คณบดี
โทวิชา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
บุษบัน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชูอินทร์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ขจรกิตติมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พรหมขุนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์

สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

เรุ่มประชุุม ๑๓.๓๐ น.
ประธานที่ประชุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ
ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระทีุ่๑ุประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา ) ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของการทบทวนตัวชี้วัดคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔เพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการนาไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงขอระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมในการทบทวนตัวชี้วัด และจัดทาร่าง
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

มตที่ประชุมรับทราบ

วาระทีุ่๒ุรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี
วาระทีุ่๓ุเรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
วาระทีุ่๔ุเรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานในที่ประชุมชี้แจงเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ และยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธิ์และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง
แนวทางการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔
มตที่ประชุมรับทราบ
วาระทีุ่๕ุเรื่องเสนอเพื่อพจารณา
๕.๑ ประธานในที่ประชุม มอบให้รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นาเสนอการทบทวนตัวชี้วัดแผน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนามา
ประกอบการจัดทา ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข การทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนยีตามที่กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์ตัวชี้วัดที่ทา
การทบทวนฉบับใหม่ มานาเสนอที่ประชุมตรวจสอบในระหว่างการประชุม โดยสรุปการปรับปรุงโครงการ กิจกรรมตาม
ตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทาขึ้นภายใต้หลักการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มตที่ประชุมุพจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๕.๒ การแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินฯซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงไว้ทั้งหมด ๔
ยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ชี้แจงว่าในการเชื่อมโยงนี้ มหาวิทยาลัยทาการเชื่อมโยง
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ซึ่งครอบคลุมทุก ผลผลิต/โครงการ ที่มหาวิทยาลัย
จะต้องดาเนินการ
ที่ประชุมเห็นควรเพิ่มเติมบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๑ อาทิเช่น วิสัยทัศน์ จานวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นต้น
มตที่ประชุมุพจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๕.๓ ประธานในที่ประชุมหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ / คณะกรรมการดาเนินการ แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามคาสั่ง และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการ / คณะกรรมการดาเนินการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔
มตที่ประชุมุพจารณาเห็นชอบตามเสนอ

มตที่ประชุมุพจราณาเห็นชอบตามเสนอ
วาระทีุ่๖ุเรื่องอื่นุๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
เลกประชุมเวลาุ๑๖.๐๐ุน.

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ

นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง
ผู้บันทึกรายงานประชุม

อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา
เลขทีรับ

๑๗๖๙๙/๒๕๖๐

วันที

๒๗ ก.ย. ๖๐

เวลา

๐๗:๕๐ น.

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วท ๒๙๔๗

วันที่ 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
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด อันจะสงผลใหการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตาม
วัตถุประสงคที่วางไวนั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๘ แผน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามสิ่งที่สงมาดวย) ตอทาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเกณฑฺการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 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 แผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
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. สั่งการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- ๒ -

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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