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บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประสบความส าเร็จได้นั้น     
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุก
แหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ      ที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่
สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ประกอบไปด้วย 
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน  แนวทางการติดตาม 
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 
ณ กันยายน 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

                    รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี   ธาราสวัสดิพิ์พัฒน์ 
                     กันยายน  2564 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 

2564)  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  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้าง ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี , ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และศูนย์วิทยาศาสตร์ มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบั ติงานฯ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น มีหน่วยงานต่างๆ ที่ ดัง
ภาพที่ 1.1 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และมีโครงสร้างโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 1.2 
รวมถึง โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) ดังภาพที ่1.3 
 

 

 

 

ส่วน 1 บทน า 
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โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
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ภาพที่ 1.2 โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ………. โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการ
ด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

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.ศ2565 -2569) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่
จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
2. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส  

3. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100% 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1      พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2      สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่    3      สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังภาพที่ 1.3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผล
ต าม พั น ธ กิ จ  ร ว ม ถึ งก า ร แ ส ด งค ว าม ส า เร็ จ ข อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร์  แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น์  ดั งภ าพ ที่  1 .4

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ


ภาพที่1.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2574) เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศกึษาธิการ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดที่สำคัญ 
และกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร ์

ระดับประเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี  ยทุธศาสตรด์า้นความมนัคง ยทุธศาสตรท์ี  ดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั 

ยทุธศาสตรท์ี  ดา้นการสรา้งโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

ยุทธศาสตรข์อง

แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอ ุดมศึกษา 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี  พฒันาหลกัสตูร

กระบวนการเรยีนการสอนการวดัและประเมินผล 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี  ผลิต พฒันาครู 

คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี  ผลิตและพฒันากาํลงัคนรวมทงั

งานวิจยัทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการพฒันาประเทศ  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี  ยายโอกาสการเขา้ถึงบรกิาร

ทางการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต 

เป้าประสงคเ์ช ิงยุทธศาสตรข์อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  ์

วิจัย และนวัตกรรม 

ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบั/ประเภทสู่สากล  เสรมิสรา้งโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศกึษาของประชาชนอย่างทวัถึง เท่าเทียม 

เป้าหมายการให้บร ิการของ

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร  ์วิจัย และนวัตกรรม 

คณุภาพการศกึษาของไทยดีขนึ คนไทยมีคณุธรรมจรยิธรรม มี

ภมูิคุม้กนัตอ่การเปลียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต 

กาํลงัคนไดร้บัการผลิตและพฒันา เพือ

เสรมิสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 

มีองคค์วามรู ้เทคโนโลยี นวตักรรม 

สนบัสนนุการพฒันาประเทศอย่างยงัยืน 

ระบบบรหิารจดัการการศกึษามีประสิทธิภาพตามหลกัธรร

มาภิบาล โดยการมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วน 

ระดับมหาวิทยาลัย  ประเด็นยทุธศาสตรท์ี   พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะ

อย่างยงัยืน 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี     สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิ

ปัญญาทอ้งถินอย่างยงัยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ระดับหน่วยงาน   ประเด็นยทุธศาสตรท์ี  พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะ

อย่างยงัยืน 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี     สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิ

ปัญญาทอ้งถินอย่างยงัยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เปา้ประสงค ์

.  บัณฑิตมีคณุภาพตามอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั มีทกัษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นทียอมรบัของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสงัคม รวมทงัไดง้านตรงความตอ้งการของประเทศ 

. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีการส่งเสริมและสนบัสนนุใหน้กัศึกษามีคณุลกัษณะบัณฑิตทีพึงประสงค ์มีทกัษะทีจาํเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลยัดิจิทลั มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นทียอมรบัในระดบัชาติหรือ

นานาชาต ิ

.  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบดิจิทลั 

.  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีหลกัสตูรเอตะทคัคะ และหลกัสตูรทไีดม้าตรฐานเป็นทียอมรบัทงัในระดบัชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวติ รวมทงัเกิดทกัษะเพืออนาคต (Reskill, Upskill) 

.  บคุลากรมีคุณภาพสงู ทงัความรู ้ทกัษะและทศันคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

.  มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑก์ารประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั : ITA  

.  บคุลากรทกุระดบัรบัรูแ้ละมีส่วนรว่มในการขบัเคลือนมหาวิทยาลยัตามทิศทางทีกาํหนดไว ้ 

.  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีการบริหารจดัการอาคารสถานที และสิงอาํนวยความสะดวกทีรองรบัการดาํเนินการตามพนัธกิจไดอ้ย่างครบถว้นและเกิดความประหยดังบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจดัการดวัยระบบ

ดิจิทลั 

ตวัชีวดั 

1.1.1 รอ้ยละของผูจ้า้งงานทีพอใจอย่างยิงในคณุลกัษณะของบัณฑิต  

1.1.2 รอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

1.1.3 อตัราการคงอยู่ของผูเ้รียน 

1.1.4 จาํนวนผูเ้รียนสาขาวิชาทีเป็นความตอ้งการของประเทศ 

1.2.1 รอ้ยละของนกัศึกษาทีไดร้บัการยกย่องหรือยอมรบัในระดบัชาติและ/หรือนานาชาต ิ

1.2.2 รอ้ยละนกัศึกษาทีไดร้บัการพัฒนาใหม้ีทกัษะทีจาํเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลยัดิจิทลั หรือความสามารถเฉพาะทาง 

1.2.3 จาํนวนงานวิจยั บทความวิชาการ งานสรา้งสรรค ์นวตักรรมและสิงประดิษฐ์ของนกัศึกษาของหน่วยงานไปนาํเสนอ/ประกวดในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

1.2.4 จาํนวนนกัศึกษาทีเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start-Up) 

1.2.5 รอ้ยละนกัศึกษาทีสอบผ่านมาตรฐานภาษาองักฤษ CEFR ตงัแต่ระดบั B1 ขึนไป 

"1.3.1 จาํนวนหลกัสตูรออนไลน ์

1.3.2 รอ้ยละของอาจารยท์ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลนผ์สมผสานต่ออาจารยท์งัหมด 

1.4.1 จาํนวนหลกัสตูรเอตทคัคะทีมีคะแนนประเมินตงัแต่ 80 คะแนนขึนไป 

1.4.2 รอ้ยละของหลกัสตูรทีไดร้บัการรบัรองประสิทธิผลการเรียนรูต้ามมาตรฐานระดบัชาติและนานาชาต ิ

1.4.3 จาํนวนหลกัสตูรระยะสนั (Non-Degree)  

1.4.4 จาํนวนศิษยเ์ก่าหรือบคุคลภายนอกทไีดร้บัการพฒันาทกัษะทีตรงกบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ 

1.4.5 รอ้ยละของหลกัสตูรทีจดัการเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิงานจริง  

1.4.6 รอ้ยละหลกัสตูรทีมีเครือข่ายในการผลิตและพฒันานกัศึกษาหรืออาจารย ์

1.5.1 รอ้ยละของผูส้อนทีมีคณุภาพสงู (ตาํแหน่งทางวิชาการ) 

1.5.2 จาํนวนบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการทเีขา้สู่ตาํแหน่งทีสงูขึน 

1.5.3 รอ้ยละของบคุลากรทีผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั 

1.6.1 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั : ITA 

1.7.1 รอ้ยละความสาํเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั 

1.8.1 รอ้ยละความสาํเร็จของการจดัการขอ้รอ้งเรียนเกียวกบัอาคารสถานที และสิงอาํนวยความสะดวกตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

1.8.2 รอ้ยละของการประหยดังบประมาณจากการใชไ้ฟฟ้าและนาํเมือเทียบกบัปีทีผ่านมา 

กลยทุธ ์

"1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนดว้ยนวตักรรมร่วมสมยัอย่างมีประสิทธิภาพในการสรา้งคณุลกัษณะและทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษที 21 ใหก้บันกัศึกษา 

"1.2.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจยั  

และงานสรา้งสรรคเ์ขา้ประกวดในระดบัชาติและนานาชาติ" 

1.2.2.1 ส่งเสริมและพฒันานกัศกึษาใหเ้ป็นไปตามอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และมีคณุลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค ์มีทกัษะดา้นดิจทิลั รวมถึงมีความสามารถเฉพาะทางในศาสตรท์ีตนศกึษา 

1.2.3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํเสนอ ประกวดผลงานวิจยังานสรา้งสรรค ์และสิงประดิษฐ์ของนกัศึกษาในระดบัชาติและนานาชาต ิ

1.2.4.1 ส่งเสริมและพฒันานกัศกึษาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start-Up) 

1.2.5.1 พฒันาความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 

1.3.1.1 พฒันาปรุงหลกัสตูรออนไลนข์องมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นสามารถจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบดิจิทลั 

1.3.2.1 พฒันาและปรบัระบบกลไกการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลนข์องอาจารยใ์หม้ีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต์่อนกัศึกษา 

1.4.1.1 ยกระดบัคณุภาพของสาขาวิชาเอตทคัคะใหส้ามารถแข่งขนัในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

1.4.2.1 พฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นทียอมรบัในระดบัชาติ โดยมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะและสมรรถนะของบณัฑิตดา้น Soft Skills และ Critical thinking 

1.4.3.1 พฒันาหลกัสตูรระยะสนั (Non-Degree) ใหเ้ป็นทยีอมรบัและสามารถบริการวิชาการจดัหารายได ้

1.4.4.1 จดัหลกัสตูรเพือบริการองคค์วามรูใ้นการพฒันาทกัษะหรือวิชาชีพกบัศิษยเ์ก่า บุคคลทวัไป ใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานจริงได ้

1.4.5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือเครือข่ายเพือจดัการเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิงานจริง 

1.4.6.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหห้ลกัสตูรร่วมกบัเครือข่ายในการพฒันานกัศึกษาหรืออาจารย ์ใหส้ามารถทาํงานจริงได ้

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรสายสนบัสนนุวิชาการเขา้สู่ตาํแหน่งทีสงูขึน 

1.5.3.1 พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษใหก้บับุคลากร 

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการดาํเนนิการตามเกณฑก์ารประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

1.7.1.1 ปรบัปรุงระบบและกลไกการกาํกบัองคก์รโดยประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัใหม้ีความยดืหยุ่นและคล่องตวั 

1.8.1.1 พฒันาและปรบัปรุงอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตักิาร และภูมิทศันท์เีป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหพ้รอ้มสาํหรบัการจดัการเรียนการสอนและภารกิจอืนๆ 

1 8 2 1 ส่ ส ิ ใ ้ ่ ํ ิ ป ั ั  ื ใ ้ ี ป สํ ั ั ศึ ิ ึ  

2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงานสรา้งสรรค ์ไดร้บัการตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ  

2.2 ผลงานวิจยั งานนวตักรรม งานสรา้งสรรคท์ียืนจดอนสุทิธิบตัร หรือสิทธิบตัร หรอืนาํไปใชป้ระโยชนพ์ฒันาชมุชนใหส้ามารถพึงพา

ตนเองได ้รวมทงันาํไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์ 

2.3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีศนูยก์ารเรียนรูด้า้นศิลปะและวฒันธรรม และมีการเผยแพรใ่นระดบัชาติและนานาชาติ  

2.4 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นศนูยก์ลางแห่งการเรียนรู ้และบริการทางวิชาการแก่ชมุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน กลุ่มอาชีพ 

ผูป้ระกอบการใหม่ และทอ้งถินใหม้ีความเขม้แข็งอย่างยงัยืนตามศาสตรพ์ระราชา  

2.5 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีแหล่งทนุในการสนบัสนนุการทาํงานวจิยั นวตักรรม หรืองานสรา้งสรรค ์ 

2.6 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสามารถบริหารจดัการทรพัยส์ิน สินทรพัย ์และระดมทนุ เพือใชใ้นการปฏิบตัิตามภารกิจ  

2.7 วารสารวิชาการทีไดร้บัการยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ  

2.8 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีกระบวนการบริการวิชาการ ทีไดม้าตรฐาน สอดรบักบัความตอ้งการของทอ้งถินและสงัคม 

 3.1 มหาวิทยาลยัเป็นทียอมรบัในระดบัชาติและนานาชาติ  

3.2 เครือข่ายมีสว่นรว่มในการพฒันาและเกิดความสมัพนัธท์ีดีกบัมหาวิทยาลยั  

3.3 ความมีชือเสียงของมหาวิทยาลยัโดยมีนกัเรียนเลือกศกึษาต่อในมหาวิทยาลยั  

3.4 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีการดาํเนินการจดักิจกรรมความรว่มมือกบัเครือข่ายในประเทศและทอ้งถิน  

3.5  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีการดาํเนินการจดักิจกรรมความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างประเทศ                                                                               

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ีตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 

2.2.1 จาํนวนงานวิจยั งานนวตักรรม งานสรา้งสรรคห์รืองานวิชาการทีนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาผลิตภณัฑห์รือสรา้งรายไดล้ดรายจา่ย หรือพฒันาประชาชนและชมุชนให้

เขม้แข็งและยงัยืน 

2.2.2 จาํนวนผลงานทียืนจดอนสุิทธิบตัร หรือสิทธิบตัร 

2.2.3 จาํนวนผลงานวิจยั นวตักรรมหรืองานสทิธิบตัรทีนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

2.3.1 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมทีเผยแพรภ่มูิปัญญาทอ้งถินและของชาติ หรือส่งเสริมการทาํนบุาํรุงศิลปวฒันธรรมและศาสนา หรือใหบ้ริการวิชาการเพือพฒันาชมุชนและสงัคม 

2.4.1 รอ้ยละของครวัเรือนทีเขา้รว่มโครงการ พน้เกณฑค์วามยากจนและ/หรือยกระดบัรายไดค้รวัเรือน 

2.4.2 จาํนวนผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยทีไดร้บัการพฒันา 

2.5.1 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคต์่ออาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2.6.1 เงินรายไดจ้ากการบริการวิชาการ เป็นทีปรกึษาต่ออาจารยป์ระจาํ 

2.7.1 จาํนวนวารสารวิชาการทีไดร้บัการยอมรบัในระดบัชาต ิ

2.8.1 รอ้ยละของการบริการวิชาการทีมีการบรูณาการกบัการจดัการเรียนการสอนหรือการวิจยั 

2.8.2 รอ้ยละอาจารยป์ระจาํทีทาํงานบริการวิชาการแก่ชมุชนและทอ้งถิน 

2.8.3 จาํนวนชมุชน/ทอ้งถินที อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา 

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการนาํผลงานวจิยั หรืองานสรา้งสรรคข์องอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัใหไ้ดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร ่ในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุใหถ้่ายทอดองคค์วามรูจ้ากงานวิจยั งานนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรืองานวิชาการ ใหเ้กิดประโยชนก์บัชมุชน 

2.2.2.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการนาํผลงานวจิยั งานนวตักรรมหรืองานสรา้งสรรคใ์หไ้ดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร สิทธิบตัร 

2.2.3.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุใหน้าํผลงานวิจยั นวตักรรมหรืองานสิทธิบตัรทีนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพรเ่อกลกัษณข์องมหาวิทยาลยัใหก้บัประชาคมและบคุลากรทวัไปไดร้บัรู ้

2.4.1.1 ส่งเสริมการใหบ้ริการวิชาการ โดยเนน้การสรา้งความเขม้แข็งอย่างยังยืนใหก้บัชมุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ระกอบการใหม่และทอ้งถิน 

2.4.2.1 ส่งเสริมการใหบ้ริการวิชาการ โดยเนน้การสรา้งความเขม้แข็งอย่างยังยืนใหก้บันผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย 

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัหาแหล่งทนุงานวิจยั นวตักรรม โดยอาศยัเครือข่ายจากภาค อตุสาหกรรม ภาครฐั หรือภาคบริการ 

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัหารายไดข้องหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

2.7.1.1 ยกระดบัวารสารวิชาการใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน  

2.8.1.1 พฒันาระบบและกลไกการบริการวิชาการทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเป็นประโยชนต์่อทอ้งถินและสงัคม 

 

 

" . .  รอ้ยละความสาํเรจ็ของแผนการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั 

( ) ดา้นวิชาการและการเรียนการสอน , ( ) ดา้นวิจยัและบรกิารวิชาการ , ( ) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบรกิาร , ( ) ดา้นกิจการ

นกัศกึษาและการจดันิทรรศการ และ ( ) กาํกบัและติดตามแผนการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั 

. .  รอ้ยละของเครือข่ายทีมีผลผลิตรว่มกนัและเป็นประโยชนต์่อมหาวิทยาลยั 

. .  รอ้ยละของนกัเรียนทีเขา้มาศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัต่อแผนรบันกัศึกษาประจาํปี 

.  รอ้ยละของเครือข่ายความรว่มมือในประเทศทีมีการจดักิจกรรมรว่มกนั 

.  รอ้ยละของเครือข่ายความรว่มมือต่างประเทศทีมีการจดักิจกรรมรว่มกนั 

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
"3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" 
3.3.1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3.4.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 
"3.4.1.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลง 
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น" 
3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี  ส่งเสริมและพฒันา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพือการศกึษา 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี 

 พฒันาระบบบรหิาร

จดัการและสง่เสรมิให้

ทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม

ในการจดัการศกึษา 

ยทุธศาสตรท์ี  ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพคน

ยทุธศาสตรท์ี  ดา้นการสรา้งการเติบโต

บนคณุภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี  ดา้นการปรบัสมดลุและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

พฒันาระบบบรหิารจดัการการศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

คนไทยไดร้บัโอกาสในเรยีนรูอ้ย่าง

ตอ่เนืองตลอดชีวิต 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์: “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 

ให้รับบริการและวิชาชีพ
สู่ชุมชน เพื่อให้เป็น
ชุมชน สังคมเข้มแข็ง 

สู่การประชาคมอาเซียน 

บริหารจัดการดว้ยระบบธรรมาภิบาล 

บริหารจัดการ
ทรัพยากร เพื่อการ
จัดหารรายได้อย่าง

มืออาชีพ และ
สามารถพึ่งพา

ตนเอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม

ระดับชาติและนานาชาติเพือ่
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พฒันามหาวิทยาลัยให้
เปน็เอตทคัคะและผลติ
บัณฑิตใหเ้ปน็มืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืนวิชาการช้ันน า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างความสัมพันธ์กบั

เครอืข่ายและขยายการยก
ย่องระดบันานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาตเิพ่ือ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างความสัมพันธ์กบั
เครอืข่ายและขยายการ
ยกย่องระดับนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พฒันามหาวิทยาลัยให้
เปน็เอตทคัคะและผลติ
บัณฑิตใหเ้ปน็มืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างความสัมพันธ์กบั

เครอืข่ายและขยายการยก
ย่องระดบันานาชาต ิ

ระบบงานประกนัคุณภาพ 

 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
และมีคุณธรรม

จริยธรรม 

สนับสนุนงานวิจัย 
บรูณาการการเรียนการสอน 

และการบริการวิชาการ 
วิชาชีพ 

ส่งเสริม  สืบสาน 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ก.พ.ร. , TQA ) 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

การจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา 

 

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

มีระบบและกลไกใน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

น าระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ 

พัฒนาคณะเป็นองค์กรเรียนรู้ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และความช านาญการ
ตามสาขาวิชาชีพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

น าระบบการจัดการความรู้ (KM) 

บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพและคุณธรรม 

สร้างความสัมพันธ์ทีม่ีกับศิลย์เก่า
และชุมชน  

 

เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับชาติ 

ผลงานวิชาการตพีิมพ์
และได้รับการอา้งอิงใน

ฐานมูลในระดับนานาชาต ิ

ชุมชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

บุคลากรมีความผาสกุ เปิดโอกาสให้ทกุภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
ภาคปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
และเตรียมความพร้อมใหบุ้คลากร นกัศึกษา
ก่อนสู่ประชาคมอาเซียน 
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สร้างระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายความสัพพันธ์กับศิษย์

เก่าและมหาวิทยาลัย 
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                                  แผน
กลยุท

ธ์ท
างการเงิน

 ป
ีงบ

ป
ระมาณ

 พ
.ศ

. 2565 – 2569 มห
าวิท

ยาลัยราชภัฏสวน
สุนั

น
ท

า (ฉบั
บ

ท
บ

ท
วน

ป
รับ

ป
รุง ณ

 กัน
ยายน

 2564) 

 

ภาพที่ 1.5 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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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 21.53 % 

1.2 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2  เป้าหมาย 29.96 % 

1.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3  เป้าหมาย 6.32  % 
1.4 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4  เป้าหมาย 42.19 % 
1.5ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 100% 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
1.1 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1  เป้าหมาย 20% 

1.2 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2  เป้าหมาย 30% 

1.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3  เป้าหมาย 30% 
1.4 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4  เป้าหมาย 20% 
1.5ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 100% 

 
 
 
 
 
 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 
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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 2564) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

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

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ระหว่างการด าเนินการด้านระบบติดตามและประเมินผล
ด้านการเงิน 
 2. การตรวจสอบบัญชีหรือการเบิกจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีความล่าช้า ไม่ทัน
รอบเดือน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปฏิบัติราชการล่วงเวลา อันเนื่องมาจากระบบและขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ตอ้งมีการประสานงานหลายภาคส่วน 
 
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   
 
 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

 
 

 

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 ง่ายต่อ
การตรวจสอบและสามารถเบิกจ่ายได้ทันรอบเดือนที่ก าหนด 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม 

เป้าประสงค ์กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
ทิศทางท่ีก าหนดไว้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว  
 มาตรการ :  
 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามทิศทางที่
ก าหนดไว้  

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี  
     

 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

เป้าประสงค์ที่ 2  บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ , ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น , พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
 มาตรการ : บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ  ,จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ,ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ , โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 
เป้าประสงค์ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
  มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
 ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
เป้าประสงค์ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการบริหาร
จัดการดัวยระบบดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืนๆ , ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  
 ตัวชี้วัด : จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่ งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม , โครงการประหยัดพลังงาน 

 
เป้าประสงค์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
           กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

  มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจหารายได้โดยการบริการวิชาการ 



13 
 

                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

 ตัวชี้วัด : เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

 
 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

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

1. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
ทิศทางที่ก าหนดไว้ 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบ
และกลไกการก ากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว  

1.ร้อยละความส าเร็จของ
การถ่ายทอดทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

≥90.00 100 100 100 100 โครงการก ากับองค์การท่ีดี 

2. บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ 
ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ , ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น , พัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร 

1. ร้อยละของผู้สอนท่ีมี
คุณภาพสูง (ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
2. จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

35.00 
 
 
1 
 
 

72.00 

37.00 
 
 
2 
 
 

74.00 

39.00 
 
 
3 
 
 

75.00 

41.00 
 
 
4 
 
 

76.00 

43.00 
 
 
5 
 
 

77.00 

1. โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการ  
2. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สู ง ขึ้ น ขอ งบุ คล าก รสาย
สนับสนุนวิชาการ  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
บุคลากร 

 
         

                                  แผน
กลยุท

ธ์ท
างการเงิน

 ป
ีงบ

ป
ระมาณ

 พ
.ศ

. 2565 - 2569 มห
าวิท

ยาลัยราชภัฏสวน
สุนั

น
ท

า (ฉบ
ับ

ท
บ

ท
วน

ป
รับ

ป
รุง ณ

 กัน
ยายน

 2564) 

 

 

 

 

14 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประ
สงค์ของ
กลยุทธ์
ทาง

การเงิน 

กลยุทธ์
ทาง

การเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 
ITA 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA 
 

91.50 91.60 91.70 91.80 91.90 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

4. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่รองรับการด าเนินการตาม
พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิด
ความประหยัดงบประมาณ รวมถึง
มีการบริหารจัดการดัวยระบบ
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
พร้อมส าหรับการจัดการเรียน
การสอนและภารกิจอื่นๆ , 
ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อให้มี
งบประมาณส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

1. จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และ
สิ่งอ านวยความสะดวกตาม
พันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้า
และน้ าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา 
 

≥90.00 

 

 

10.00 

100 

 

 

10.50 

100 

 

 

11.00 

100 

 

 

11.50 

100 

 

 

12.00 

1. โครงการปรับปรุง
กายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 
2. โครงการประหยัด
พลังงาน 

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
 

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ 

เงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า 

    25,000    30,000    35,000    40,000    45,000  
โครงการจัดหารายได้ด้วยกา
รบริการาการ 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

 

ประเด นยุทธ าสตร์ของค ะ 

ยุทธ าสตร์ท่ี 1 
 ั นามหาวิทยาลัย ห เป นเอตทัคคะและผลิต ั  ิต ห เป นม ออาชี  

ยุทธ าสตร์ท่ี 2 
สร างงานวิจัยและนวัตกรรมระดั ชาติและนานาชาติเ  ่อคุ  า ชีวิต 

เ ร  กิจและสังคมอย่างยั่งย น  

ยุทธ าสตร์ท่ี 3 
สร างความสัม ันธ์กั เคร อข่ายและขยายการยกย่อง

ระดั นานาชาติ 

ยุทธ าสตร์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์แผนกลยุทธทางการเงิน 

 ุคลากรทุกระดั รั ร  และมีส่วนร่วม น
การขั เคล ่อนค ะวิทยา าสตร์และ
เทคโนโลยีตามทิ ทางท่ีก าหนดไว  

 ุคลากรมีคุ  า ส ง ทั้งความร   ทัก ะและทั นคติ น
การป ิ ัติงาน ตลอดจนมีความก าวหน า นสายอาชี  

มีคุ ธรรมและจริยธรรม นการป ิ ัติงาน  

ค ะวิทยา าสตร์และเทคโนโลยีสามาร 
 ริหารจัดการทรั ย์สิน สินทรั ย์ และ

ระดมทุน เ  ่อ ช  นการป ิ ัติตาม ารกิจ 

ค ะวิทยา าสตร์และเทคโนโลยีมีการ ริหารจัดการ
อาคารส านที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรั 
การด าเนินการตาม ันธกิจได อย่างคร   วนและเกิด

ความประหยัดง ประมา  รวม  งมีการ ริหาร
จัดการดัวยระ  ดิจิทัล 

ค ะวิทยา าสตร์และเทคโนโลยีผ่านเก  ์การ
ประเมินคุ ธรรมและความโปร่ง ส นการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน าครั  : ITA 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

ความเช ่อมโยงระหว่าง วิสัยทั น์ ประเด นยุทธ าสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธ าสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีง ประมา  
 . . 2565-2569 

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้
ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 า ที่ 3.1 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

แนวทางการจัดหาทรั ยากรด านการเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีกองนโยบายและ
แผนเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการ
จัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ดังนี  

 1. ง ประมา แผ่นดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนมีแผนการสรรหางบประมาณที่มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยน ามา
เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยและจัดท าปฏิทินการจัดท า
งบประมาณประจ าปีพร้อมแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณส่งให้หน่วยงาน เพ่ือหน่วยงานจะจัดท าค า
ของบประมาณตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั นกองนโยบายและแผน ท าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
น าเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั ง ก่อนด าเนินการส่งเอกสารค าขอตั งงบประมาณไปยังส านัก
งบประมาณละส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ กองนโยบายและแผนจะท าการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและมีการวาง
แผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการจัดท าแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและก าหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกเดือน ซึ่งแผนการใช้จ่าย
เป็นไปตามความจ าเป็นและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี  ยังมีการจัดท างบประมาณในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ที่ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เงินนอกง ประมา  (เงินรายได  ) ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาและ
รายได้จากโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจะเป็นผู้ก าหนดวงเงินงบประมาณที่ได้
พร้อมแนวทางการจัดสรรเงินรายได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และ
ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามที่
ได้รับการจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท างบประมาณในระบบสารสนเทศการ
วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) วิเคราะห์พร้อมน าเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติเงินงบประมาณรายได้ 
และก าหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ทุกเดือนและสิ นปี 

 - แนวทางการก าหนดง ประมา รายรั  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการจัดท างบประมาณประจ าปี โดยมีการค านึงถึง

รายรับเป็นอันดับแรกว่าคณะฯ จะมีรายรับและจัดหารายได้จากทางใดได้บ้าง มากน้อยเพียงใด ก่อนการ
ด าเนินการก าหนดว่าจะจ าแนกการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งโดยปกติการด าเนินการจัดท า
งบประมาณจะมีการก าหนดวงเงินขึ น 2 วงเงิน คือ งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย โดยคณะจะ
ด าเนินการพิจารณาวงเงินทั ง 2 ให้มีความสมดุลกัน คณะฯ ได้ให้ความส าคัญกับการประมาณการรายรับซึ่ง
คณะฯตระหนักดีว่าการประมาณการงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายในแต่ละรอบปีงบประมาณ
นั น มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคณะฯ อย่างยิ่ง ดังนั นคณะฯ จึงมีความพยายามในการก าหนดงบประมาณรายรับ
อย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือให้ส่งผลต่อการประมาณการรายจ่ายที่มีความเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้
จริงในรอบปีงบประมาณ โดยการประมาณการรายรับนั นคณะจะด าเนินการวิเคราะห์โดยให้หลักเหตุผลร่วมกับ
หลักสถิติแนวโน้มประมาณการรายรับของปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และค านวณ 

17 
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- ข อค าน งเกี่ยวกั การประมา การรายรั   
 ในการประมาณการรายรับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อควรค านึงดังนี  
 1. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะฯ มีบทบาทในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้าน

งบประมาณ โดยในการประมาณการรายรับ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนจะปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการประชุม ปรึกษา เพ่ือหาข้อยุติในการวางแผนร่วมกัน 

 2. มีการก าหนดและจ าแนกรายละเอียดงบประมาณรายรับอย่างรอบคอบ ถูกต้องและมีความ
ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการจัดการรายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 3. จ าแนกประเภทรายได้ อย่างเหมาะสมตามยุทธศาสตร์และภารกิจเพ่ือความสะดวกในการ
ประมาณการ ทั งนี เนื่องจากรายรับในแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ประกอบกับรายรับในแต่ละประเภทย่อมมี
กลวิธีในการประมาณการที่แตกต่างกัน การจ าแนกประเภทที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญและส่งประโยชน์ในการ
ประมาณการรายรับให้มีความถูกต้อง แม่นย ายิ่งขึ น 

 4. วิเคราะห์และค านึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบทั งโดยตรงและโดยอ้อม อันจะท าให้การประมาณ
การเกิดความผิดพลาด  

 5. รวบรวมและเก็บสถิติต่างๆที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การใช้เป็นเครื่องมือประมาณการรายรับในปีถัดไป 

 6. มีการประมาณการรายรับที่เหมาะสม โดยคณะใช้วิธีการประมาณการโดยการศึกษาจากแหล่ง
รายได้ต่าง ๆ อย่างละเอียดและหาตัวก าหนดที่มาของรายได้โดยตรง จากนั นจึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวก าหนดและตัวแปรต่าง ๆ จนครบ แล้วจึงน าสู่ขั นตอนการค านวณประมาณการรายได้ทั งหมด 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีขั นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 3.2 

 

  
 

      
 

  
 

  

    
    

    

  

  

    

  
  

    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

ขั้นตอนการจัดท าง ประมา  

แผนงบประมาณแผน่ดนิ แผนเงนินอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั งงบประมาณแผ่นดนิ 

ได้รับจัดสรร 

ได้รับอนุมตั ิ

ได้รับอนุมตั ิ
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ สภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จัดท าค าขอตั งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้) 

คณะกรรมการกลัน่กรอง 

งบประมาณและการเงนิ 

 า ที่ 3.2 แสดงขั นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน 
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 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

งบประมาณขอค ะวิทยา าสตร์และเทคโนโลยีย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ข้อมูลงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจากงบด ำเนินงำน. 

ตารางที่ 3.2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณรวมทั งสิ นจ านวน  40,090,520.00 บาท โดยจ าแนก
เป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 24,902,020.00 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 15,188,500.00 บาท   

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน คิดเป็นร้อยละ แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน คิดเป็นร้อยละ แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน คิดเป็นร้อยละ แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน คิดเป็นร้อยละ แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน คิดเป็นร้อยละ

งบบุคลากร 0.00 9,650,280.00 9,650,280.00 18.37% 0.00 9,447,040.00 9,447,040.00 17.99% 0.00 9,576,960.00 9,576,960.00 18.23% 0.00 10,833,380.00 10,833,380.00 20.63% -   16,420,220.00   16,420,220.00 31.26%

งบด าเนนิงาน 9,408,000.00 21,880,901.00 31,288,901.00 59.57% 10,326,000.00 20,273,510.00 30,599,510.00 58.26% 8,691,000.00 10,904,480.00 19,595,480.00 37.31% 8,495,000.00 17,560,520.00 26,055,520.00 49.61% -   18,467,580.00   18,467,580.00 35.16%

งบลงทนุ 3,676,800.00 6,409,460.00 10,086,260.00 19.20% 0.00 7,819,050.00 7,819,050.00 14.89% 9,303,700.00 14,155,360.00 23,459,060.00 44.66% 23,346,000.00 2,624,800.00 25,970,800.00 49.44% 9,321,500.00 4,683,600.00   14,005,100.00 26.66%

งบเงินอุดหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,109,000.00 - 8,109,000.00 15.44%

งบรายจ่ายอ่ืน 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 2.86% 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 2.86% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - 0.00%

รวมทัง้ส้ิน 14,584,800.00 37,940,641.00 52,525,441.00 100.00% 11,826,000.00 37,539,600.00 49,362,600.00 100.00% 17,994,700.00 34,636,800.00 52,631,500.00 100.00% 31,841,000.00 31,018,700.00 62,859,700.00 100.00%   17,430,500.00   39,571,400.00   57,001,900.00 100.00%

-19% -3% -22% 42% -8% 7% 77% -10% 19% -45% 28% -9%

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ประเภทรายจ่าย
พ.ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

จากการประมา การง ประมา จากแหล่งง ประมา ต่างๆ ของค ะวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี นระยะ 5 ปี ( . . 2565-2569) ดังแสดง นตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

 แหล่งง ประมา  
ปีง ประมา   . . 

รวมทั้งสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 15,188,500.00  15,188,500.00  15,188,500.00  15,188,500.00  15,188,500.00  75,942,500.00 

เงินนอกง ประมา  (เงินรายได ) 

- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 23,424,220.00 23,424,220.00 23,424,220.00 23,424,220.00 23,424,220.00 117,121,100.00 

- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ) 1,477,800.00 1,477,800.00 1,477,800.00 1,477,800.00 1,477,800.00 7,389,000.00 

รวมงบประมาณทั งสิ น 40,090,520.00  40,090,520.00  40,090,520.00  40,090,520.00  40,090,520.00  200,452,600.00 

เพิ่มขึ น (ลดลง) คงท่ี คงท่ี คงท่ี คงท่ี คงท่ี 

หน่วย : บาท 
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แผนการขอตั้งง ประมา  

งบประมาณแผ่นดินมีแผนการขอตั งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 3.4 

ตารางท่ี 3.4 ขอตั งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ 

ปีง ประมา   . . รวมทั้งสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล

ง ด าเนินการ 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 3,714,000.00 18,570,000 18,570,000 

ง ลงทุน 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 11,474,500.00 57,372,500 57,372,500 

รวมทั้งสิ้น 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 15,188,500.00 75,942,500.00 75,942,500.00 

หมายเหตุ  แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั งงบประมาณ  
 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีไ่ดร้ับจัดสรร   
  ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วย : บาท แผน
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เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 แผนการขอตั งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) 

รายการ หน่วยนั  
ปีง ประมา   . . 

รวมทั้งสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

นัก  ก าระดั ปริญญาตรี 
-ภาคปกต ิทุกชั นปี คน 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 17,175 

-ภาคพิเศษ ทุกชั นปี คน 553 553 553 553 553 2,765 

นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา คน 51 51 51 51 51 255 

รวมนัก  ก าทุกชั้นป ี คน 4,039 4,039 4,039 4,039 4,039 20,195 

ข อม ลง ประมา 
-ระดับปรญิญาตรีภาคปกต ิ บาท 21,439,650 21,439,650 21,439,650 21,439,650 21,439,650 107,198,250 

-ระดับปรญิญาตรีภาคพิเศษ บาท 445,610 445,610 445,610 445,610 445,610 2,228,050 

-ระดับบัณฑิตศึกษา บาท 578,940 578,940 578,940 578,940 578,940 2,894,700 

รวมง ประมา ทั้งสิ้น  าท 22,464,200.00 22,464,200.00 22,464,200.00 22,464,200.00 22,464,200.00 112,321,000 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ เดือนกันยายน 2564  
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 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

แนวทางการวางแผนการ ช จ่ายเงิน

ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั ง 3 ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั งนี คณะวิทยาศาตร์และแทคโนโลยีได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั ง 5  ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการ เงิน ดังตารางที่ 
3.6 และตารางท่ี 3.7 

ตารางท่ี 3.6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี  

ตัวชี้วัด ปีง ประมา   . . 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั งงบประมาณแผ่นดิน 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

ร้อยละของงบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับจริงจากการประมาณการรายรบั 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ีเกดิขึ นจริง - - - - - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรร ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย เดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ หน่วยของปีงบประมาณก่อน
หน้ามาเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 3.7
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 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

ตารางท่ี 3.7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
หน่วย : บาท 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รายได้จากรัฐบาล 118,591,023.42     111,624,874.21      103,618,564.75    107,081,820.25    57.42 57.24 53.20 93.95 -12.63% 3.34%

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 87,927,330.00     72,329,047.37      84,281,614.23      6,897,015.00       42.58 37.09 43.27 6.05 -4.15% -91.82%

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค - 249,055.80          1,294,501.97        - 0.00 0.13 0.66 0.00 0.00% -100.00%

รายได้อื่น - 10,801,011.66       5,564,629.75       - 0.00 5.54 2.86 0.00 0.00% -100.00%

รายได้รวม 206,518,353.42    195,003,989.04    194,759,310.70     113,978,835.25    100.00 100.00 100.00 100.00 -5.69% -41.48%

หักค่าใช้จา่ย 202,301,621.56    182,360,270.79    193,478,046.77    168,022,574.02    97.96 93.52 99.34 147.42 -4.36% -13.16%

รายได้สูง/(ต่่า)กว่าค่าใช้จา่ย 4,216,731.86       12,643,718.25      1,281,263.93        54,043,738.77-     2.04 6.48 0.66 -47.42 -69.61% -100.00%

แบบฟอร์มการคานวณท่ี 6 รายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1.  ค่าใช้จา่ยบุคลากร 69,246,954.49      71,346,593.57        73,408,886.22       75,785,934.75       34.23         39.12         37.94         45.10          2.89% 3.24%

2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 6,042,000.00        5,051,100.00          4,929,800.00        5,158,000.00         2.99          2.77           2.55           3.07           -2.40% 4.63%

3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนานักศึกษา 3,585,911.55         6,746,140.85         - - 1.77           3.70           -            -            -100.00% 0.00%

4. ค่าใช้จา่ยในการจดัการเรียนการสอน 18,578,388.59      12,204,393.12        23,646,837.23       12,120,411.73         9.18           6.69          12.22          7.21           93.76% -48.74%

5. ค่าใช้จา่ยด้านการฝึกอบรม 1,367,901.29         6,142,814.30          3,063,837.00         2,198,486.00        0.68          3.37           1.58           1.31            -50.12% -28.24%

6. ค่าใช้จา่ยเดินทาง 11,230.00 2,691,128.33         1,090,857.37         1,641,680.59         0.01           1.48           0.56           0.98          -59.46% 50.49%

7. ค่าสาธารณูปโภค 75,781.87             45,056.75             60,689.95            34,936.34            0.04           0.02           0.03           0.02           34.70% -42.43%

8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจา่หน่าย 19,011,503.77        18,249,233.87       16,353,974.04       21,504,811.53        9.40           10.01          8.45           12.80         -10.39% 31.50%

9. ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน - 940,000.00           - - -            0.52           -            -            -100.00% 0.00%

10 ค่าใช้จา่ยอื่น - 6,000.00 1,030,314.96         - -            -            0.53           -            100.00% -100.00%

11. ค่าใช้จา่ยท่ีได้จากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลัย) 84,381,950.00       58,937,810.00       69,892,850.00      49,578,314.02       41.71          32.32         36.12         29.51         18.59% -29.07%

12. ผลรวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 202,301,621.56     182,360,270.79     193,478,046.77     168,022,574.96     100.00       100.00       100.00       100.00       6.10% -13.16%

                รายได้ จานวนรายได้ประจาปีงบประมาณ (บาท) สัดส่วนรายได้ประจาปีงบประมาณ (%) สัดส่วนเพ่ิม/ลด (%)

ค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ (บาท) สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ (%) สัดส่วนเพ่ิม/ลด (%)

 แผน
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บ
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บ
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ป
รับ

ป
รุง ณ

 กัน
ยายน

  2564) 
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ตารางที่ 3.8 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

หน่วย : บาท 

ประเด นยุทธ าสตร์หน่วยงาน ปีง ประมา   . . 
2565 2566 2567 2568 2569 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 23,047,500.00 23,047,500.00 23,047,500.00 23,047,500.00 23,047,500.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 765,730.00 765,730.00 765,730.00 765,730.00 765,730.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 15,942,290.00 15,942,290.00 15,942,290.00 15,942,290.00 15,942,290.00 

รวมท้ังสิ้น 40,090,520.00 40,090,520.00 40,090,520.00 40,090,520.00 40,090,520.00 

 แผน
กลยุท

ธ์ท
างการเงิน

 ป
ีงบ

ป
ระมาณ

 พ
.ศ

. 2565-2569 มห
าวิท

ยาลัยราชภัฏสวน
สุนั

น
ท

า (ฉบั
บ

ท
บ

ท
วน

ป
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ป
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 กัน
ยายน

 2564) 
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 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

แนวทางการจัดสรรง ประมา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี

รายละเอียด  ดังนี  
 หลักเก  ์การจัดสรรง ประมา แผ่นดิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/
ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี  

1. วงเงินจัดสรรของแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงานและเงื่อนไข
ของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงาน รวมถึงข้อตกลงที่มีการบันทึกข้อตกลงไว้ก่อน
เสนอค าขอตั งงบประมาณ 

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 าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี วัดในแผนปฎิบัติ

ราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมให้คณะจัดให้มีการด าเนินงานตามจุดเน้นประจ าปี อย่างเต็มศักยภาพ
7. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม

ต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 
8. สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล เพ่ือบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
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 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยจ าแนกออกตามแหล่งเงินที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี คือ
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ดังนี 

ผังการจัดสรรง ประมา แผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 า ที่ 3.3  ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ง ประมา แผ่นดิน  (100 % ) 

ง ด าเนินการ 

(24.45 %)

1. ค่าวัสดุการศึกษา

2. ค่าสอนพเิศษนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ง ลงทุน 

(75.55 %) 

1. จัดซื อครุภณัฑ์การศกึษา

2. จัดซื อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

หลักเก  ์การจัดสรรเงินนอกง ประมา  (เงินรายได ) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสรรง ประมา  ปีง ประมา   . . 2561

ประมา การรายรั  (100 %) 

ง  ุคลากร (64.02 %) ง ด าเนินงาน (35.84 %) ง ลงทุน (0.14 %)

1. เงินเดอืนพนกังานประเภท
ชั่วคราว

2. เงินประจ าต าแหน่งฯลฯ

3. เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ

4. ค่าครองชีพ ฯลฯ 

1. ค่าตอบแทน

2. ค่าใช้สอย

3. ค่าวัสดุ

4. ค่าสาธารณูปโภค

ฯลฯ

1. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ฯลฯ

 า ที่ 3.4 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 แผน
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 ป
ีงบ
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

การจัดสรรง ประมา  ปีง ประมา   . . 2565 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี  

 

1. การจัดสรรง ประมา จ าแนกตามประเ ทง ประมา  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 า ที่ 3.5 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

37.89%

58.43%

3.69%

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 
ภาคปกติ

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 
ภาคพิเศษ
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

2. การจัดสรรง ประมา จ าแนกตามการ ริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 
 า ที่ 3.6 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

60.23%

39.77%

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภารัฐ

ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ 
3 ด้าน
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

3. การจัดสรรง ประมา จ าแนกตามยุทธ าสตร์ 

 

 

 
 

 
 

 า ที่ 3.7 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.49%

1.91%0.84%

39.77%

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานาชาติ
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

4. การจัดสรรง ประมา จ าแนกตามผลผลิต 
 
 
 

 
 

 
 

 า ที่ 3.8  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต (เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)) 
 
 
 

0.12%

46.68%

3.15%

39.77%

7.49%

0.12%

0.19%

0.34%

0.50%

0.14%

1.50%

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผลผลิตผลงานให้บริการวิชาการ

ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ผลผลิตการพัฒนาภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้พื นฐานของประเทศ
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

5. การจัดสรรง ประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 า ที่ 3.9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.02%

35.84%

0.14%

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

 

6. การจัดสรรง ประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 า ที่ 3.10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) 

 

75.55%

0.33%

15.81%
8.32%

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบลงทุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

7. การจัดสรรง ประมา จ าแนกตามหน่วยงาน 
ตารางท่ี 3.9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามสาขาวิชา 
 

ล าดั  สาขาวิชา ง ประมา 
แผ่นดิน 

เงินนอก
ง ประมา  
(เงินรายได  

 รวมทั้งสิ้น 

1 
  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรม 
(เด็กใหม่ไม่แยกแขนง) 

                     
10,461.46  

               
7,600.00  

                      
18,061.46  

แขนงวิชาเคมี หรือ สาขาเคมี รุ่น 61-63 
                     

91,014.70  
             

44,840.00  
                    

135,854.70  
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ 
สาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ รุ่น 61-62 

                     
30,338.23  

               
9,120.00  

                      
39,458.23  

แขนงวิชาฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์ รุ่น 61-62 

                     
41,845.84  

               
9,120.00  

                      
50,965.84  

รวมสาขาวิชาวิทยา าสตร์และนวัตร
กรรม  

                   
173,660.23  

             
70,680.00  

                    
244,340.23  

2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
                   

103,568.45  
           

297,160.00  
                    

400,728.45  

3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                     

88,922.41  
           

224,200.00  
                    

313,122.41  

4 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
                     

30,338.23  
           

137,560.00  
                    

167,898.23  

5 
  

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและน
วัตรกรรมชีวภาพ (เด็กใหม่ไม่แยกแขนง) 

                       
6,276.88  

             
19,000.00  

                      
25,276.88  

แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร
และผลิตภัณฑ์ รุ่น 63 หรือสาขาวิชาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม รุ่น 62-64 

                     
29,292.09  

             
30,400.00  

                      
59,692.09  

แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รุ่น 
63 หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ รุ่น 
61-62  

                     
21,969.06  

               
8,360.00  

                      
30,329.06  

รวมสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
และนวัตรกรรมชีว า   
 
 

                     
57,538.03  

             
57,760.00  

                    
115,298.03  

6 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  
 

                     
36,615.11  

           
112,480.00  

                    
149,095.11  
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564) 

ล าดั  สาขาวิชา ง ประมา 
แผ่นดิน 

เงินนอก
ง ประมา  
(เงินรายได  

 รวมทั้งสิ้น 

 

7 
  

สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
                              

-    
                      

-    
                               

-    
แขนงวิชาชีววิทยา รุ่น 63-64 หรือ 
สาขาวิชาชีววิทยา รุ่น 61-62 

                     
57,538.03  

             
55,480.00  

                    
113,018.03  

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม รุ่น 63-64 หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่น 61-62 

                     
35,568.96  

             
76,000.00  

                    
111,568.96  

รวมสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล อม  
                     

93,106.99  
           

131,480.00  
                    

224,586.99  

8 
  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรมข้อมูล  

                              
-    

                      
-    

                               
-    

แขนงวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ รุ่น 64 
หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 
61- 63 

                     
95,199.28  

           
203,680.00  

                    
298,879.28  

แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์สถิติธุรกิจ รุ่น 64 หรือ 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รุ่น 61-62 

                     
28,245.94  

             
15,960.00  

                      
44,205.94  

รวมสาขาวิชาวิทยาการคอม ิวเตอร์
และนวัตกรรมข อม ล  

                   
123,445.22  

           
219,640.00  

                    
343,085.22  

9 
  

สาขาวิชาการจัดการนวัตรกรรมดิจิทัล
และคอนเทนท์ 

                              
-    

                      
-    

                               
-    

แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล รุ่น 
64 หรือ แขนงวิชาสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ รุ่น 61-63 

                     
39,753.55  

             
53,960.00  

                      
93,713.55  

แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ รุ่น 
64 หรือ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา รุ่น 
61-63 

                     
39,753.55  

             
48,640.00  

                      
88,393.55  

รวมสาขาวิชาการจัดการนวัตรกรรม
ดิจิทัลและคอนเทนท์  

                     
79,507.09  

           
102,600.00  

                    
182,107.09  

10 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

                   
116,122.20  

           
452,087.90  

568210.0998 

รวมทั้งสิ้น 902,823.95 1,805,647.90 2,318,330.80 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 

21.53 % 29.96 % 6.32  % 42.19 % 100 % 

 
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

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 

20% 30% 30% 20% 100% 

 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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. 2565 

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 

 

 



                                                                                               

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 
 



 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ี      ๔๙๕/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

___________________________

          เพ่ือใหการดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงินคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาดําเนินการไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน  ซึ่งไดกําหนดเกณฑมาตรฐานไว หนวยงานตองมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน  ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการอํานวยการ

           ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      ประธาน
 

           ๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ      รองประธาน
 

           ๓.  รองคณบดีฝายวิชาการ                                  กรรมการ
 

๔. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                    กรรมการ
 

๕. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ            กรรมการ                      
 

๖. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร                      กรรมการ
 

๗. หัวหนาภาควิชวิทยาศาสตรประยุกต        กรรมการ                      
 

๘. ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร                กรรมการ
 

๙. หัวหนาสํานักงานคณบดี                        กรรมการ
 

๑๐. หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
 

         ๑๑. บุคลากรฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี

         ๑. สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆกับคณะกรรมการดําเนินงาน
 

         ๒. กํากับและติดตามการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -

๒๕๖๙ 
 

        ๓. พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙



คณะกรรมการดําเนินงาน

         ๑. รอคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ          ประธาน
 

         ๒. หวัหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวตัรกรรม     กรรมการ

๒.๑ หัวหนาแขนงวิชาเคมี กรรมการ

๒.๒ หัวหนาแขนงคณิตศาสตรประยุกต กรรมการ

๒.๓ หัวหนาแขนงวิชาฟสิกส กรรมการ

๓. หวัหนาสาขาวิชาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร กรรมการ

          ๔. หวัหนาสาขาวิชเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

          ๕. หวัหนาสาขาวิชาสาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีาและสขุภาพ กรรมการ

๖. หวัหนาสาขาวิชานติวิทิยาศาสตร           กรรมการ

๗. หวัหนาสาขาวิชาจลชีววิทยาอตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ กรรมการ

    ๗.๑ หวัหนาแขนงวิชาจลชีววิทยาอตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ  กรรมการ

      ๗.๒ หวัหนาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑชีวภาพ กรรมการ

   ๘. หวัหนาสาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดลอม   กรรมการ

      ๘.๑ หวัหนาแขนงวิชาชีววิทยา                                                กรรมการ

      ๘.๒. หวัหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีสิงแวดลอม กรรมการ

๙. หวัหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล กรรมการ

๙.๑ หัวหนาแขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร กรรมการ

๙.๒ หัวหนาแขนงวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหสถิติเชิงธุรกิจ กรรมการ

๑๐. หวัหนาสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร กรรมการ

๑๑. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการนวัตรกรรมดิจิทัลและคอนเทนท กรรมการ

    ๑๑.๑ หัวหนาแขนงการจัดการนวัตรกรรมดิจิทัล กรรมการ

๑๑.๒ หัวหนาแขนงการจัดการดิจิทัลคอนเทนท กรรมการ
 

๑๒. ประธานหลักสูตรบัณทิตศึกษา กรรมการ
 

         ๑๓. ประธานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กรรมการ
 

          ๑๔. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ
 

          ๑๕. หัวหนาฝายบริการการศึกษา          กรรมการ
 

          ๑๖. หัวหนาฝายคลังและพัสดุ                      กรรมการ
 

          ๑๗.  หัวหนาฝายกิจการนักศึกษาศิลปและวัฒนธรรม                   กรรมการ



๑๘. หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
 

          ๑๙. หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ          กรรมการและเลขานุการ
 

          ๒๐. บุคลากรฝายแผนงานและประกันคุณภาพ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี

         ๑. วิเคราะหขอมูลจากแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนทบทวนแผน

กลยุทธทางการเงินระดับคณะ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 

๒. นําเสนอ การทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  เสนอ

ตอคณะกรรมการอํานวยการหรือผูบริหารเพ่ือพิจารณา
 

         ๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย

ท้ังน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 

 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
27ส.ค.64  เวลา 15:58:11  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQA0A-EIAMA-A4AEY-AQQA2

 

 


