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บทสรุปผู้บรหิาร 

 
 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการ

บริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

วิเคราะหร์ายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณ

แผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการได้รับ มกีารน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยก

ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบ

การใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน

ปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 ส่วนที ่1 บทน า  
 

ความเป็นมา 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น

แนวทางการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสอดคล้องตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนา

แผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศนข์องคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้

และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ

ในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับหน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 

ตลอดจนมเีป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อ

การพฒันาอย่างตอ่เนื่อง  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีโครงสรา้ง ประกอบด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา    .ศ .พ  ของพระราชบัภภัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  182547 มี

หน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็น

ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการ

พัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  1

มี  และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้ง  รอง

คณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าส านักงาน เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

จากคณบดี ดังภาพที่โครงสร้างการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  2



 
 

 
 

โครงสร้างขทงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน

2
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

งานวิชาการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไป 

งานธุรการ 
งานวิชาการ 

งานคอมพิวเตอร์ 
งานกิจการนักศึกษา 
งานการเงินและบัญชี 
งานประชาสัมพันธ์ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 

สถาบันนวัตกรรมสากล 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 

สโมสรนักศึกษาเก่า 
กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

3 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คุณภาพ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

  1.3 งาน IT/โสต 

  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5 งานบุคลากร 

  1.6 งาน ISO 

  1.7 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพสัด ุ

  2.1 งานการเงิน งานบัญชี 

งบประมาณ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

  1.2 งานหลักสูตรและการสอน 

  1.3 งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล 

  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 

  1.5 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคณุภาพ 

  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบตัิราชการ 

  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 

  1.1 งานผลิตผลงานวิจยั 

  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจยั 

  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 

  1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 

  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศึกษา 

  1.2 งานบริหารและสวัสดภิาพ 

  1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 



 
 

 
 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยคณะผูบ้ริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่ง

บอกทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองคก์าร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 

ปรัชญา (Philosophy) 

ทรงปัภภา ศรัทธาธรรม น าสังคม 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความตอ้งการของสังคม 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการ

และนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัภภา

ท้องถิ่น 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 

เทกลักษณ์ (Identity) 

1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ  

3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

ทัตลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์การแหง่การเรยีนรู ้พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

ค่านยิม (Value) 

1. ปัภภาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

4. ความเป็นมืออาชีพ  
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เป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(พ.ศ.2560) 

 1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร 

2. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ เพื่ทการพัฒนาวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ จงึก าหนดยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัภภาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

   

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์

ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัภ  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังภาพที่ 3  

และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอก

ทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

พัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน

ประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3
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  ท  า        ท 

  ท  า          พ   า
 า     า             า

   า  า  า        า    
   ท       า   า 

  ท  า      ท า   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจาย
อ านาจไปสู่สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระดับสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ 1 การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศเพ ่อการศึกษา

การเพ่ิมขีดความสามารถ นการแข่งขันของประเทศ เพ ่อ
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ ปานกลาง  Growth & 

Competitiveness)

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป น
กลไก นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์
 Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ เพ ่อ ห้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดับ
ของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งย น ภาย ต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 23

   า             ท  า    

พ        ท า   
                                                                

                                                                                              

                                                                                                                                         

                                                                                      

                                                               

1.1 วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งย น และได้รับการยอมรับ น
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2 สังคมเช ่อม่ันและไว้วาง จ นการด าเนินการตามพันธกิจของ
วิทยาลัย
1.3 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป นที่ยอมรับของผู้ ช้
บัณฑิตและสังคม
1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมึความพึงพอ จต่อระบบ
บริหารจัดการของวิทยาลัยและภาคภูมิ จ นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
1.5 วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย
1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป นที่ยอมรับทั ง นระดับชาติและนานาชาติ
1.7 วิทยาลัยมีหลักสูตรเ พาะที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
1.  บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า นสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม นการปฏิบัติงาน
1.  บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ นสภาพแวดล้อมที่
เอ  อต่อการท างาน
1.1  วิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
1.11 วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
1.1.2 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ ่อ ช้ นการ
ปฏิบัติตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย ห้
เป นเอตทัคคะอย่างยั่งย น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และสิทธิทางป ญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และ
เช ่อมโยงเคร อข่าย

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ นระดับชาติ หร อนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด
2.2 ผลงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปไป ช้
ประโยชน์
2.3 ผลงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ได้ มีการจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรหร อทรัพย์สินทางป ญญา
2.4 วิทยาลัยเป นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการ
แก่สังคม
2.5 วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน
2.6 งานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ
เป นที่ยอมรับ นระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ นระดับชาติและ
นานาชาติ
2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน และ
สอดรับกับความต้องการของสังคม
2.9 บุคลากรมีศักยภาพ นการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการ
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.10 วิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก และฐานข้อมูลวิจัยที่เป น
ประโยชน์และเอ  อต่อการส่งเสริมงานวิจัย

3.1 เคร อข่ายมีส่วนร่วม นการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี
กับวิทยาลัย
3.2 วิทยาลัยมีเคร อข่ายความร่วมม อที่หลากหลายทั งภาย น
และต่างประเทศ
3.3 ความส าเร จตามข้อตกลงความร่วมม อของเคร อข่าย
3.4 วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไก นการแสวงหาความร่วมม อ
กับเคร อข่าย
3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เคร อข่าย

4.1 วิทยาลัยเป นที่รู้จักและยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
4.2 ความมีช ่อเสียงของวิทยาลัย
4.3 นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อ นสาขาวิชา
4.4 ระบบบริหารจัดการภาย นที่สามารถตอบสนองต่อความ
เป นนานาชาติ
4.5 บุคลาการได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ
4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐานสากล
4.7 วิทยาลัยมีการ ช้เทคโนโลยีและเคร ่องม อต่าง  ของ 
Social Media ที่ทันสมัย นการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ ่อ
สนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

 สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผลผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการเงินเพ ่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 5 การปรับระบบและ
กลไกการบริหารงานบุคคล

ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความย ดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน เพ ่อยกระดับ  ร่าง  กสรมอรบรทถนิศทะกาางแรศผนึกษกาารไศ
ทึกยษ นาแเวหท่งีสชาากตลิ พ พ.ศ..ศ  . 255  - 2574 ชนชั นของสังคม  ภาย ต้
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  Knowledge Based Economy) ที่เอ  อต่อการสร้าง
สังคมแห่งป ญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ  อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชน
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเน ่องตลอดชีวิต

ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
เต มตามศักยภาพที่มีอยู่ นตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/
พ ติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ น
ศตววรษที่ 23 รวมทั งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ ความรู้ความ
สามารถ และสมรรถนะ นการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจากการมีส่วนร่วม นการระดมทุน
และสนองทุนเพ ่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสีย
ภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเม อง การบริจาค และการร่วม
รับภาระค่า ช้จ่ายทางการศึกษา

สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถ ห้บริกาiการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของบริบทเชิงพ  นที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค  นฐานะ
ที่เป นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษา นภูมิภาคอาเ ียน  Hub for 
Education) และเป นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และของภูมิภาคที่สร้างรายได้ ห้กับประเทศไทย

การลดความเหล ่อมล  า  Inclusive Growth) การเติบโตที่เป นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  Green Growth) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 Internal Process) 
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ภาพท่ี 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรป์ระเทศ ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดที่ส าคัภ และกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

    ท  

    ี    ท่ี  า   
1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ นระดับชาติและ
นานาชาติ
1.1.2 จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับ นระดับนานาชาติ
1.1.3 คะแนนเ ลี่ยการประกันคุณภาพภาย นประจ าป 
1.1.4 ร้อยละความส าเร จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS
1.1.5 จ านวนรางวัลท่ีผู้เรียนได้รับการยกย่องหร อยอมรับ น
ระดับชาติและ/หร อนานาชาติ นประเด นที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์
1.2.1 ระดับความเช ่อม่ันและไว้วาง จของสังคมที่มีต่อการ
ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภาย น 1 ป 
1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
1.4.1 ระดับความเช ่อม่ันและไว้วาง จของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์
เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
14.3 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ ห้บริการของ
มหาวิทยาลัย
1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.7.1 จ านวนหลักสูตร หม่ หร อหลักสูตรเดิมที่ได้รับการพัฒนาเป น
หลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
1.1 .1 ระดับความเช ่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
1.12.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย

1.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
2.สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ห้เป น
ที่ยอมรับทั ง นระดับชาติและนานาชาติ
3.สนับสนุน ห้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์เข้าประกวด นระดับชาติและนานาชาติ
4.ส่งเสริมและเป ดโอกาส ห้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วม นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5.สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ห้
สาธารณชนได้รับทราบ
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม  CSR: Corporate Social Responsibility) โดยผนึก
ก าลังร่วมกับศิษย์เก่า และภาคส่วนอ ่น 
7.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ..สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ ่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 
และความต้องการของตลาดแรงงาน นแต่ละสาขาอย่าง
ต่อเน ่อง
 .พัฒนากิจกรรมเช ่อมโยงระหว่างนักศึกษาและผู้ ช้บัณฑิต
1 .ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการ
 ห้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
11.ยกย่องต้นแบบบัณฑิตและศิษย์เก่าด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
12.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ห้เป นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
13.ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล
14.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่าง  
อย่างเป นระบบ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหร องานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ นระดับชาติ หร อนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า และ/หร อ
นักวิจัยประจ า
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  Citation)  น
ระดับชาติหร อระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
2.1.3 ระดับคะแนนเ ลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หร อเผยแพร่ นระดับชาติ หร อ
นานาชาติ
2.1.4 ระดับคะแนนเ ลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หร อเผยแพร่ นระดับชาติ หร อ
นานาชาติ
2.2.1 จ านวนผลงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ได้รับการน าไป ช้ประโยชน์
2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ได้ มีการจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรหร อทรัพย์สินทางป ญญา 
2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ น นแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ 
2.4.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภาย ต้ความร่วมม อ
กับหน่วยงานภายนอก หร อผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการ
ทั งหมด
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า/หร อ
นักวิจัย
2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมม อกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หร อภาคบริการ นระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั งหมด
2.6.1 ระดับความส าเร จของการพัฒนาระบบ/กลไก นการด าเนินงาน
วิจัย หร องานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน
และเป นที่ยอมรับ
2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับ นระดับชาติ
2. .1 ระดับความส าเร จของการพัฒนาระบบการ ห้บริการวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด
2. .1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หร อนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย 
2.1 .1 จ านวนผู้ ช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย

4.1.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 
Ranking
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หร อนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หร องานวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหร อนานาชาติ
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ ห้บริการของ
มหาวิทยาลัย
4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั งหมด
4.4.1 จ านวนหลักสูตร หม่ที่เป นหลักสูตรนานาชาติ  
4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่เป น
ชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั งหมด
4.5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มีช ่อเสียงระดับ
นานาชาติ
4.6.1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ นจากป  พ.ศ.255 
4.7.1 ระดับความส าเร จของการ ช้เทคโนโลยีและเคร ่องม อ
ต่าง  ของ Social Media  นการสร้างภาพลักษณ์

3.1.1 ร้อยละของเคร อข่ายที่มีผลผลิตที่เป นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย
3.2.1 ระดับความพึงพอ จของเคร อข่ายที่มีต่อการด าเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมม อที่ด าเนินการส าเร จ
ตามที่ก าหนด 
3.4.1 ระดับความส าเร จของกระบวนการ/กลไก นการ
แสวงหาความร่วมม อกับเคร อข่าย
3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หร องานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและ/หร อนักวิจัยประจ า ห้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่  นระดับชาติหร อนานาชาติ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หร องานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาและผู้ส าเร จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ห้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  นระดับชาติหร อนานาชาติ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หร องานสร้างสรรค์
 ห้ได้รับการน าไป ช้ประโยชน์ นการพัฒนาสังคม ชุมชน
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หร องานสร้างสรรค์
 ห้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหร อทรัพย์สินทางป ญญา
5.เป ดพ  นที่มหาวิทยาลัย ห้เป นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
6.ส่งเสริมการ ห้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข งของชุมชน ภาย ต้ร่วมม อกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้น าชุมชน
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย
เคร อข่าย
 .พัฒนาระบบ/กลไก นการด าเนินงานด้านการวิจัยหร องาน
สร้างสรรค์ ห้ได้มาตรฐานเป นที่ยอมรับ
 .ยกระดับวารสารวิชาการ ห้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
1 .พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป นประโยชน์ต่อสังคม
11.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ห้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
12.จัดหา และพัฒนาฐานข้อมูล ที่เอ  อต่อการส่งเสริมงานวิจัย

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ ่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี ห้กับเคร อข่าย
2. สนับสนุนการ ห้เคร อข่ายมีส่วนร่วม นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามภารกิจ  การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ขยายเคร อข่ายความร่วมม อทั งภาย นและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเ ียน  ASEAN 
Academic Alliance: AAA)
5.สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมม อของ
เคร อข่าย
6. พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเคร อข่าย
7. พัฒนาบุคลากร ห้มีความสามารถ นการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เคร อข่าย

1.สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ห้เป นที่ยอมรับ นระดับนานาชาติ 
2.ส่งเสริม ห้มีการแข่งขันทางวิชาการ นระดับชาติและ
นานาชาติ
3.สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ หร อการไป
บรรยายระดับชาติหร อนานาชาติ
4.พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการ ห้ตรงตาม
กลุ่มเป าหมายทั ง นระดับชาติและนานาชาติ
5.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ
6.สนับสนุนจัดท าความร่วมม อทางวิชาการกับสถาน
ประกอบการ นระดับนานาชาติ
7.จัดท าความร่วมม อทางวิชาการกับสถานศึกษา นระดับ
มัธยมศึกษานานาชาติ
 .พัฒนาหลักสูตร หม่ที่เป นหลักสูตรนานาชาติ
 . สนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยชาวต่างชาติเพ ่อการ
เรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ นระดับนานาชาติ
1 .สนับสนุนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการที่มีช ่อเสียงระดับ
นานาชาติ
11.สร้างต้นแบบเพ ่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ห้มีช ่อเสียง
ระดับนานาชาติ
12.จัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษา ห้ได้มาตรฐานสากล
13. สนับสนุน ห้มีการ ช้เทคโนโลยีและเคร ่องม อต่าง  ของ 
Social Media 
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แผนที่ยุทธศาสตร์) Strategy Map) วทิยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 

 

ภาพที่  4แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

     ท     : ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ ่อมุ่งสู่ความเป นเลิศ 

       
  ท  า    

   า           
     ท    

   า           
   ภาพ า        า 

   า           
     ท  ภาพ

   า            า 
พ   า      

พัฒนาวิทยาลัย ห้เป นเอตทัคคะอย่างย่ังย น

1

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางป ญญาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างความสัมพันธ์และเช ่อมโยงเคร อข่าย

3

ขยายการยกย่องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นระดับนานาชาติ

4

พ       :  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ ่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งย น
3.  ห้บริการวิชาการ และสร้างเคร อข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถ่ิน 4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิป ญญาท้องถ่ิน
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ

2

1. วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งย น และได้รับการยอมรับ นระดับชาติ
และนานาชาติ

1.บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลยัเป นทีย่อมรับของผู ้ช้
บัณฑิตและสังคม
2.ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียมีความเช อ่ม่ันและไว้วาง จ นการ
บริหารจัดการการด าเนินการตามพันธกิจ

1.วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2.   หลักสูตรมีมาตรฐานเป นท่ียอมรับทั ง นระดับชาติและ
นานาชาติ
 

1. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า นสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม นการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีและอยู่ น
สภาพแวดล้อมท่ีเอ  อต่อการท างาน
3.  วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
4.  วิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ
การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
5. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ ่อ ช้ น
การปฏิบัติตามภารกิจ

1. ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ นระดับชาติ หร อนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ท่ีก าหนด
2. ผลงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ได้รับการน าไป ช้ประโยชน์
3. ผลงานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ได้มีการจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหร อทรัพย์สินทางป ญญา

1. วิทยาลัยเป นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
และบริการวิชาการแก่สังคม
2. วิท วิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

1. งานวิจัยหร องานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป น
ท่ียอมรับ นระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2. วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
3.  วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับ
กับความต้องการของสังคม

1. บุคลากรมีศักยภาพ นการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม 
และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  วิทยาลัยมีส่ิงอ านวยความสะดวกและฐานข้อมูลวิจัยท่ีเป น
ประโยชน์และเอ  อต่อการส่งเสริมงานวิจัย

1. เคร อข่ายมีส่วนร่วม นการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
วิทยาลัย

1. วิทยาลัยมีเคร อข่ายความร่วมม อ นประเทศท่ีหลากหลาย
2. ความส าเร จตามข้อตกลงความร่วมม อของเคร อข่ายต่างประเทศ

1. วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไก นการแสวงหาความร่วมม อกับ
เคร อข่าย

1. วิทยาลัยมีฐานข้อมูลเคร อข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. วิทยาลัยเป นท่ีรู้จักและยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
2. ควความมีช ่อเสียงของวิทยาลัย

1.  นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อ นสาขาวิชา

1.    ระบบบริหารจัดการภาย นท่ีสามารถตอบสนองต่อความเป น
นานาชาติ

1.  ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
2. วิทยาลัยมีการ ช้เทคโนโลยีและเคร ่องม อต่าง  
ของ Social Media ท่ีทันสมัย นการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที2่  สภาพแวดล้ทมทางการเงนิ 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้

เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทาง

การเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้าน

การเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณ

ให้กับ รองคณบดีและหัวหน้าสาขา และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของ

ตนเอง โดยมี ฝ่ายแผนงานฯ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการ

บริหารงบประมาณของส่วนกลาง และสาขาวิชาฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหนว่ยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 

และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัภชี จากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ

และยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2. การบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนใช้

จา่ยเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

สถานภาพปัจจุบันดา้นการเงนิขทงวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยฝ่ายแผนงานฯได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมอง

ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เกี่ยวกับสถานภาพการ

บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ในปัจจุบัน 

น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและ

งบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห ์  

(ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม 

2560) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
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1. บุคลากรมีความรับผดิชอบ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการเงิน 

2. มีขอ้มูลทางการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณที่มคีวามคล่องตัว 

4. มีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนช่วยในการบริหารงานให้มีความรวดเร็ว  ตรวจสอบได้ 

น ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ 

จุดท่ทน (Weaknesses) 

1. บุคลากรบางสว่นขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

2. บุคลากรทางการเงินมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น 

3. ระบบข้อมูลยังไม่สามารถใช้เพื่อการตัดสินใจของการบริหารงานได้อย่างถูกต้องทุก

ระบบ 

4. ระบบสารสนเทศมีข้อจ ากัด ขาดความยืดหยุ่น เช่น รหัสแยกประเภทหมวดรายการ ไม่

จ าแนกหมวดเงินครอบคลุมตามรายการ ต้องท าการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงหมวดเงินบ่อยครั้ง  

5. งบประมาณไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 

6. การเบิกจ่ายเงนิไม่เป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยเงนิ 

โทกาส (Opportunities) 

1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างตอ่เนื่อง 

2. มีนโยบายและแนวปฏิบัติจากมหาวทิยาลัยที่ชัดเจน 

3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น 

ทุปสรรค (Threats) 

1. มีการก าหนดปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ นโยบายทางการเงินและแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง 

และขาดการซักซ้อม 

2. การประสานงานกับส่วนกลางมีความล่าชา้ 
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ส่วนที ่3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

จากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการ

ทางด้านการเงินของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

การ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด 

ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างระบบกลไกการจัดหาเงินรายได้ของวิทยาลัย 

2. เพื่อวางระบบการจัดสรรเงินงบประมาณให้มปีระสิทธิภาพสูง 

3. เพื่อสร้างกลไกการก ากับ ตรวจสอบและติดตามการใช้จา่ยเงนิ 

4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการเงนิที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 

5. เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ระยะ (.ศ.พ) ปี 5 

6. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 80 เป้าหมายร้อยละ))  

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

   1  ยุทธศาสตร์ที่: มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติ

ภารกิจ 

 2 ยุทธศาสตร์ที่ : มีการสร้างกรอบในการจัดสรรเงนิงบประมาณ 

 3 ยุทธศาสตร์ที่ : สร้างระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจา่ยเงนิ 

  4 ยุทธศาสตร์ที่: สร้างใหม้ีระบบการรายงานทางการเงนิและบัภชี 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมขทงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบการบริหารจัดการทางการเงนิที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ 

วิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 กลยุทธ์ที่1 : กลยุทธ์การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัภชี การเงินและงบประมาณ และการใช้

จา่ยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 มาตรการ 1 :  

พัฒนา/ปรับปรุงระบบบัภชี การเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร

ให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



 
 

 
 

ก. จัดให้มกีารพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการใช้งบประมาณให้สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 

ข. จัดให้มรีะบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 

ค. จัดให้มีการท าแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางด้านการเงินมีความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ง. จัดให้มกีารควบคุมทางดา้นเอกสารการเงนิ บัภช ีและพัสดุที่รัดกุม 

จ. จัดท าบัภชหีนว่ยงานย่อย รายงานทางการเงินและบัภชีรายเดือน และราย

ไตรมาสประจ าทุกเดือน 

ฉ. จัดทาฐานข้อมูลทางการเงนิ ตรวจสอบและตดิตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

แผนและวงเงินที่ก าหนด 

ช. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน และบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัด : 

1. ความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภบิาล 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลติ 

โครงการ : 

1. จัดท าบัภชตี้นทุนต่อหน่วยผลติ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการ ติดตาม เร่งรัด การใชจ้า่ยงบประมาณให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบการเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 : การตดิตามและรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

 มาตรการ 1 : 

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้และก าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัภ เพื่อเร่งรัดการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ก. จัดให้มีการบริการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน เหมาะสม มีการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิเป็นประจ าทุกเดือน 

ข. จัดให้มกีารคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหนว่ยของการด าเนินกิจกรรม/โครงการ

ต่างๆเพื่อพจิารณาความคุ้มค่าของการด าเนินกิจกรรม/โครงการนัน้ๆ 

ค. จัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน และการควบคุมงบประมาณให้มี

ความรวดเร็วคล่องตัว เน้นการประหยัดและความคุ้มคา่ 

ง. จัดให้มกีารบริหารสินทรัพย์ให้เกิดการใชง้านให้เต็มประสิทธิภาพ มีสภาพ

คล่อง เกิดความคุ้มทุน และมีแผนการบ ารุงรักษา 

 ตัวชี้วัด : 
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1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบลงทุน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในภาพรวม 

 โครงการ/กิจกรรม : 

1. ติดตามและประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

 

3. เป้าประสงค์ที่ 3: มีเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ต่อปี 

 กลยุทธ์ที่ 1 : 

จัดให้มกีิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจ 

 มาตรการ 1 : 

1. แสวงหารายได้จากการผลิตบัณฑิต 

ก. รับนักศกึษาจ านวนเพิ่มขึน้ 

ข. ปรับขึ้นค่าลงทะเบียนหนว่ยกิต 

ค. จัดทาโครงการความร่วมมอืทางวิชาการ 

2. แสวงหารายได้จากการวิจัย 

ก. พัฒนาชุดโครงการวจิัย 

ข. แสวงหาแหลง่สนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งหนว่ยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

3. แสวงหารายได้จากการบริการวิชาการ 

ก. จัดทาโครงการบริการวิชาการรว่มกับหนว่ยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

ข. สร้างเครือขา่ยบริการวิชาการกับประชาสังคม 

4. แสวงหารายได้จากการลงทุน 

ก. จัดระดมทุนจากศษิย์เก่าหรอืองค์กรภายนอก 

 ตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละของรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยตอ่งบรายได้ 

 

 โครงการ/กิจกรรม : 

1. โครงการงานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก 

2. โครงการบริการวิชาการ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ขทงกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงานกิจกรรม/โครงการ/ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.มีระบบการบริหารจัดการทาง

การเงนิที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ พันธกิจของ 

วิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัว 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์การพัฒนา/

ปรับปรุงระบบบัภชี 

การเงนิและ

งบประมาณ และการ

ใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

1. ความเชื่อม่ันของ

บุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมภิ

บาล 

2. ระดับความส าเร็จของ

การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย

ผลติ 

3. ร้อยละของการบรรลุ

ตามตัวชีว้ัดของ

แผนปฏิบัติการ 
 

4.51 

 

 

4.51 

 

 

 

95 

4.52 

 

 

4.52 

 

 

 

96 

5 

 

 

5 

 

 

 

100 

5 

 

 

5 

 

 

 

100 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

100 

1.จัดท าบัภชีต้นทุนต่อ

หนว่ยผลิต 

 

2.มรีะบบบริหารจัดการ 

ติดตาม เร่งรัด การใชจ้า่ย

งบประมาณให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ

ระเบียบการเงนิอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การตดิตามและ

รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณ 
 

1. ร้อยละความส าเร็จของ

การเบิกจ่ายงบลงทุน 

2. ร้อยละความส าเร็จของ

การเบิกจ่ายเงนิ

งบประมาณในภาพรวม 

95 96 100 100 100 1.ติดตามและประเมินผล

การใชจ้่ายงบประมาณ 
 

17 
14 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ขทงกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงานกิจกรรม/โครงการ/ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. มีเงินรายได้จากการปฏิบัติ

ตามพันธกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

ต่อปี 

จัดให้มกีิจกรรม

แสวงหาเงินรายได้

จากการปฏิบัติตาม

พันธกิจ 
 

1. ร้อยละของรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและ

วิจัยตอ่งบรายได้ 
 

20 20 20 20 20 1. โครงการงานวิจัย 

จากแหล่งทุนภายนอก 

2. โครงการบริการ

วิชาการ 
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จากการท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วเิคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้

ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศนส์ าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงัภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วสิัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

     ท     : ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ ่อมุ่งสู่ความเป นเลิศ 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์

ทา
งก

าร
เงิ
น ยุทธศาสตร์ที่ 1 

มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมแสวงหา

เงินรายได้จากการปฏิบัติภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

มีการสร้างกรอบในการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างระเบยีบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจา่ยเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างให้มีระบบการรายงานทางการเงินและ

บัภชี 

เป
า้ป

ระ
สง

ค์ เป้าประสงค์ที่ 1 

มีเงินรายได้จากการปฏิบัติภารกิจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 ต่อปี 

เป้าประสงค์ที่ 2 

มีการจัดสรรเงินรายได้ตอบสนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90 

เป้าประสงค์ที่ 3 

มีการเบิกจา่ยและรายงานการเงิน

ถูกต้องตามระเบยีบ ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ 4 

มีข้อมูลทางการที่สนับสนุนการตัดสินใจ

ของฝ่ายบริหาร ร้อยละ 90 

กล
ยุท

ธ์ท
าง

กา
รเ
งิน

 

กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหารายได้จากการผลิต

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 2 แสวงหารายได้จากการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 แสวงหารายได้จากการบริการ

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการเงินกับ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 2 ออกประกาศทางการเงินด้าน

รายรับรายจา่ย 

กลยุทธ์ที่  1การจัดสรรทรัพยากรทางการ

เงิน 

กลยุทธ์ที่   1การบริหารใช้ทรัพยากร /

ทางการเงิน 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน
่วย

งา
น ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างผลงานวิชาการ ตพีิมพ์ 

เผยแพร่ และสิทธทิางปัภภา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                   

สร้างความสัมพนัธ์และ

เชื่ทมโยงเครืทข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ความเชื่ทมโยงระหว่าง วสิัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขทงแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมี 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา (งานศิษย์เก่า) และศูนย์ดิจิทัลสมาร์ทเซ็นเตอร์ ด าเนินการ
จัดหาทรัพยากร ดังนี้ 

เงนิงบประมาณ (เงนิรายได้) 
 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคปกติ)  
 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคพิเศษ) 
 - รายได้จากโครงการจัดหารายได้  
 - เงินอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนจากภายนอก 
 - เงินหรอืทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาค 
 - รายได้หรือผลประโยชน์จากการระดมทุน 

- รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการ
จัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

      
 

  

 

      

  

      

        

        

        

        

        
 ภาพที่  6ขั นตอนการจัดท างบประมาณ 

 

แผนเงินนอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั งเงนินอกงบประมาณ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณและการเงิน 

สภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าป ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

แผนการ ช้จ่ายงบประมาณ ได้รับอนุมัติ 
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งบประมาณขทงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ย้ทนหลัง 5 ป)ี พ.ศ .2556-2560( 

 

ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหภ่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาจาก

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ตารางที่ 2 งบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 

ประเภท 
2556 2557 2558 2559 2560 

 รายได้   รามทั้งส้ิน  

 

สัดส่วน   รายได้   รามทั้งส้ิน  

 

สัดส่วน   รายได้   รามทั้งส้ิน  

 

สัดส่วน   รายได้   รามทั้งส้ิน  

 

สัดส่วน   รายได้   รามทั้งส้ิน   สัดส่วน  

งบบุคลากร 

  

19,029,500.00  

   

19,029,500.00  

   

21.47  

  

20,902,116.00  

 

20,902,116.00    26.87  

   

9,297,683.10  

   

9,297,683.10  

   

15.64  

  

12,880,980.00  12,880,980.00   34.69  21,375,050 21,375,050 39.64 

งบด าเนินงาน 

  

62,295,200.00  

   

62,295,200.00  

   

70.29  

  

54,741,964.00  

 

54,741,964.00    70.38  

  

42,379,962.20  

 

42,379,962.20  

   

71.27  

  

22,838,300.00  

 

22,838,300.00     61.51  22,751,950 22,751,950 42.20 

งบลงทุน 

    

3,654,600.00  

    

3,654,600.00  

     

4.12  

    

1,466,000.00  

   

1,466,000.00      1.88  

   

1,189,229.80  

   

1,189,229.80  

     

2.00  

     

532,300.00  

     

532,300.00      1.43  9,796,200 9,796,200 18.16 

งบเงินอุดหนุน 

    

1,509,600.00  

    

1,509,600.00  

     

1.70  

      

431,000.00  

     

431,000.00  

    

0.55  

   

5,946,149.00  

   

5,946,149.00  

   

10.00  

     

876,000.00  

     

876,000.00      2.36  - - - 

งบรายจา่ยอื่น 

    

2,137,600.00  

    

2,137,600.00  

     

2.41  

      

242,320.00  

     

242,320.00      0.31  

      

648,465.90  

     

648,465.90  

     

1.09   -   -    - - - 

รวมท้ังสิน้ 

  

88,626,500.00  

   

88,626,500.00  

 

100.00  

  

77,783,400.00  

 

77,783,400.00  

 

100.00  

  

59,461,490.00  

 

59,461,490.00  

  

100.00  

  

37,127,580.00  

 

37,127,580.00   100.00  53,923,200 53,923,200 53,923,200 

 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 

 

 

 

18 



 
 

 
 

จากการประมาณการงบประมาณจากแหลง่งบประมาณต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560-2564) 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณแผ่นดิน - - - - - - 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 76,639,900 120,027,250 130,666,950 134,116,750 134,116,750 518,927,700 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 47,507,100 59,950,650 64,600,650 65,433,150 65,433,150 255,417,600 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  29,132,800 60,076,600 66,066,300 68,683,600 68,683,600 263,510,100 

รายได้อ่ืนๆ 1,470,000 30,400,000 31,840,000 33,280,000 34,720,000 130,240,000 

รายได้จากการบรกิารวิชาการ -     1,000,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 9,200,000 

รายได้จากงานวิจัย -   470,000 5,000,000 5,200,0000 5,400,0000 5,600,0000 21,200,000 

    - รายได้หรอืผลประโยชน์จากการระดมทุน  100,000 120,000 140,000 160,000 520,000 

ๆ รายได้หรอืผลประโยชน์อื่น -      23,300,000 24,320,000 25,340,000 26,360,000 99,320,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 78,109,900 150,427,250 162,506,950 167,396,750 168,836,750 649,167,700 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 72,317,350 12,079,700 4,889,8000 1,440,000  

  

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขทต้ังงบประมาณ 

นอกงบประมาณ  .ศ.พ) ปี 5 ระยะ (เงินรายได้) เงินนอกงบประมาณ มีแผนการขอตั้ง (เงินรายได้)2560-2564 (ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แผนการขอตั้ง เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการรับนักศกึษา               

-ระดับปรภิภาตร ี คน 1,100 1,230 1,230 1,230 1,230 6,020 

-ระดับปรภิภาโท คน 40 80 80 80 80 360 

-ระดับปรภิภาเอก คน 15 60 60 60 60 255 

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี คน 1,155 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 

ข้ทมูลงบประมาณ         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 53,923,200 60,239,020 70,528,500 72,240,700 72,240,700 72,240,700 

ประมาณรายได้อ่ืนๆ ล้านบาท 1,470,000 30,400,000 31,840,000 33,280,000 34,720,000 130,240,000 

รายได้จากการบรกิารวิชาการ -      1,000,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 9,200,000 

รายได้จากงานวิจัย -    470,000 5,000,000 5,200,0000 5,400,0000 5,600,0000 21,200,000 

    - รายได้หรอืผลประโยชน์จากการระดมทุน   100,000 120,000 140,000 160,000 520,000 

ๆ รายได้หรอืผลประโยชน์อื่น -       23,300,000 24,320,000 25,340,000 26,360,000 99,320,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ล้านบาท 53,393,200 90,639,020 102,368,500 105,520,700 106,960,700 202,480,700 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ วันที่ 16  เดอืน สงิหาคม 2560 
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แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงิน 
 ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตรท์ั้ง 5 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 

ทั้งนีส้่วนกลาง และสาขาวิชาฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5  ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมิน

คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์

ทางดา้นการเงนิ ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 5 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามตัวบ่งชี ้ 

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจรงิจากการประมาณการ

รายรับ 

80 80 80 80 80 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

20 20 20 20 20 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยมาประกอบการวาง

แผนการจัดสรรค่าใช้จา่ยในโรงการ/กิจกรรมตา่งๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าน

การฝึกอบรม ค่าใช้จา่ยเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดย

การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหนา้มาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ

ใช้จ่ายเงนิของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
 

 

 

 

 

 เงินในงบประมาณ (บาท)  เงินนอกงบประมาณ (บาท) รวมค่าใช้จา่ย (บาท) สดัสว่น (%)
 เงินในงบประมาณ 

(บาท)

 เงินนอก

งบประมาณ 

(บาท)

รวมค่าใช้จา่ย 

(บาท)

สดัสว่น 

(%)

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5,243,425.98             16,821,045.41            22,064,471.39     21.72      4,203,890.00       10,301,859.00  14,505,749.00    20.33

2. ค่าสอนอาจารย์พเิศษ/สอนเกนิ 12 คาบ -                         5,129,900.00              5,129,900.00       5.05        -                   5,754,500.00   5,754,500.00      8.06

3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันานักศึกษา -                         931,713.70                931,713.70         0.92        -                   1,772,999.92   1,772,999.92      2.48

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 907,539.14                11,110,596.91            12,018,136.05     11.83      -                   10,300,598.02  10,300,598.02    14.43

5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 1,356,000.00             645,516.00                2,001,516.00       1.97        -                   913,322.22      913,322.22        1.28

6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง -                         1,074,363.00              1,074,363.00       1.06        -                   454,214.03      454,214.03        0.64

7. ค่าสาธารณูปโภค -                         55,853.63                  55,853.63           0.05        -                   36,215.74       36,215.74         0.05

8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย -                         1,865,355.88              1,865,355.88       1.84        -                   2,082,590.73   2,082,590.73      2.92

9. ค่าใช้จ่ายเงินอดุหนุน -                         -                          -                   -         2,133,244.14       -               2,133,244.14      2.99

10. ค่าใช้จ่ายท่ีได้จากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ระดับมหาวทิยาลัย) 27,440,971.71            29,012,898.07            56,453,869.78     55.57      16,175,705.30     17,231,322.03 33,407,027.33    46.81

ประเภทค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุตอ่หน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตน้ทนุตอ่หน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

เงินในงบประมาณ(บาท) เงินนอกงบประมาณ(บาท) ค่าเสื่อมราคา(บาท) ต้นทนุรวม(บาท) ต้นทนุต่อหน่วย(บาท) เงินในงบประมาณ(บาท)เงินนอกงบประมาณ(บาท) ค่าเสื่อมราคา(บาท) ต้นทนุรวม(บาท) ต้นทนุต่อหน่วย(บาท)

กิจกรรมยอ่ยของหน่วยงานหลัก (หลักสูตร) 31,286,433.23          57,777,939.90             12,530,806.30       101,595,179.43         1,080,557.87        19,505,011.74            37,717,785.19      10,700,702.28         67,923,499.22      809,577.85     

1. จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต

1.1  สาขาวชิานวตักรรมการจัดการ             1,140,624.93               1,662,009.06              64,161.72 2,866,795.71             7 FTES 409,542.24           1,080,627.32             989,019.45          122,438.65             2,192,085.42        6.03          FTES 363,529.92     

2.  จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตมหาบัณฑิต

   2.1  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์             1,793,192.57               2,631,107.29            342,243.98 4,766,543.84             41.13 FTES 115,889.71           2,351,312.15             1,347,006.99        417,476.10             4,115,795.25        38.67         FTES 106,433.81     

3.  จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต

   3.1 สาขาวชิาการเมืองการปกครอง               710,192.03               1,702,007.33            125,182.39 2,537,381.75             13.13 FTES 193,250.70           

4. จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

   4.1 รบ.รัฐศาสตร์             7,882,436.47              13,886,132.38          3,633,432.44 25,402,001.29           493.42 FTES 51,481.50             2,391,873.97             6,835,516.63        1,847,539.32           11,074,929.93      228.95       FTES 48,372.70       

   4.2 รบ.รัฐศาสตร์(โครงการความร่วมมือทางวชิาการระกวา่งกองทัพบกกบั

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา)
            6,431,795.08              12,941,580.14          3,039,204.44 22,412,579.67           389.78 FTES 57,500.59             

2,684,916.41             6,322,368.59        1,857,822.40           10,865,107.39      257.00       FTES 42,276.68       

5. จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต

    5.1. สาขาวชิาการจัดการคุณภาพ             5,529,782.36               9,346,001.12          2,294,134.93 17,169,918.40           316.11 FTES 54,316.28             5,607,874.26             11,665,871.63      3,537,364.94           20,811,110.83      476.72       FTES 43,654.79       

    5.2. สาขาวชิาการจัดการระบบสารสนเทศเพือ่ธรุกจิ             2,699,585.00               5,910,894.64          1,240,767.55 9,851,247.19             169.61 FTES 58,081.76             1,835,772.42             5,755,889.29        1,481,404.86           9,073,066.57        175.72       FTES 51,633.66       

    5.3. สาขาวชิาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ             2,844,910.91               4,089,686.87            748,500.72 7,683,098.50             99.72 FTES 77,046.72             2,389,241.09             1,296,606.16        405,610.61             4,091,457.86        39.92         FTES 102,491.43     

6. จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

     6.1 สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การตลาด             2,253,913.89               5,608,521.06          1,043,178.12 8,905,613.08             140.36 FTES 63,448.37             1,163,394.13             3,505,506.45        1,031,045.39           5,699,945.97        111.36       FTES 51,184.86       

    1. ส่งเสรมิการบ ารงุศิลปวฒันธรรม 511081.38 511081.38 1745 จ านวนบคุลากร(คน)292.8833123

    2. ด าเนินการวจัิยเพ่ือสรา้งองค์ความรู้ 711,081.38          711,081.38          56.00         จ านวนผู้รับบริการ(คน)12,697.88       

    3. การใหบ้รกิารวชิาการ 711081.38 711081.38 56 จ านวนผู้รับบริการ(คน)12697.88179

5.ผลรวมค่าใช้จ่ายทัง้สิ้นของหลักสูตร/ผลผลิต 31,286,433.23       57,777,939.90          12,530,806.30    101,595,179.43      19,505,011.74         37,717,785.19   10,700,702.28      67,923,499.22   

หลักสูตร/ผลผลิต
ตน้ทนุตอ่หน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตน้ทนุตอ่หน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปรมิาณ ปรมิาณ 
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ตารางที่ 8 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามยุทธศาสตร์ 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐ 26,121,250 29,567,280 37,728,500 38,140,700 38,140,700 

ยุทธศาสตรท่ี์ พัฒนา 1

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 

25,852,950 

 

28,326,740 29,000,000 30,000,000 31,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ สร้างผลงาน 2

 ตีพิมพ์ วิชาการเผยแพร่ และสทิธิ

ทางปัภภา 

964,000 1,135,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สร้าง

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครอืข่าย 

175,000 850,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ ขยายการยกย่อง 4

ระดับนานาชาติ 
280,000 360,000 800,000 100,000 100,000 

รวมท้ังสิ้น 53,393,200 60,329,020 70,528,500 72,240,700 72,240,700 
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 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปี คือ 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. วงเงินจัดสรรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะจัดสรรตามประมาณการ

รายรับและเงื่อนไขของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของวิทยาลัยฯ  รวมถึง

ข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยฯ กับสาขาวิชา ไว้ก่อนเสนอค าขอตัง้งบประมาณ 

2. เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแลว้ จะหักใหส้่วนกลางวทิยาลัยฯ ร้อย

ละ ของงบประมาณคงเหลือ 20 

3. สนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดใน  โครงการ /

แผนปฏิบัติการ 

4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑติตามวิสัยทัศนแ์ละปณิธานของวิทยาลัยฯ 

5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรม และการวิจัยสถาบัน 

6. ส่งเสริมให้สาขาวิชาจัดให้มีการด าเนินงานตามจุดเน้นประจ าปีของหน่วยงานอย่าง

เต็มศักยภาพ 

7. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ  

8. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลิต

เป็นแนวทาง 

9. สนับสนุนการจัดท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

10. สนับสนุนให้วิทยาลัยมีการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
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ภาพท่ี 7 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ .2561 
 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจา่ย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

 

***หมายเหตุ  ข้ทมูล ณ วนัที่ 16 ส.ค. 2560 

 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเทตทัคคะทย่างยั่งยืน 28,326,740.00 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวชิาการ ตพีิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปญัญา 1,135,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความสัมพันธ์และเชืท่มโยงเครืทข่าย 850,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่ทงระดับนานาชาต ิ 360,000.00 

    า                    า  (     า ไ  ) 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 

รายรับ 1  % 

1 

A 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2 

ฝ่ายบริหาร 3 

ฝ่ายวจิยัและบริการวิชาการ 4 

4.52% 

1.02% 

4.52% 

2.48% 

ฝ่ายแผนงานและประกนัฯ 5 

การจดัการเรียนการสอน 5 

0.92% 

86.54% 
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1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

  ภาพที่ 8 แสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

หมวด งบประมาณจัดสรร 

งบบุคลากร 29,567,280.00 

งบด าเนินงาน 21,140,740.00 

งบลงทุน 9,531,000.00 

งบเงินอุดหนุน - 

งบรายจ่ายอื่น - 

รวม 60,239,020.00 

   ***หมายเหตุ  ข้ทมูล ณ วนัที่ 16 ส.ค. 2560 
 

28,326,740.00,  
92% 

1,135,000.00,  
4% 

850,000.00,  
3% 

360,000.00, 
 1% 

 า             า   า    า   ท  า     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย หเ้ป น
เอตทัคคะอย่างยั่งย น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และสิทธิทางป ญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และ
เช ่อมโยงเคร อข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ 
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ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวด รายจ่าย 

29,567,280.00,  
49% 

21,140,740.00,  
35% 

9,531,000.00,  
16%       า   

    า     า  

    ท   

              

   า  ่า  ่ื  
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ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึง

ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 เงนิรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจา่ย มีแนวทางในการปฏิบัติ 

คือ 

  งบบุคลากร (ค่าจางช่ัวคราวอาจารย์และเจ้าหน้าที่) 

- วิทยาลัยฯ  ด า เนินการจ้างตามระเบียบและขั้ นตอนการปฏิบัติที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถบรรจุบุคคลได้ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ .ศ.2555 

 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

  - วิทยาลัยฯ มีการเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนโดยมี

เป้าหมายให้สาขาวิชา (โครงการบริการวิชาการ) สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 

มิถุนายน 2561 

  - วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ 

15 กันยายน ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็น

เร่งดว่นและเกิดประโยชน์ต่อวทิยาลัยฯ ต่อไป 

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

20% 30% 30% 20% 100% 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ  

2. ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชา ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการ

ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัภหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 

พร้อมรายงานปัภหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี  

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึด

ผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิน้เดือนของทุกๆเดือนเป็นส าคัภ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการ

บริหารของหน่วยงานต่อไป 
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ระบบฐานข้ทมูลทางการเงิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงนิ ดังนี ้ 

1. ฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise 

Resource Planning)  

2. ระบบ GFMIS ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มกีารจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คอื 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลอืตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และสาขาวิชา 
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ภาคผนวก 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ที่    ๔๐๐/  ๖๐ 

เร ่อง  แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ป งบประมาณ พ.ศ.   ๖๐ –   ๖๔  
-------------------------------------------- 

 
  ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.    ๗ ตัว
บ่งชี ที่  .๑ การบริหารของสถาบันเพ ่อก ากับ ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถานัน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าป  ตามกรอบ
เวลาเพ ่อ ห้บรรลุตามตัวบ่งชี  และเป าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนั นเพ ่อ ห้การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี   
        า   า    า  

๑. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประธาน 

 . รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

 . รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

๗. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   าที ่
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และ ห้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 . ก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ห้บังเกิดผลทางปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
        า   า     า  

๑. ผศ. ปรเมษฐ์  แสงอ่อน ประธาน 
 . ผศ.ดร. ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการ 



 
 

 
 

๔. ผศ.ดร. ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา กรรมการ 
 . ผศ.ดร. สุดาภรณ์  อรุณดี กรรมการ 
๖. ดร. ศุภรา เจริญภูม ิ เจริญภูม ิ กรรมการ 
๗. อาจารย์สถาป ตย์  กิลาโส กรรมการ 
๘. อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรมการ 
๙. อาจารย์สุพัตรา  ปราณี กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ศิริญญา  ศิริญานันท์ กรรมการ 
๑๑. ดร. ก ษณา  ปลั่งเจริญศรี กรรมการ 
๑ . ดร. ปล  ม จ  สินอากร กรรมการ 
๑๓. ผศ. เอกณรงค์  วรสีหะ กรรมการ 
๑๔. พันเอก ดร. วัลลภ  พิริยวรรธนะ กรรมการ 
๑ . ผศ. ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะก ติ กรรมการ 
๑๖. ศ.ดร. เร องวิทย ์ เกษสุวรรณ กรรมการ 
๑๗. รศ. ศิโรตม์  ภาคสุวรรณ กรรมการ 
๑๘. พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการ 
๑๙. ดร. บุญไทย  แก้วขันตี กรรมการ 
 ๐. ดร.  ัตรแก้ว  ฮาตระวัง กรรมการ 
 ๑. ดร. ธนพล  ก่อฐานะ กรรมการ 
  . ผศ.ดร. วิมลศรี  แสนสุข กรรมการ 
 ๓. ดร. ส บสวัสดิ ์ วุฒิวรดิษฐ ์ กรรมการ 
 ๔. ดร. สุริยะ  ประภายสาธก กรรมการ 
  . ดร.พรชัย   ปานอ่อน กรรมการ 
 ๖. อาจารย์วิไลลักษณ์  มีประชา กรรมการ 
 ๗. อาจารย์พนิดา  นิลอรุณ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์คัทลียา  จันดา กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ภัสรา  สิริกมลศิลป์ กรรมการ 
๓๐. อาจารย์มะโน  ปราชญาพิพัฒน์ กรรมการ 
๓๑. อาจารย์นิยม  สุวรรณเดช กรรมการ 
๓ . อาจารย์บารมีบุญ  แสงจันทร์ กรรมการ 
๓๓. อาจารย์เ ลิมพล  ทัพ ้าย กรรมการ 
๓๔. อาจารย์ธวัช  พุ่มดารา กรรมการ 
๓ . อาจารย์วรันลักษณ์  ภักดิ์ จดี กรรมการ 
๓๖. อาจารย์น มล  ชมโ ม กรรมการ 



 
 

 
 

๓๗. อาจารย์วีระพล  วงษ์ประเสริฐ กรรมการ 
๓๘. อาจารย์เปรมกมล  จันทร์กวีกูล กรรมการ 
๓๙. อาจารย์ปริญญา  สีม่วง กรรมการ 
๔๐. อาจารย์อนุรัตน์  ก าแหงหาญ กรรมการ 
๔๑. อาจารย์กัญญานันทน์  อนันต์มานะ กรรมการ 
๔ . อาจารย์John  Forssen Smith กรรมการ 
๔๓. อาจารย์อรพรรณ  เดชา กรรมการ 
๔๔. อาจารย์ณธกร  คุ้มเพชร คุ้มเพชร กรรมการ 
๔ . อาจารย์กมลทิพย์  กันตะเพ ง กรรมการ 
๔๖. อาจารย์บริบูรณ์   ลอง กรรมการ 
๔๗. อาจารย์พาโชค  เลิศอัศวภัทร กรรมการ 
๔๘. อาจารย์พีรศักดิ์   ัตรศรี กรรมการ 
๔๙. นางสาว น  าทิพย์  กลีบบัวบาน กรรมการ 
 ๐. ว่าที ่ร.ต. หญิง บุญญาดา  พาหาสิงห์ กรรมการ 
 ๑. นาย จารึก  รูปบุญ กรรมการ 
  . นางสาว สุภาพ  พ ฒิสาริกร กรรมการ 
 ๓. นางสาว วรีญา  คลังแสง กรรมการ 
 ๔. นางสาว ศุทธินี  ไชยรัตน์ กรรมการ 
  . นางสาว ดวงกมล  สุรพิพิธ กรรมการ 
 ๖. นาง พัทธนันท์  โรจน์รุ่งวัฒน ์ กรรมการ 
 ๗. นางสาว รุจเรศ  พินธุวัฒน์ กรรมการ 
 ๘. นาย ชนะอัญญ์  อุไรรักษ์ กรรมการ 
 ๙. นางสาว นันทิกา  อนุโต กรรมการ 
๖๐. นางสาว รัชนีวรรณ  สุจริต กรรมการ 
๖๑. นางสาว กนกศรี  อู่ไทย กรรมการ 
๖ . นาย จเร  นาคทองอินทร์ กรรมการ 
๖๓. นางสาว บุรัสกร  แจ่มเมธีกุล กรรมการ 
๖๔. นาย ตรีวนัส  ก้อนทองค า กรรมการ 
๖ . นางสาว เย นจิต  คงปาน กรรมการ 
๖๖. นางสาว รุจิรา  เนียมหอม กรรมการ 
๖๗. นาย เอกรัฐ  ปฐมลิขิตกาญจน์ กรรมการ 
๖๘. นาย วรเมธี  บุญยก กรรมการ 
๖๙. นางสาว จุไรรัตน์  อนุพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 
 

๗๐. นางสาว วาสนา  
อ้นป อม 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
              าที่ 

๑. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 . ด าเนินการวิเคราะห์ค่า ช้จ่าย วิเคราะห์สถานะ และความมั่นคงทางการเงินของ

มหาวิทยาลัย 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และรายงาน ห้

ผู้บริหารได้รับทราบ 
 

ทั งนี   ห้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

    สั่งที่ ณ วันที่  ๗ กรกฎาคม   ๖๐ 
 
 

     ผังนิรันดร์  บัณฑิต.ดร.ผศ  
    คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสืทลงนามได้รับความเห็นชทบจากทธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


