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บทสรุปผู้บรหิาร 

 
 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการ

บริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงนิ ทั้งจากงบประมาณ

แผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยก

ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบ

การใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการให้บรรลุ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน

ปรับปรุง ณ กันยายน 2562) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ภาคผนวก  

  -ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  

- หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี  



 
 

 
 

 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

วิสัยทัศน์ของคณะ 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 

ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อ

การพฒันาอย่างตอ่เนื่อง  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีโครงสร้าง ประกอบด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มี

หน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็น

ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการ

พัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้ง รอง

คณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าส านักงาน เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

จากคณบดี ดังภาพที่  2 โครงสร้างการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ



 
 

 
 

โครงสร้างขทงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 
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 ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานบุคลากร 
- งานวิชาการ 
- งานคอมพิวเตอร์ 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวิจัยและบริการวิจัย 
 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการคา้ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การตลาด 
- รบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
- รม. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล 
- กจ.ม. นวัตกรรมการจดัการ 
- รด. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
 

- สโมสรนักศึกษาเก่า 
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
- ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ 
- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 
- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

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 
  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5 งานบุคลากร 
  1.6 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ
  2.1  งานการเงิน งบประมาณ  
  2.2 งานบัญชี 
  2.3 งานพัสดุ 
 

1. ฝ่ายวิชาการ 
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
  1.2 งานหลักสูตรและ 
การสอน 
  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. ฝ่ายงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจยั 
  1.2 งานการจัดท า
วารสารวิชาการ 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานการจัดประชุม
วิชาการระดับชาต ิ
  1.5 งาน U – ranking  
  1.6 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.7 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
  1.8 งานหารายได ้

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศึกษา 
  1.2 งานบริหารและสวัสดภิาพ 
  1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
  1.4 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2. ฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 
  2.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 



 
 

 
 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยคณะผูบ้ริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่ง

บอกทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองคก์าร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 

ปรัชญา (Philosophy) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการ

และนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

เทกลักษณ์ (Identity) 

1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ  

3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

ทัตลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์การแหง่การเรยีนรู ้พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่าง

ต่อเนื่อง 

ค่านยิม (Value) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

4. ความเป็นมืออาชีพ  

 

4 



 
 

 
 

เป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (พ.ศ.2560) 

 1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร 

2. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ เพื่ทการพัฒนาวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ จงึก าหนดยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

   

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์

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

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

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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การสร้างความสามาร  นการแข่งขัน
ของประเทศ

    ท  

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

การสร้างความเข้มแข งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่ง
ยั่งยืน

การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื นที่
และลดความเหลื่อมล  า

การพัฒนาก าลังคนและส าบันความรู้

 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย

  ท  า        ท 

   า  า       ท  า    
      ท                

                    
        

  ท  า          พ   า
 า     า             า  

    ท่ี  2  พ    2   -2    

  ท  า    
  า  ท า   

   า       
      ท  า    

    ี    ท่ี  า   

   า  า  า        า 
      ท                

                            

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

การสร้างโอกาส นการเข้า ึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

การผลิตและพัฒนาสมรร นะก าลังคน ห้เป น 
high-skilled workforce ตามความต้องการ

ของประเทศ

การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมและสร้างความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามาร ของประเทศ

พ      
  า  ท า       า     า           า    า า  ท า    า                   

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมุ่งจะพัฒนาระบบบริหารจัดการภาย นที่
ตอบสนองต่อความเป นนานาชาติและสร้างชื่อเสียง ห้เป นที่

รู้จักและยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ

1) สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ห้เป นท่ียอมรับ นระดับนานาชาติ
2) สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ
3) สนับสนุนการ ช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง  ของ 
Social Media  นการประชาสัมพันธ์

1)  ระดับความส าเร จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 
2) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 3)  ระดับความส าเร จของการปรับปรุงเว บไ ต์ 

พัฒนามหาวิทยาลัย ห้เป นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยที่มุ่งจะผลิตบัณ ิตที่มีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป นที่ยอมรับของผู ้ชบ้ัณ ิต
และสังคม เพ่ือสู่การเป นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับ

 นระดับชาติและนานาชาติ

1) สนับสนุน ห้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวด นระดับชาติและ
นานาชาติ
2) ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ นการสร้างทักษะท่ีจ าเป น
 นศตวรรษท่ี 21
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษา นระดับนานาชาติ
4) ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะ ห้สามาร 
แข่งขัน นระดับชาติหรือนานาชาติ
5) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ห้เป น
ท่ียอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับส าน
ประกอบการหรือเครือข่าย นการพัฒนาหลักสูตร
7) ส่งเสริมและสนับสนุน ห้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม
ต าแหน่งทางวิชาการ
8) ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย
ประยุกต์ ช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาล นการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ห้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว
 ) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน
ต่าง  อย่างเป นระบบ

1)  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ น
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
2) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณ ิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3) ร้อยละของบัณ ิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระภาย น 1 ป 
4) ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผ่านการน าเสนอจากการ
จัด Mini-conference
5)  จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั งแต่ 6  
คะแนน
ขึ นไป
6)  ร้อยละของหลักสูตรทั งหมดทีผ่่านตามเกณ ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3. 1
7) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
8) ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
 )  เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่ออาจารย์ประจ า

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
และสิทธิทางป ญญา

มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั ง นระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั งการน าไป ช้ประโยชน์ เป น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม

1) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย นระดับชาติและ
นานาชาติ
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ห้กับ
คน นชุมชนฐานราก
3) จัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ นระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย
2) ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การน าไป ช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั งหมด
3) จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป  รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธภัณ ์พระวิมาดาเธอ 
4) จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามา ห้ความรู้ และ
ร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ครัวเรือน
5) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณ ์ความ
ยากจน
และ/หรือ  ยกระดับรายได้ครัวเรือน 
6)  จ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลของ
จ านวนต าบลที่มี นแต่ละจังหวัด  นป ที่ 1
7) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัย
8) จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตริที่น าไป ช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือขา่ย

มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่หลากหลายทั งภาย นและต่างประเทศ เพ่ือ ห้
มีส่วนร่วม นการพัฒนาและเกดิความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย

1) พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาย นประเทศเพื่อก่อ ห้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย
2) พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อก่อ ห้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย
3) พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาย นประเทศเพื่อก่อ ห้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย
4) พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อก่อ ห้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย 

 

1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย
2) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ นประเทศที่มี
การด าเนินการ
3) ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ส าบันอุดมศึกษา

การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ

 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มชีดความสามาร การแข่งขัน

 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
การพัฒนาก าลังคนและส าบันความรู้

ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บรกิารของกระทรวงศึกษาธิการ  

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดที่ส าคญัและกลยทุธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วทิยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 
 

 

ภาพที่  4 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

     ท     : ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป นเลิศ 

       
  ท  า    

   า           
     ท    

   า           
   ภาพ า        า 

   า           
     ท  ภาพ

   า            า 
พ   า      

พัฒนาวิทยาลัย ห้เป นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

1

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางป ญญาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย

3

ขยายการยกย่องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นระดับนานาชาติ

4

พ       :  1. ผลิตบัณ ิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่ือการพัฒนาสังคมและท้อง ิ่นอย่างยั่งยืน
3.  ห้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย  ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้อง ่ิน 4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิป ญญาท้อง ่ิน
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ

2

1.  วิทยาลัยเอตทัคคะทีมี่ความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ น
ระดับชาติและนานาชาติ

1. บัณ ิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเป นทีย่อมรับของผู ้ช้
บัณ ิตและสังคม และมีทักษะที่จ าเป น นศตวรรษที่ 21

1. วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณ ิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีมาตรฐานเป นท่ียอมรับทั ง นระดับชาติและนานาชาติ
 

1.  บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติ นการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความก้าวหน้า นสายอาชีพ
2. บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และทันต่อส านการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
3.  วิทยาลัยมีการประยุกต์ ช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น
การพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
4.  วิทยาลัยมีอาคารส านท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ
การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบ ้วน
5. วิทยาลัยสามาร บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อ ช้ นการ
ปฏิบัติตามภารกิจ

1.  ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ นระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไป ช้ประโยชน์และ ห้
ชุมชนสามาร พึ่งพาตนเองได้
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

1. วิทยาลัยเป นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ หม่ 
และท้อง ิ่น ห้มีความ ห้เข้มแข งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.  วิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป น
ท่ียอมรับ นระดับชาติ และนานาชาติตามเกณ ์คุณภาพ
2. วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
3.  วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้อง ิ่นและสงัคม                                         
4. วิทยาลัยมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐาน เป นที่ยอมรับ นระดับชาติหรือนานาชาติ                                                   

1. อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพ นการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

1.  เครือข่ายและท้อง ิ่นมีส่วนร่วม นการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย

1. วิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้อง ่ินท่ีหลากหลาย
2.  วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ  

1.  วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไก นการแสวงหาความร่วมมือกับ
ท้อง ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ 
ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

1.  วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. วิทยาลัยเป นท่ีรู้จักและยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
2.  ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัย

1.  นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อ นสาขาวิชา

1.   ระบบบริหารจัดการภาย นท่ีสามาร ตอบสนองต่อความเป น
นานาชาติ

1.  วิทยาลัยมีการ ช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง  ของ Social 
Media ท่ีทันสมัย นการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 



 
 

 
 

ส่วนที ่2 สภาพแวดล้ทมทางการเงนิ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มแีนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน 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 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 

และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ

และยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2. การบริหารการเงนิโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนใช้

จา่ยเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

สถานภาพปัจจุบันดา้นการเงนิขทงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   

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 
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จุดแข็ง (Strengths) 

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 5 ปี (พ.ศ.) 

6. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  (80 เป้าหมายร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติ

ภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีการสร้างกรอบในการจัดสรรเงนิงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจา่ยเงนิ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างใหม้ีระบบการรายงานทางการเงนิและบัญชี 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมขทงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบการบริหารจัดการทางการเงนิที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ 

วิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 กลยุทธ์ที่1 : กลยุทธ์การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ และการใช้

จา่ยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 มาตรการ 1 :  

พัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร

ให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ก. จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการใช้งบประมาณให้สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 
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ข. จัดให้มรีะบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 

ค. จัดให้มีการท าแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางด้านการเงินมีความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ง. จัดให้มกีารควบคุมทางดา้นเอกสารการเงนิ บัญช ีและพัสดุที่รัดกุม 

จ. จัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย รายงานทางการเงนิและบัญชีรายเดือน และราย

ไตรมาสประจ าทุกเดือน 

ฉ. จัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

แผนและวงเงินที่ก าหนด 

ช. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน  และบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัด : 

1. ความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภบิาล 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลติ 

โครงการ : 

1. จัดท าบัญชตี้นทุนต่อหน่วยผลติ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการ ติดตาม เร่งรัด การใชจ้า่ยงบประมาณให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบการเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 : การตดิตามและรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

 มาตรการ 1 : ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้และก าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญ เพื่อเร่งรัดการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ก. จัดให้มีการบริการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน เหมาะสม มีการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิเป็นประจ าทุกเดือน 

ข. จัดใหม้ีการคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของการด าเนินกิจกรรม/โครงการ

ต่างๆเพื่อพจิารณาความคุ้มค่าของการด าเนินกิจกรรม/โครงการนัน้ๆ 

ค. จัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน และการควบคุมงบประมาณให้มี

ความรวดเร็วคล่องตัว เน้นการประหยัดและความคุ้มคา่ 

ง. จัดให้มีการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ มีสภาพ

คล่อง เกิดความคุ้มทุน และมีแผนการบ ารุงรักษา 

 

 ตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบลงทุน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในภาพรวม 
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 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. แสวงหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งหนว่ยงานภาครัฐและ

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/

ปรับปรุงระบบบัญชี 

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 าบัญชีต้นทุนต่อ

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 
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เป้าประสงค์ขทงกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงานกิจกรรม/โครงการ/ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 .3มีเงินรายได้จากการปฏิบัติ

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 เพื่อมุ่งสู่ความเป นเลิศ 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์

ทา
งก

าร
เงิ
น ยุทธศาสตร์ที่ 1 

มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมแสวงหา

เงินรายได้จากการปฏิบัติภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

มีการสร้างกรอบในการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างระเบยีบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจา่ยเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างให้มีระบบการรายงานทางการเงินและ

บัญชี 

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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3                   

สร้างความสัมพันธ์และเช่ืทมโยง

เครทืข่ายและท้ทงถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ความเชื่ทมโยงระหว่าง วสิัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 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           า    ท า      า  

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 แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาจาก

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

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

ประเภท 
2558 2559 2560 2561 2562 

 รายได้   รามทั้งส้ิน  

 

สัดส่วน   รายได้   รายได้  

 ราม

ทั้งส้ิน   สัดส่วน   รามทั้งส้ิน   สัดส่วน   รายได้   รามทั้งส้ิน   สัดส่วน   รายได้   รามทั้งส้ิน  

 

สัดส่วน  

งบบุคลากร 

   

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 25,716,720 25,716,720 52.33 25,603,588.00 25,603,588.00 43.01 

งบด าเนินงาน 

  

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 21,675,780 21,675,780 44.11 30,083,659.00 30,083,659.00 50.54 

งบลงทุน 

   

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 1,752,500 1,752,500 3.57 3,838,100.00 3,838,100.00 6.45 

งบเงินอุดหนุน 

   

5,946,149.00  

   

5,946,149.00  

   

10.00  

     

876,000.00  

     

876,000.00  

    

2.36  - - - - - -    

งบรายจา่ยอื่น 

      

648,465.90  

     

648,465.90  

     

1.09   -   -    - - - - - -    

รวมท้ังสิน้ 

  

59,461,490.00  

 

59,461,490.00  

  

100.00  

  

37,127,580.00  

 

37,127,580.00  

 

100.00  53,923,200 53,923,200 100.00 49,145,000 49,145,000 100.00 59,525,347.00 59,525,347.00 100.00 

 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
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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 - - - - - - 

งบประมาณแผ่นดิน - - - - - - 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 47,507,100 55,550,650 87,158,400 151,287,950 158,358,450 523,720,600 

   - รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 29,132,800 60,076,600 51,996,800 69,930,050.00 102,355,750.00 313,492,000 

   - รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  1,470,000 30,400,000 35,161,600 53,561,750.00 89,635,250.00 210,228,600 

รายไดอ้ื่นๆ 1,470,000 30,400,000 31,840,000 81,880,000 85,120,000 130,240,000 

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

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

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

    - รายไดห้รือผลประโยชน์อื่น ๆ 1,000,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 9,200,000 

รวมงบประมาณสั้งสิ้น 48,977,100 90,050,650 118,998,400 233,167,950 243,478,450 634,502,550 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 41,073,550 28,947,750 114,169,550 10,310,500  

  

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขทตั้งงบประมาณ 

นอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้ง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 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               

-ระดับปรญิญาตร ี คน 1,100 1,230 1,360 1,360 1,360 6,410 

-ระดับปรญิญาโท คน 40 80 110 110 110 450 

-ระดับปรญิญาเอก คน 15 60 60 60 60 255 

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี คน 1,155 1,370 1,530 1,530 1,530 7,115 

ข้ทมูลงบประมาณ         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 53,923,200 60,239,020 49,145,000.00 81,221,156.00 85,058,956.00 329,587,332 

ประมาณรายไดอ้ื่นๆ ล้านบาท 1,470,000 30,400,000 31,840,000 81,880,000 85,120,000 130,240,000 

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

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

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

    - รายไดห้รือผลประโยชน์อื่น ๆ  1,000,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 9,200,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ล้านบาท 53,353,200 90,639,020 80,985,000.00 163,101,156.00 170,178,956.00 459,827,332.00 

 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ วันที่ 10  เดือน กันยายน 2562 
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แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงิน 
 ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 

ทั้งนี้ส่วนกลาง และสาขาวิชาฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5  ด้านซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (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 60 70 80 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

20 20 40 30 20 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวาง

แผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโรงการ/กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าน

การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดย

การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ

ใช้จ่ายเงนิของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทยีบสัดส่วนค่าใช้จ่ายขทงกิจกรรม จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทค่าใช้จา่ย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14,505,749.00      22,064,471.39     28,002,198.36    33,384,959.54   20.33         21.72         19.88          26.53        93.04% 19.22%
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 5,754,500.00        5,129,900.00       7,701,300.00      12,207,950.00   8.06          5.05           5.47            9.70          33.83% 58.52%
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 1,772,999.92        931,713.70         4,435,900.00      1,711,910.00     2.48          0.92           3.15            1.36          100.00% -61.41%
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 10,300,598.02      12,018,136.05     10,825,980.64    13,622,281.54   14.43         11.83         7.69            10.83        5.10% 25.83%
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 913,322.22          2,001,516.00       2,975,650.91      1,697,244.50     1.28          1.97           2.11            1.35          100.00% -42.96%
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 454,214.03          1,074,363.00       1,199,565.73      799,305.70       0.64          1.06           0.85            0.64          100.00% -33.37%
7. ค่าสาธารณูปโภค 36,215.74            55,853.63           92,191.92          145,533.89       0.05          0.05           0.07            0.12          100.00% 57.86%
8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,082,590.73        1,865,355.88       7,829,026.51      5,127,593.32     2.92          1.84           5.56            4.07          100.00% -34.51%
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2,133,244.14        -                   -                  -                 2.99          -            -             -           -100.00% 0.00%
10 ค่าใช้จ่ายอ่ืน -                  68,500.00         -           -            -             0.05          0.00% 0.00%
11. ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลัย) 33,407,027.33      56,453,869.78     77,775,110.00    57,070,395.00   46.81         55.57         55.22          45.35        100.00% -26.62%
12. ผลรวมค่าใช้จา่ยท้ังส้ิน (1+2+3.....+12) 71,360,461.13     101,595,179.43   140,836,924.07  125,835,673.49 100.00      100.00       100.00        100.00      97.36% -10.65%

ค่าใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ (บาท) สัดส่วนเพ่ิม/ลด (%)สัดส่วนค่าใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ (%)
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ตารางที่ 7 แผนการใชจ้่ายเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 28,002,198.36 30,000,000.00 64,000,000.00 72,000,000.00 

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 4,435,900.00 5,000,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 

3. ค่าใช้จ่ายด้านการฝกึอบรม 2,975,650.91 3,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 

4. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,199,565.73 1,200,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

5. ค่าสาธารณูปโภค 92,191.92 100,000.00 500,000.00 500,000.00 

6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 7,829,026.51 8,000,000.00 14,787,950.00 13,858,450.00 

7. ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุน  -  -  -   -  

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ 34,000,000.00 31,835,600.00 35,000,000.00 35,000,000.00 

9. การให้บริการวิชาการ  1,680,000.00   -   -   -  

10. การวิจัย 8,000,000.00 8,193,357.00 9,000,000.00 9,000,000.00 

รวมทั้งสิ้น 88,214,533.43 87,328,957.00 151,287,950 158,358,450 
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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 25,716,720 30,405,480.00 33,000,000 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 

25,852,950 

 

28,326,740 21,537,280 27,376,520.00 34,937,800 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงาน

วิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

964,000 1,135,000 1,080,000 1,147,000.00 7,100,000 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3  ส ร้ า ง

ความสั มพั น ธ์ แล ะ เชื่ อม โย ง

เครอืข่ายท้องถิ่น 

175,000 850,000 461,000.00 500,000.00 6,000,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ 
280,000 360,000 350,000 990,000.00 4,021,156 

รวมท้ังสิ้น 53,353,200 60,329,020 49,145,000 60,419,000.00 85,058,956 
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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/กิจกรรมของหนว่ยงานตา่งๆ ดังนี้ 

1. วงเงินจัดสรรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะจัดสรรตามประมาณการ

รายรับและเงื่อนไขของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของวิทยาลัยฯ รวมถึง

ข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยฯ กับสาขาวิชา ไว้ก่อนเสนอค าขอตัง้งบประมาณ 

2. เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแล้ว จะหักให้ส่วนกลางวทิยาลัยฯ ร้อย

ละ ของงบประมาณคงเหลือ 20 

3. สนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดใน โครงการ/

แผนปฏิบัติการ 

4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑติตามวิสัยทัศนแ์ละปณิธานของวิทยาลัยฯ 

5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 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 ตามยุทธศาสตร ์ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

 

***หมายเหตุ  ข้ทมูล ณ วนัที่ 30 ส.ค. 2562 

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเทตทัคคะทย่างยั่งยืน  27,376,520.00 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้ทงถิ่นทย่างยั่งยืน  1,147,000.00  

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความสัมพันธ์เชื่ทมโยงเครืทข่ายและท้ทงถิ่น  500,000.00  

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่ทงระดับนานาชาติ  990,000.00  

    า                    า        า ไ    

 

 

ฝ่ายวิชาการ 

รายรับ 1  % 

1 

A 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2 

ฝ่ายบริหาร 3 

ฝ่ายวจิยัและบรกิารวิชาการ 4 

4.72% 

1.18% 

 75% 

1.85% 

ฝ่ายแผนงานและประกนัฯ 5 

การจดัการเรยีนการสอน 5 

1.11% 

  .3 % 
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1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

  ภาพที่ 8 แสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

หมวด งบประมาณจัดสรร 

งบบุคลากร 30,405,480.00 

งบด าเนินงาน 18,024,720.00 

งบลงทุน 11,988,800.00 

งบเงินอุดหนุน - 

งบรายจ่ายอื่น - 

รวม 60,419,000.00 

   ***หมายเหตุ  ข้ทมูล ณ วนัที่ 30 ส.ค. 2562 
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ภาพที่ 5 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวด รายจ่าย 
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ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้

จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 เงนิรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจา่ย มีแนวทางในการปฏิบัติ 

คือ 

  งบบุคลากร (ค่าจางช่ัวคราวอาจารย์และเจ้าหน้าที่) 

- วิทยาลั ยฯ  ด า เนินการจ้ างตามระเบี ยบและขั้ นตอนการปฏิบั ติ ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  

 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

  - วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ 

15 กันยายน ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็น

เร่งดว่นและเกิดประโยชน์ต่อวทิยาลัยฯ ต่อไป 

 งบลงทุน (ครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 รวม 

20% 30% 30% 20% 100% 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ  

2. ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชา ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการ

ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 

พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี  

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึด

ผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิน้เดือนของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ 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 มีการจัดท 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ท่ี      ๔๗๙/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆประจําปการศึกษา 2562 และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

___________________________

เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2562 และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ใหมีความสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

งาน ดังตอไปน้ี คณะกรรมการอํานวยการ

1. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประธาน

2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธาน

3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

4. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

5. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

6. รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา กรรมการ

7. หัวหนาสํานักงาน กรรมการ

8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เลขานุการ

ทําหนาท่ี

1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการในดานตางๆ

ประจําปการศึกษา 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. กํากับติดตามการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ

3. ปฏิบัติงานในดานตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการดําเนินงาน

1. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562

1.1 ดร.ภัทรวิทยอยูวัฒนะ ประธาน

1.2 นายจเร  นาคทองอินทร กรรมการ

1.3 นางสาวศุทธินี   ไชยรัตน เลขานุการ

2. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562



2.1 ดร.ภัทรวิทยอยูวัฒนะ ประธาน

2.2 นายจเร  นาคทองอินทร กรรมการ

2.3 นางสาวศุทธินี    ไชยรัตน เลขานุการ

3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ ประจําปการศึกษา 2562

3.1 ผศ.เอกณรงค     วรสีหะ ประธาน

3.2 อาจารยนิยม      สุวรรณเดช กรรมการ

3.3 อาจารยเย็นจิต    คงปาน กรรมการ

3.4 นางสาวมณีรัตน   ทองโอน เลขานุการ

4. แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1 ดร.ภัทรวิทยอยูวัฒนะ ประธาน

4.2 นายจเร  นาคทองอินทร   กรรมการ

4.3 นางสาวศุทธินี   ไชยรัตน เลขานุการ

5. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2563

5.1 อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ ประธาน

5.2 นางสาวพัทธนันท โรจนรุงวัฒน กรรมการ

5.3 นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ เลขานุการ

6. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2563

6.1 อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ ประธาน

6.2 นางสาวพัทธนันท โรจนรุงวัฒน กรรมการ

6.3 นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ เลขานุการ

7. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563

7.1 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน ประธาน

7.2 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน กรรมการ

7.3 นายพีชญานัท กอนทองคํา เลขานุการ

8. แผนปฏิบัติการดานการปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2563

8.1 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน ประธาน

8.2 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน กรรมการ

8.3 นายจารึก รูปบุญ  เลขานุการ

9. แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2563

9.1 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน ประธาน

9.2 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน กรรมการ

9.3 นายจารึก รูปบุญ  เลขานุการ

10. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2563

10.1 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน ประธาน

10.2 นายชนะอัญญ อุไรรักษ กรรมการ

10.3 นายอนุสรณ ตวนเครือ เลขานุการ



11. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2563

11.1 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร ประธาน

11.2 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน กรรมการ

11.3 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน เลขานุการ

12. แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563

12.1 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน ประธาน

12.2 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน กรรมการ

12.3 นางสาวสุภาพ   พฤฒิสาริกร เลขานุการ

13. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563

13.1 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน ประธาน

13.2 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน กรรมการ

13.3 นางสาวสุภาพ   พฤฒิสาริกร เลขานุการ

14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

14.1  ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง ประธาน

14.2 นางสาววาสนา อนปอม เลขานุการ

15. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

15.1  ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง ประธาน

15.2 นางสาววาสนา อนปอม เลขานุการ

16. แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

16.1  ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง ประธาน

16.2 นางสาววาสนา อนปอม เลขานุการ

17. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

17.1 ผศ.ปรเมษฐ แสงออน ประธาน

17.2 ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง กรรมการ

17.3 นางสาวจุไรรัตน อนุพันธ เลขานุการ

18. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

18.1 อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ ประธาน

18.2 นางสาวพัทธนันท โรจนรุงวัฒน กรรมการ

18.3 นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ เลขานุการ

ทําหนาท่ี

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2562 และประจําปงบประมาณ

2563

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2562 และ

ประจําปงบประมาณ 2563

3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย



  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2562 และประจํา

ปงบประมาณ 2563

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

 
(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12ก.ย.62  เวลา 16:51:37  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OABBA-DMAMQ-BDAEU-AMABB

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสืทลงนามได้รับความเห็นชทบจากทธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนราชการ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๘๖๖๕/๒๕๖๒
วนัที� ๑๘ ก.ย. ๖๒
เวลา ๑๗:๒๙ น.

   บันทึกขอความ
 

ท่ี      วก ๑๕๖๐   วันท่ี    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เร่ือง
 

ขอความอนุเคราะหอนุมัตแิผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เรียน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                    ดวยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

รายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งไดนําเขาที่ประชุมอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ใหความเห็น

ชอบ แผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อ

วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น ๒ แลวนั้น

                     ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงขออนุมัตแิผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งไดใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบแกไข

เปนท่ีเรียบรอยแลว กําหนดใหหนวยงานตองเสนอแผนดังกลาวตอผูบริหารสูงสุดของสถาบันเพื่อพิจารณา

อนุมัติ จํานวน ๑๘ แผนงาน ประกอบดวย

1.   แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย
2.   แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.   แผนปฏิบัติการดานการวิจัย
4.   แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ
5.   แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.   แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได
7.   แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
8.   แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
9.   แผนพัฒนาบุคลากร
10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
11. แผนกลยุทธทางการเงิน
12. แผนการจัดการความรู
13. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
14. แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง
15. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ



16. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก
17. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ
18. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

เพ่ือใหทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานตางๆ

ระยะ ๕ ป และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

๑. พิจารณาอนุมัตแิผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

๒. พิจารณาอนุมัตแิผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓. สุดแทจะพิจารณา

  (นางสาวจุไรรัตน อนุพันธ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
17  ก.ย.  62  เวลา 14:46:09  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQBEA-DcAOQ-A4ADk-AOAAx

 

 

เรียน  อธิการบดี

               เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายจารึก รูปบุญ)

หัวหนางานกลุมงานการคลัง

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
17  ก.ย.  62  เวลา 19:14:05  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NABDA-DYAMg-A0ADk-ANgBE

 

  (ผศ.ปรเมษฐ แสงออน)

รองคณบดีฝายบริหาร
18  ก.ย.  62  เวลา 07:46:16  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NgA2A-EUANg-A3AEU-ARQA2

 

  เรียน    อธิการบดี

         เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ



(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
18  ก.ย.  62  เวลา 14:15:33  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NgA1A-DQANQ-AzADg-AMwBE

 

 

อนุมัติ

(รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)

อธิการบดี
19  ก.ย.  62  เวลา 08:34:30  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NQA3A-EQAMQ-BEADE-AMABE

 


