แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2563)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะประสบ
ความสาเร็จได้นั้ น มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร
การวิเ คราะห์ค่ า ใช้ จ่ าย การตรวจสอบการเงิ น และงบประมาณอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ มี ก าร
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการได้รับ มีการนาเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยก
ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางที่ได้กล่าวมาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
นวั ต กรรมและการจั ด การให้ บ รรลุ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย โดยแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
ปี ง บประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้ ว ย แนวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด้ า นการเงิ น
หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและปฏิบัติงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน
ปรั บ ปรุ ง ณ กั น ยายน 2563) ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การของวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมและการจัดการให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กันยายน 2563

สารบัญ
หน้า

คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
-ความเป็นมา
-โครงสร้างหน่วยงาน
-โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
-ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้ทมทางการเงิน
- เป้าหมายแผนทางการเงิน
- สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- วัตถุประสงค์
- ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
- เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการกิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564
- แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
- งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)
- แผนการขอตั้งงบประมาณ
- แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 4 หารและจัดการงบประมาณการบริ
- แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ 2564
- แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
- การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน

1
2
3
5
9
9
11
11
11
14
16

17
18
20
24
25
26
29
31
31
31

สารบัญ
ภาคผนวก
-คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
- หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี

ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสอดคล้องตามเกณฑ์การ
ประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา องค์ป ระกอบที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเพื่อ ก ากั บ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ยุท ธศาสตร์เ พื่อเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับ หน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า
ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีโครงสร้าง ประกอบด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ ที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มี
หน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทาหน้าที่ในการนานโยบาย ทิศทางการ
พัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างวิทยาลัยนวั ตกรรมและการจัดการ
และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้ง รอง
คณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าสานักงาน เพื่อทาหน้าที่กากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณบดี ดั ง ภาพที่ 2 โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ

โครงสร้างขทงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สานักงาน

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบุคลากร
- งานวิชาการ
- งานคอมพิวเตอร์
- งานกิจการนักศึกษา
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัยและบริการวิจัย
- งานวิเทศน์สัมพันธ์

หลักสูตร/สาขา

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการค้า
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การตลาด
- รบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์
- รม. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล
- บธ.ม. สาขาการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ
- บธ.ม. สาขาการจัดการการกีฬา
- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ
- รด. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
- ปรด. สาขาการจัดการการกีฬา

สานักงาน

- สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ
- สโมสรนักศึกษาเก่า
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย
- ศูนย์การเรียนรู้วจิ ัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์ DSC Digital Smart Center
- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอานวยการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

หัวหน้าสานักงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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

1. ฝ่ายวิชาการ
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและ
การสอน
1.3 งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล
1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบตั ิราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

1. ฝ่ายงานวิจัยและบริการ
วิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจยั
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจยั
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม
1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1.6 งาน U - ranking

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1.4 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1.1 งานวิเทศสัมพันธ์

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
2.1 งานพัสดุ
2.2 งานการเงิน
งานบัญชี งบประมาณ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยคณะผูบ้ ริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่ง
บอกทิศทางการดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ปรัชญา (Philosophy)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการ
และนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การทานุบารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การ
เทกลักษณ์ (Identity)
1. มีการพั ฒนาทัก ษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ
3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ
ทัตลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง
ค่านิยม (Value)
1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ
3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ความเป็นมืออาชีพ

5
เป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (พ.ศ.2560)
1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ
2. เป็นองค์การที่มสี มรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ เพื่ทการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ จึงกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บ ริก ารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยุ ท ธศาสตร์ เ ป้าประสงค์ ตัว ชี้วัดที่ สาคั ญ
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังภาพที่ 3
และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอก
ทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พั ฒ นาองค์ ก ร ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และด้ า น
ประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3

การเชื่ อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) เป้าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดทีส
่ าคัญและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา
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า
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า
ท
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การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

า
า

-2

การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์

า

การสร้างความสามาร นการแข่งขัน
ของประเทศ

การสร้างความเข้มแข งทางเศรษ กิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งย น

การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

การวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่อตอบโจทย์ท ้าทาย

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒ นากาลังคนและส าบันความรู้

การวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่อเพิ่มชีดความสามาร การแข่งขัน

การพัฒ นากาลังคนและส าบันความรู้

า

า
ท

า

า

การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษาเพ่อพัฒนา
คุณภาพและมาตร านการศึกษาของ
ส าบันอุดมศึกษา

การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละ
นวัตกรรมเพ่อเศรษ กิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
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การผลิตและพัฒ นาสมรร นะกาลังคน ห้เป น
high-skilled workforce ตามความต้องการ
ของประเทศ

า

า า

า

ทา

การสนับ สนุนการวิจัย และนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การพัฒ นาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญญา
ท้อง ิ่นอย่างยั่งยน

มหาวิทยาลัยที่มุ่งจะผลิตบัณ ิตที่มีคุณภาพตามอั ตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผู้ ช้บัณ ิต
และสังคม เพ่อสู่การเปนเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทัง นระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทังการนาไป ช้ประโยชน์ เปนศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่อ
บริการวิชาการแก่สังคม

1.1.2.1 สนับสนุน ห้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้า ประกวด น
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ นการสร้างทักษะที่
จาเปน นศตวรรษที่ 21
1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ห้เปนไปตามอั ตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมี
คุณลักษณะบัณ ิตที่พึงประสงค์ และมีความสามาร พิเศษ
1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา นระดับนานาชาติ
1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังก ษ ห้กับนัก ศึกษา
1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะ ห้สา มาร แข่งขัน นระดับชาติหรอนานาชาติ
1.4.2.1 พัฒนาหรอปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ห้เปนที่ยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมอกับส านประกอบการหรอเครอข่า ย นการพัฒนาหลั กสูตร
1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน Non-Degree) ห้เปนที่ยอมรับและสามาร บริการวิชาการจัดหา
รายได้
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ห้บุคลากรเข้า สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ห้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้า สู่ตาแหน่งที่สูงขึน
1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังก ษ ห้กับบุคลากร
1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ห้มีการดาเนินการตามเกณ ์การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ง ส น
การดาเนินงาน
1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดยประยุกต์ ช้หลักปรัชญาของเศรษ กิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล นการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ห้มีความยดหยุ่นและคล่องตัว
1. .1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เปนมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ห้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่น

การพัฒ นากาลังคนด้านวิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมและสร้างความตระหนักด้าน
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่อเพิ่ม
ขีดความสามาร ของประเทศ

า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย ห้เปนเอตทัคคะอย่างยั่งยน

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ การยกย่องหรอยอมรับ นระดับ ชาติและ/หรอนานาชาติ 1
1.2.1 ระดับ คะแนนคุณภาพของบัณ ิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตร านคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 2
1.2.2 ร้อยละของบัณ ิตปริญญาตรีท ี่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภาย น 1 ป 3
1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรอจิตสาธารณะ
1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับ การพัฒ นา ห้มีท ักษะที่จาเป น นศตวรรษที่ 21 หรอ talents
1.3.3 จานวนผลงานวิจัย ของนักศึกษาที่ผ ่านการคัดเลอกเป นตัวแทนของหน่วยงานไปนาเสนอ น
ระดับ ชาติห รอนานาชาติ
1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่ส อบผ่านมาตร านภาษาอังก ษ CEFR ระดับ B1 หรอมาตร านอ่นที่เทีย บเท่า
1.4.1 จานวนสาขาวิช าเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตังแต่ 6 คะแนนขึนไป 4
1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทังหมดทีผ
่ ่านตามเกณ ์ป ระกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ากว่าระดับ 3. 1
1.4.3 จานวนหลักสูตร 2 ภาษาหรอหลักสูตรนานาชาติ
1.4.4 จานวนหลักสูตรระยะสัน Non-Degree)
1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ป ระจาที่ดารงตาแหน่งทางวิช าการ
1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับ สนุนวิช าการที่เข้าสู่ตาแหน่งทีส
่ ูงขึน
1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณ ์มาตร านภาษาอังก ษของมหาวิท ยาลัย
1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ส นการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั
ITA(5)
1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับ ที่รับ รู้แ ละมีส ่วนร่วม นการขับ เคล ่อนภารกิจ ห้ส าเรจ
1. .1 จานวนข้อร้องเรีย นเกี่ย วกับ อาคารส านที่ และสิ่งอานวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิท ยาลัย

การวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่อการพัฒ นาเชิงพนที่
และลดความเหล่อมลา

การวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่อตอบโจทย์ท ้าทายของสังคม

การสร้างโอกาส นการเข้า ึงการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาและส่งเสริมการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต

า

การพัฒ นาภาค เมอง และพนที่เศรษ กิจ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิช าการ วิจัย หรองานสร้างสรรค์ท ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ น
ระดับ ชาติห รอนานาชาติต่ออาจารย์ป ระจาและนักวิจัย
1.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเรจการศึกษาระดับ ปริญญาโทที่
ได้รับ การตีพิมพ์ห รอเผยแพร่ นระดับ ชาติ หรอนานาชาติ
2.1.3 ร้อยละของผลงานผู้ส าเรจการศึกษาระดับ ปริญญาเอกที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์ห รอเผยแพร่ นระดับ ชาติ หรอนานาชาติ
2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ห รองานวิช าการที่
นาไป ช้ป ระโยชน์ นการพัฒ นาผลิตภัณ ์ห รอสร้างรายได้ล ดรายจ่าย หรอ
พัฒ นาประชาชนและชุมชน ห้เข้มแข งและยั่งยน 7
2 4.1 จานวนผู้เข้าเยี่ย มชมแหล่งเรีย นรู้
2.5.1 เงินสนับ สนุนงานวิจัย หรองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ป ระจาและนักวิจัย
2.5.4 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรองานสิท ธิบ ัตรที่นาไป ช้ป ระโยชน์เชิง
พาณิช ย์
2.6.1 จานวนวารสารวิช าการที่ได้รับ การยอมรับ นระดับ ชาติ
2.7.1 ร้อยละของการบริการวิช าการที่มีการบูรณาการกับ การจัดการเรีย นการ
สอนหรอการวิจัย 1

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ นระดับชาติหรอนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
1.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเรจการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอเผยแพร่ นระดับชาติ หรอนานาชาติ
2.1.3 ร้อยละของผลงานผู้สาเรจการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรอเผยแพร่ นระดับชาติ หรอนานาชาติ
2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรองานวิชาการที่
นาไป ช้ประโยชน์ นการพัฒนาผลิตภัณ ์หรอสร้างรายได้ลดรายจ่าย
หรอพัฒนาประชาชนและชุมชน ห้เข้มแขงและยั่งยน 7
2 4.1 จานวนผู้เข้า เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
2.5.4 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรองานสิทธิบัตรที่นาไป ช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
2.6.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ นระดับชาติ
2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนหรอการวิจัย 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่อมโยงเครอข่ายและท้อง น
ิ่

มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครอข่า ยความร่วมมอที่หลากหลายทั งภาย น
และต่างประเทศ เพ่อ ห้มีส่วนร่วม นการพัฒนาและเกิด ความสั มพันธ์ที่
ดีกับมหาวิทยาลัย

3.1.1 ร้อยละความสาเรจของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 11
3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมและสิ่งประดิษ ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวั ล
ระดับชาติหรอนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.2.1 ร้อยละของเครอข่า ยที่มีผลผลิตร่วมกันและเปนประโยชน์ต่ อ
มหาวิทยาลัย 12
3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้า มาศึกษาต่อ นมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
นักศึกษาประจาป 13
3.4.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 14
3.5.1 ร้อยละของเครอข่า ยความร่วมมอ นประเทศที่มีการจัดกิจ กรรม
ร่วมกัน
3.6.1 ร้อยละของเครอข่า ยความร่วมมอต่างประเทศที่มี การจัด
กิจกรรมร่วมกัน

3.1.1 ร้อยละความสาเรจของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 11
3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษ ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดั บชาติหรอ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.2.1 ร้อยละของเครอข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเปนปร ะโยชน์ต่ อ
มหาวิทยาลัย 12
3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อ นมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
นักศึกษาประจาป 13
3.4.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 14
3.5.1 ร้อยละของเครอข่ายความร่วมมอ นประเทศที่มีการจัดกิจ กรรม
ร่วมกัน
3.6.1 ร้อยละของเครอข่ายความร่วมมอต่างประเทศที่มี การจัด
กิจกรรมร่วมกัน

6

ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัดที่สาคัญและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ท

: ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่อมุ่งสู่ความเปนเลิศ

พ
: 1. ผลิตบัณ ิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่อการพัฒนาสังคมและท้อง ิ่นอย่างยั่งยน 3. ห้บริการวิชาการ
และสร้างเครอข่าย ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้อง ิ่น 4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปญญา
ท้อง ิ่น 5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ

ท

า

า

1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย ห้เปนเอตทัคคะอย่างยั่งยน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญญา
ท้อง ิ่นอย่างยั่งยน

1. มหาวิทยาลัยเอตทัคคะทีม่ ีความยั่งยน และได้รับการยอมรับ น
ระดับชาติและนานาชาติ

1. ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ นระดับชาติ หรอนานาชาติตามเกณ ์มาตร านอุดมศึกษา
ที่กาหนด
2. ผลงานวิจัยหรองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไป ช้ประโยชน์
3. ผลงานวิจัยหรองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
หรอทรัพย์สินทางปญญา

1. เครอข่ายมีส่วนร่วม นการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย

1.สังคมเช่อมั่นและไว้วาง จ นการดาเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.บัณ ิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับของ
ผู้ ช้บัณ ิตและสังคม
3.ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมีความพึงพอ จต่อระบบบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยและภาคภูมิ จ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. วิทยาลัยเปนศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่
สังคม
2. วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

1. วิทยาลัยมีเครอข่ายความร่วมมอที่หลากหลายทังภาย นและ
ต่างประเทศ
2. ความสาเรจตามข้อตกลงความร่วมมอของเครอข่าย

1.วิทยาลัยมีการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณ ิตที่พึ่งประสงค์สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีมาตร านเปนที่ยอมรับทัง นระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเ พาะที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. งานวิจัยหรองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตร าน และเปน
ที่ยอมรับ นระดับชาติ และนานาชาติตามเกณ ์คุณภาพ
2. วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ นระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตร าน และสอด
รับกับความต้องการของสังคม

1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไก นการแสวงหาความร่วมมอ
กับเครอข่าย

1. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า นสายอาชีพ มีทักษะความรู้
คุณธรรมและจริยธรรม นการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยู่ นสภาพแวดล้อมที่
เออต่อการทางาน
3. วิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
4. วิทยาลัยมีอาคารส านที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบ ้วน
5. วิทยาลัยสามาร บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่อ ช้ นการ
ปฏิบัติ ตามภารกิจ

1. บุคลากรมีศักยภาพ นการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอานวยความสะดวก และ านข้อมูล
วิจัยที่เปนประโยชน์และเออต่อการส่งเสริมงานวิจัย

1. บุคลากรสามาร

ท

า
ภาพ า

า

า

ท ภาพ

า
พ

า

า

3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครอข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ

่ายทอดองค์ความรู้สู่เครอข่าย

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

7

8

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้ทมทางการเงิน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กาหนดใช้
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทาง
การเงินและการจัดทารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วิท ยาลั ย นวั ตกรรมและการจั ดการ มีก ลไกในการขั บเคลื่ อนที่ท าให้การดาเนินการด้าน
การเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณ
ให้กับ รองคณบดีและหัวหน้าสาขา และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของ
ตนเอง โดยมี ฝ่ายแผนงานฯ ติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน พร้อมเร่ งรัดการ
บริหารงบประมาณของส่วนกลาง และสาขาวิชาฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดาเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด
และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

เป้าหมายแผนทางการเงิน
1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. การบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนใช้
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินขทงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยฝ่ายแผนงานฯได้สารวจความคิดเห็นในมุมมอง
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เกี่ยวกับสถานภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนวั ตกรรมและการจัดการ ในปัจจุบัน
นามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนาผลการดาเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณปั จ จุ บั น และข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มวิ เ คราะห์
(ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม
2563) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
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จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการเงิน
2. มีขอ้ มูลทางการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณที่มคี วามคล่องตัว
4. มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนช่ ว ยในการบริ ห ารงานให้ มี ค วามรวดเร็ ว ตรวจสอบได้
นามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้
จุดท่ทน (Weaknesses)
1. บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. บุคลากรทางการเงินมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น
3. ระบบข้อมูลยังไม่สามารถใช้เพื่อการตัดสินใจของการบริหารงานได้อย่างถูกต้องทุก
ระบบ
4. ระบบสารสนเทศมีข้อจากัด ขาดความยืดหยุ่น เช่น รหัสแยกประเภทหมวดรายการ ไม่
จาแนกหมวดเงินครอบคลุมตามรายการ ต้องทาการขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงหมวดเงินบ่อยครั้ง
5. งบประมาณไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
6. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
โทกาส (Opportunities)
1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
2. มีนโยบายและแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น
ทุปสรรค (Threats)
1. มีการกาหนดปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ นโยบายทางการเงินและแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง
และขาดการซักซ้อม
2. การประสานงานกับส่วนกลางมีความล่าช้า
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ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด
ทางการเงินไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างระบบกลไกการจัดหาเงินรายได้ของวิทยาลัย
2. เพื่อวางระบบการจัดสรรเงินงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพสูง
3. เพื่อสร้างกลไกการกากับ ตรวจสอบและติดตามการใช้จา่ ยเงิน
4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการเงินที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
5. เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.)
6. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ (80 เป้าหมายร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติ
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีการสร้างกรอบในการจัดสรรเงินงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมขทงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ
วิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่1 : กลยุทธ์การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ และการใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ 1 :
พัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. จัดให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการใช้งบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
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ข. จัดให้มรี ะบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว
ค. จัดให้มีการทาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางด้านการเงินมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้
ง. จัดให้มกี ารควบคุมทางด้านเอกสารการเงิน บัญชี และพัสดุที่รัดกุม
จ. จัดทาบัญชีหน่วยงานย่อย รายงานทางการเงินและบัญชีรายเดือน และราย
ไตรมาสประจาทุกเดือน
ฉ. จัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
แผนและวงเงินที่กาหนด
ช. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน และบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด :
1. ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
2. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลิต
โครงการ :
1. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีระบบบริหารจัดการ ติดตาม เร่งรัด การใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 : การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการ 1 : ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้และกาหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสาคัญ เพื่อเร่งรัดการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ก. จัดให้มีการบริการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน เหมาะสม มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จา่ ยเงินเป็นประจาทุกเดือน
ข. จัดให้มกี ารคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของการดาเนินกิจกรรม/โครงการนัน้ ๆ
ค. จัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน และการควบคุมงบประมาณให้มี
ความรวดเร็วคล่องตัว เน้นการประหยัดและความคุ้มค่า
ง. จัดให้มกี ารบริหารสินทรัพย์ให้เกิดการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ มีสภาพ
คล่อง เกิดความคุ้มทุน และมีแผนการบารุงรักษา
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบลงทุน
2. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม
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โครงการ/กิจกรรม :
1. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. เป้าประสงค์ท่ี 3: มีเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ต่อปี
กลยุทธ์ที่ 1 :
จัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจ
มาตรการ 1 :
1. แสวงหารายได้จากการผลิตบัณฑิต
ก. รับนักศึกษาจานวนเพิ่มขึน้
ข. ปรับขึ้นค่าลงทะเบียนหน่วยกิต
ค. จัดทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
2. แสวงหารายได้จากการวิจัย
ก. พัฒนาชุดโครงการวิจัย
ข. แสวงหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
3. แสวงหารายได้จากการบริการวิชาการ
ก. จัดทาโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ข. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับประชาสังคม
4. แสวงหารายได้จากการลงทุน
ก. จัดระดมทุนจากศิษย์เก่าหรือองค์กรภายนอก
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัยต่องบรายได้
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการงานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
2. โครงการบริการวิชาการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ขทงกลยุทธ์ทางการเงิน

1.มีระบบการบริหารจัดการทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ พันธกิจของ
วิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัว
โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.มีระบบบริหารจัดการ
ติดตาม เร่งรัด การใช้จา่ ย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ระเบียบการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ทางการเงิน

ตัวชี้วัด
2560

2561

1. ความเชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิ
บาล
2. ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ผลิต
3. ร้อยละของการบรรลุ
ตามตัวชีว้ ัดของ
แผนปฏิบัติการ

4.51

4.52

4.51

การติดตามและ
1. ร้อยละความสาเร็จของ
รายงานผลการใช้จ่าย การเบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ
2. ร้อยละความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในภาพรวม

กลยุทธ์การพัฒนา/
ปรับปรุงระบบบัญชี
การเงินและ
งบประมาณ และการ
ใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
2562

แผนงานกิจกรรม/โครงการ/
2563

2564

5

5

5

4.52

5

5

5

95

96

100

100

100

95

96

100

100

100

1.จัดทาบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลิต

1.ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
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เป้าประสงค์ขทงกลยุทธ์ทางการเงิน

.3มีเงินรายได้จากการปฏิบัติ
ตามพันธกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ต่อปี

กลยุทธ์ทางการเงิน

จัดให้มกี ิจกรรม
แสวงหาเงินรายได้
จากการปฏิบัติตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของรายได้จาก
โครงการจัดหารายได้ด้าน
การบริการวิชาการและ
วิจัยต่องบรายได้

2560

2561

20

20

เป้าหมาย
2562

20

แผนงานกิจกรรม/โครงการ/
2563

2564

20

20

1. โครงการงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
2. โครงการบริการ
วิชาการ
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ความเชื่ทมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขทงแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
จากการที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วเิ คราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้
ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่
การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมแสวงหา
เงินรายได้จากการปฏิบัติภารกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
มีการสร้างกรอบในการจัดสรรเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
สร้างระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
สร้างให้มีระบบการรายงานทางการเงินและ
บัญชี

เป้าประสงค์ท่ี 1
มีเงินรายได้จากการปฏิบัติภารกิจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี

เป้าประสงค์ท่ี 2
มีการจัดสรรเงินรายได้ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90

เป้าประสงค์ท่ี 3
มีการเบิกจ่ายและรายงานการเงิน
ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ 100

เป้าประสงค์ท่ี 4
มีข้อมูลทางการที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของฝ่ายบริหาร ร้อยละ 90

กลยุทธ์ท่ี 1 แสวงหารายได้จากการผลิต
บัณฑิต
กลยุทธ์ท่ี 2 แสวงหารายได้จากการวิจัย
กลยุทธ์ท่ี 3 แสวงหารายได้จากการบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงโครงสร้างการเงินกับ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ท่ี 2 ออกประกาศทางการเงินด้าน
รายรับรายจ่าย

กลยุทธ์ท่ี 1การจัดสรรทรัพยากรทางการ
เงิน

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

: ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่อมุ่งสู่ความเปนเลิศ

กลยุทธ์ทางการเงิน

ท

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ

กลยุ ท ธ์ ท่ี 1การบริ ห ารใช้ ท รั พ ยากร /
ทางการเงิน
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ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมี
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ ายวิจัย บริการวิชาการ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิ จการนัก ศึกษา (งานศิษย์เ ก่า) และศูนย์ดิจิทัลสมาร์ ท เซ็นเตอร์ ดาเนินการ
จัดหาทรัพยากร ดังนี้
เงินงบประมาณ (เงินรายได้)
- รายได้จากการบารุงการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้จากการบารุงการศึกษา (ภาคพิเศษ)
- รายได้จากโครงการจัดหารายได้
- เงินอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนจากภายนอก
- เงินหรือทรัพย์สินที่มผี บู้ ริจาค
- รายได้หรือผลประโยชน์จากการระดมทุน
- รายได้หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการ
จัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6

แผนเงินนอกงบประมาณ
จัดทาคาขอตังเงินนอกงบประมาณ

คณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณและการเงิน

ได้รับอนุมัติ

แผนการ ช้จ่ายงบประมาณ

สภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ภาพที่
า ทา
า

งบประมาณขทงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ย้ทนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาจาก
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ตารางที่ 2 งบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
2559

2560

2561

2562

2563

ประเภท
งบบุคลากร

รายได้
12,880,980.00

รามทั้งสิ้น
12,880,980.00

สัดส่วน
34.69

รายได้
21,375,050

รามทั้งสิ้น
21,375,050

สัดส่วน
39.64

รายได้
25,716,720

รามทั้งสิ้น
25,716,720

สัดส่วน
52.33

รายได้
25,603,588

รามทั้งสิ้น
25,603,588

สัดส่วน
43.01

รายได้
31,305,340

รามทั้งสิ้น
31,305,340

สัดส่วน
42.74

งบดาเนินงาน

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

30,083,659

50.54

31,021,940

31,021,940

42.35

งบลงทุน

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

3,838,100

6.45

10,919,540

10,919,540

14.91

งบเงินอุดหนุน

876,000.00

876,000.00

2.36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิน้

37,127,580.00

37,127,580.00

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

73,246,820

73,246,820

100.00

100.00

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
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จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ
2560
งบประมาณแผ่นดิน

2561
-

งบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
-

รวมทั้งสิ้น
2563

2564
-

-

-

47,507,100

59,950,650

87,158,400

151,287,950

219,561,200.00

565,465,300.00

- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)

29,132,800

60,076,600

51,996,800

69,930,050.00

131,260,400.00

342,396,650.00

- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)

1,470,000

30,400,000

35,161,600

53,561,750.00

88,300,800.00

208,894,150.00

1,470,000
470,000

30,400,000
5,000,000
100,000
23,300,000
2,000,000

31,840,000
5,200,0000
120,000
24,320,000
2,200,000

81,880,000
5,400,0000
140,000
25,340,000
2,400,000

85,120,000
5,600,0000
160,000
26,360,000
2,600,000

130,240,000
21,200,000
520,000
99,320,000
9,200,000

90,050,650
41,073,550

118,998,400
28,947,750

233,167,950
114,169,550

304,681,200.00
71,513,250

634,502,550

รายได้อื่นๆ
- รายได้จากการบริการวิชาการ
- รายได้จากงานวิจัย
- รายได้หรือผลประโยชน์จากการระดมทุน
- รายได้หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
รวมงบประมาณสั้งสิ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,000,000
48,977,100
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แผนการขทตั้งงบประมาณ
นอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้ง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แผนการขอตั้ง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
รายการ
แผนการรับนักศึกษา
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับปริญญาโท
-ระดับปริญญาเอก
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี
ข้ทมูลงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประมาณรายได้อื่นๆ
- รายได้จากการบริการวิชาการ
- รายได้จากงานวิจัย
- รายได้หรือผลประโยชน์จากการระดมทุน
- รายได้หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หน่วยนับ

คน
คน
คน
คน
ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

2563

2564

รวมทั้งสิ้น

1,100
40
15
1,155

1,230
80
60
1,370

1,360
110
60
1,530

1,872
240
150
2,262

2,084
340
252
2,676

7,646
810
537
8,993

53,923,200
1,470,000
470,000

60,239,020
30,400,000
5,000,000
100,000
23,300,000
2,000,000
90,639,020

49,145,000
31,840,000
5,200,0000
120,000
24,320,000
2,200,000

73,246,820
81,880,000
5,400,0000
140,000
25,340,000
2,400,000

133,871,700
85,120,000
5,600,0000
160,000
26,360,000
2,600,000

370,425,740
230,710,000
167,470,000
520,000
99,320,000
10,200,000

80,985,000.00

163,101,156.00

170,178,956.00

599,135,740

1,000,000
53,393,200

ที่มา : ประมาณการรายรับจากงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน 2563
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แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงิน
ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ
ทั้งนีส้ ่วนกลาง และสาขาวิชาฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านซึ่งได้นาเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 8
ตารางที่ 5 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงินตามตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการ
รายรับ
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่
เกิดขึ้นจริง

2560
80
20

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 2562 2563
80
60
70
20

40

30

2564
80
20

วิท ยาลัย นวั ตกรรมและการจัด การได้นาข้อมู ลการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวาง
แผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโรงการ/กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดย
การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้า มาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายขทงกิจกรรม จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ประเภทค่าใช้จา่ ย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าสอนอาจารย์พเิ ศษ/สอนเกิน 12 คาบ
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
10 ค่าใช้จ่ายอืน่
11. ค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จากศูนย์ตน้ ทุนสนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลัย)
12. ผลรวมค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ (1+2+3.....+12)

พ.ศ. 2558
14,505,749.00
5,754,500.00
1,772,999.92
10,300,598.02
913,322.22
454,214.03
36,215.74
2,082,590.73
2,133,244.14
33,407,027.33
71,360,461.13

ค่าใช้จา่ ย ประจาปีงบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
22,064,471.39
28,002,198.36
5,129,900.00
7,701,300.00
931,713.70
4,435,900.00
12,018,136.05
10,825,980.64
2,001,516.00
2,975,650.91
1,074,363.00
1,199,565.73
55,853.63
92,191.92
1,865,355.88
7,829,026.51
56,453,869.78
77,775,110.00
101,595,179.43
140,836,924.07

พ.ศ. 2561
33,384,959.54
12,207,950.00
1,711,910.00
13,622,281.54
1,697,244.50
799,305.70
145,533.89
5,127,593.32
68,500.00
57,070,395.00
125,835,673.49

พ.ศ. 2562
36,758,788.18
14,444,700.00
2,200,000.00
14,130,179.89
3,016,032.41
1,073,953.27
57,254.91
6,485,971.09
280,421.00
93,420,474.00
171,867,774.75

พ.ศ. 2558
20.33
8.06
2.48
14.43
1.28
0.64
0.05
2.92
2.99
46.81
100.00

สัดส่วนค่าใช้จา่ ย ประจาปีงบประมาณ (%)
สัดส่วนเพิม่ /ลด (%)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
21.72
19.88
26.53
21.39
19.22%
10.11%
5.05
5.47
9.70
8.40
58.52%
18.32%
0.92
3.15
1.36
1.28
-61.41%
28.51%
11.83
7.69
10.83
8.22
25.83%
3.73%
1.97
2.11
1.35
1.75
-42.96%
77.70%
1.06
0.85
0.64
0.62
-33.37%
34.36%
0.05
0.07
0.12
0.03
57.86%
-60.66%
1.84
5.56
4.07
3.77
-34.51%
26.49%
0.00%
0.00%
0.05
0.16
0.00%
100.00%
55.57
55.22
45.35
54.36
-26.62%
63.69%
100.00
100.00
100.00
100.00
(0.11)
0.37
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ตารางที่ 7 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลิต
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
4. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
5. ค่าสาธารณูปโภค
6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้
9. การให้บริการวิชาการ
10. การวิจัย
รวมทั้งสิ้น

2561
28,002,198.36
4,435,900.00
2,975,650.91
1,199,565.73
92,191.92
7,829,026.51
34,000,000.00
1,680,000.00
8,000,000.00
88,214,533.43

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
30,000,000.00 64,000,000.00 72,000,000.00
5,000,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00
3,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
1,200,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
100,000.00
500,000.00
500,000.00
8,000,000.00 14,787,950.00 13,858,450.00
31,835,600.00 35,000,000.00 35,000,000.00
8,193,357.00 9,000,000.00 9,000,000.00
87,328,957.00 151,287,950
158,358,450
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ตารางที่ 8 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงินตามยุทธศาสตร์
หน่วย : ล้านบาท
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ

26,121,250

29,567,280

25,716,720 30,405,480.00

69,726,365.00

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1 พั ฒ น า
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ นเอตทั ค คะ
อย่างยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งผลงาน
วิ ช า ก า ร สู่ ก า รย ก ระ ดั บภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3 ส ร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยง
เครือข่ายท้องถิ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ

25,852,950

28,326,740

21,537,280 27,376,520.00

40,635,335.00

964,000

1,135,000

1,080,000

1,147,000.00

1,440,000.00

175,000

850,000

461,000.00

500,000.00

2,070,000.00

280,000

360,000

350,000

990,000.00

รวมทั้งสิน้

2562

2563

2564

53,393,200 60,329,020 49,145,000 60,419,000.00 113,871,700.00
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี คือ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
เงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น รายได้ ) ส าหรั บ การผลั ก ดั น ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. วงเงินจัดสรรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะจัดสรรตามประมาณการ
รายรับ และเงื่อนไขของระเบีย บข้อบังคับ ด้านงบประมาณและการเงินของวิท ยาลัย ฯ รวมถึง
ข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยฯ กับสาขาวิชา ไว้ก่อนเสนอคาขอตัง้ งบประมาณ
2. เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จาเป็นแล้ว จะหักให้ส่วนกลางวิทยาลัยฯ ร้อย
ละ ของงบประมาณคงเหลือ 20
3. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ผลั ก ดัน ผลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายของตั ว ชี้ วั ด ใน โครงการ /
แผนปฏิบัติการ
4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานของวิทยาลัยฯ
5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยสถาบัน
6. ส่งเสริมให้สาขาวิชาจัดให้มีการดาเนินงานตามจุดเน้นประจาปีของหน่วยงานอย่าง
เต็มศักยภาพ
7. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ
8. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลิต
เป็นแนวทาง
9. สนับสนุนการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
10. สนับสนุนให้วิทยาลัยมีการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
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A

า

าไ

1

ฝ่ายวิชาการ

4.72%

2

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.1 %

3

ฝ่ายบริหาร

75%

รายรับ 1 %

4

ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ

1. 5%

5

ฝ่ ายแผนงานและประกันฯ

1.11%

5

การจัดการเรี ยนการสอน

9 .39%

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้
การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ
***หมายเหตุ ข้ทมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563

งบประมาณ
40,635,335.00
1,440,000.00
2,070,000.00
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1. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

ภาพที่ 8 แสดงการจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

1. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวด

งบประมาณจัดสรร

งบบุคลากร

69,726,365.00

งบดาเนินงาน

39,965,285.00

งบลงทุน

4,180,050.00

งบเงินอุดหนุน

-

งบรายจ่ายอื่น

-

รวม

113,871,700

***หมายเหตุ ข้ทมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563
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ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวด รายจ่าย
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ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้
จ่ า ยงบประมาณของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกาหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้
เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย มีแนวทางในการปฏิบัติ
คือ
งบบุคลากร (ค่าจางชั่วคราวอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
- วิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การจ้ า งตามระเบี ย บและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
- วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ
15 กันยายน ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจาเป็น
เร่งด่วนและเกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ ต่อไป
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
20%

30%

30%

ไตรมาสที่ 4

รวม

20%

100%
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชีว้ ัดอย่างชัดเจน
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชา ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดาเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกาหนดให้
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
5. มหาวิทยาลั ยสนับสนุน ผลัก ดันให้มีก ารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีก าร
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ
พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึด
ผลการบริ ห ารงบประมาณที่ ป รากฏตามรายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิน้ เดือนของทุกๆเดือนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการการ
บริหารของหน่วยงานต่อไป
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ระบบฐานข้ทมูลทางการเงิน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise
Resource Planning)
2. ระบบ GFMIS สาหรับจัดทารายงานทางการเงิน

การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และสาขาวิชา

ภาคผนวก

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ที่ ๕๐๖/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆประจําปการศึกษา ๒๔๖๓ และประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ใหมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
งาน ดังตอไปนี้ คณะกรรมการอํานวยการ
1. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

4. รองคณบดีฝายบริหาร
5. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
6. รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7. รองคณบดีฝายกิจการตางประเทศ
7. หัวหนาสํานักงาน
8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ทําหนาที่
1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการในดานตางๆ
ประจําปการศึกษา 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. กํากับติดตามการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ
3. ปฏิบัติงานในดานตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563
1.1 ผศ.ดร.ภัทรวิทย

อยูวัฒนะ

ประธาน

1.2 นายจเร

นาคทองอินทร กรรมการ

1.3 นางสาวศุทธินี
ไชยรัตน
เลขานุการ
2. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
2.1 ผศ.ดร.ภัทรวิทย
อยูวัฒนะ
ประธาน
2.2 นายจเร
นาคทองอินทร กรรมการ
2.3 นางสาวศุทธินี
ไชยรัตน
3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ ประจําปการศึกษา 2563
3.1 ผศ.ดร.สุพัตรา
ปราณี
3.2 ดร.บารมีบุญ
แสงจันทร

เลขานุการ
ประธาน
กรรมการ

3.3 นางสาวมณีรัตน
ทองโอน
เลขานุการ
4. แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1 ผศ.ดร.ภัทรวิทย
อยูวัฒนะ
ประธาน
4.2 ผศ.หทัยพันธน
สุนทรพิพิธ
กรรมการ
4.3 นายจเร
นาคทองอินทร กรรมการ
4.4 นางสาวศุทธินี
ไชยรัตน
เลขานุการ
5. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564
5.1 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ
สิทธิวรงคชัย ประธาน
5.2 นางสาวพัทธนันท
โรจนรุงวัฒน กรรมการ
5.3 นางสาวดวงกมล
สุรพิพิธ
เลขานุการ
6. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2564
6.1 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ
สิทธิวรงคชัย ประธาน
6.2 นางสาวพัทธนันท
โรจนรุงวัฒน กรรมการ
6.3 นางสาวดวงกมล
สุรพิพิธ
เลขานุการ
7. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2564
7.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
7.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน กรรมการ
7.3 นายพีชญานัท
กอนทองคํา
เลขานุการ
8. แผนปฏิบัติการดานการปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2564
8.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
8.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน กรรมการ
8.3 นายจารึก
รูปบุญ
เลขานุการ
9. แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564
9.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
9.2 นางสาวนํ้าทิพย

กลีบบัวบาน

กรรมการ

9.3 นายจารึก
รูปบุญ
เลขานุการ
10. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2564
10.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
10.2 นายชนะอัญญ
อุไรรักษ
กรรมการ
10.3 นายอนุสรณ
ตวนเครือ
เลขานุการ
11. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2564
11.1 ผศ.ดร.บัณฑิต
ผังนิรันดร
11.2 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
11.3 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน
12. แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

12.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
12.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน
12.3 นางสาวสุภาพ
พฤฒิสาริกร
13. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

13.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
13.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน กรรมการ
13.3 นางสาวสุภาพ
พฤฒิสาริกร เลขานุการ
14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
14.1 ผศ.ดร.วิจิตรา
ศรีสอน
14.2 นางสาวจุไรรัตน
อนุพันธ
14.3 นางสาววาสนา
อนปอม
15. แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

15.1 ผศ.ดร.วิจิตรา
ศรีสอน
15.2 นางสาวรุจเรศ
พินธุวัฒน
15.3 นางสาววาสนา
อนปอม
16. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

16.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
16.2 ผศ.ดร.วิจิตรา
ศรีสอน
กรรมการ
16.3 นางสาวจุไรรัตน
อนุพันธ
เลขานุการ
17. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
17.1 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ
17.2 นางสาวพัทธนันท
17.3 นางสาวดวงกมล
ทําหนาที่

สิทธิวรงคชัย
โรจนรุงวัฒน
สุรพิพิธ

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และประจําปงบประมาณ
2564
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และ
ประจําปงบประมาณ 2564
3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และประจํา
ปงบประมาณ 2564

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่รับ

๒๑๕๔๔/๒๕๖๓

วันที่

๒๙ ต.ค. ๖๓

เวลา

๐๙:๑๐ น.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วก ๒๐๔๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งได้นำเข้าที่ประชุมอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้ความเห็น
ชอบ แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น ๒ แล้วนั้น
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดให้หน่วยงานต้องเสนอแผนดังกล่าวต่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ จำนวน ๑๗ แผนงาน ประกอบด้วย
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
3.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
5. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
7. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
8. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
9. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
10. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11. แผนการจัดการความรู้
12.แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
13. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
14. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

15. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
16. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
17. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ระยะ ๕ ปี และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๒. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. สุดแท้จะพิจารณา

(นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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เรียน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

(นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน)
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ
28 ต.ค. 63 เวลา 14:53:24 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQAxA-DIAOA-BCADU-ANQA4

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ
๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
28 ต.ค. 63 เวลา 20:47:03 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwBDA-DkANQ-BCADQ-ARAAw

อนุมัติ

(รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 ต.ค. 63 เวลา 13:16:06 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RAAzA-DEAMw-A0ADM-AQQBE

