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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะประสบความส าเร็จได้นั้น     
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้บรรลุเป้าประสงค์
ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุก
แหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ  ที่วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถ
แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการใน

ทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้บรรลุเป็นไปตาม

เป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและปฏิบัติงาน  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 

กันยายน 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
กันยายน 2564 
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ความเป็นมา (Back ground)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 
2564) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
การวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจน
น าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีโครงสร้าง ประกอบด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่มี
อ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี
หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่
ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการและวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้ง รอง
คณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าส านักงาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดัง
ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และ
มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ
มอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

โครงสร้างของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส่วน 1 บทน า 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานบุคลากร 
- งานวิชาการ 
- งานคอมพิวเตอร์ 
- งานกิจการนักศกึษา 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสด ุ
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวจิัยและบริการวิจัย 
- งานวิเทศน์สัมพันธ์ 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการค้า 
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) 
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการตลาด 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 
- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล 
- บธ.ม. สาขาการจัดการทุนมนุษยแ์ละการประกอบการ 
- บธ.ม. สาขาการจัดการการกีฬา 
- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 
- รด. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
- ปรด. สาขาการจัดการการกีฬา 
- ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษยแ์ละการประกอบการ 

- สถาบันวิจยัเทคโนโลยีฯ 
- สโมสรนักศึกษาเก่า 
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
- ศูนย์การเรียนรู้วิจยัและบรกิารวิชาการ 
- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 
- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

2



หัวหน้าส านกังาน 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 

คณะกรรมการอ านวยการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  1.1 งานธุรการและสารบรรณ
  1.2 งานประชาสัมพนัธ์

1.3 งาน IT/โสต 
  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ
  1.5 งานบุคลากร

1.6 งาน ISO 
  1.7 เลขานุการ

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ

  2.1 งานพัสดุ
  2.2  งานการเงิน 
งานบัญชี งบประมาณ 

1. ฝ่ายวิชาการ
  1.1 งานบริหารงานทั่วไป
  1.2 งานหลักสูตรและ การสอน
  1.3 งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล
  1.4 งานรับเข้าศกึษาต่อ
  1.5 งานฝกึประสบการณว์ิชาชีพ

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกัน
คุณภาพ
  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ
  1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ
  1.3 งานประกนัคุณภาพ

1. ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
  1.1 งานผลิตผลงานวจิัย
  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ
  1.4 งานบรกิารวิชาการแก่สังคม
  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน

1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศกึษา
  1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ
  1.3 งานแนะแนวและทุนการศกึษา
  1.4 งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

1. ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์

  1.1 งานวเิทศสมัพันธ ์

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

3



วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศ
ทางการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองคก์าร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ปรัชญา (Philosophy) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและ

นวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สูก่ารท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

เอกลักษณ์ (Identity) 

1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความโดด

เด่นในการประกอบอาชีพ 

3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์การแหง่การเรยีนรู ้พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่างตอ่เนื่อง 

ค่านยิม (Value) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง

4. ความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (พ.ศ.2560) 

1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร

2. เป็นองค์การที่มสีมรรถนะสูง
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ดังภาพที่ 3 และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและ
เป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการ
แสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แผนผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  

 

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

  ส ยท ศน์ : ยกระดั  ุ  า นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรม   ์การ    ่ มุ  ส   วาม   น ลิศ 

 ร    น
ยุทธศาสตร์

   า ร ส  ์    
 ร ส ทธ ผ 

   า ร ส  ์    
 ุ ภาพ าร
    ร  าร

   า ร ส  ์    
 ร ส ทธ ภาพ

   า ร ส  ์    
 ารพ  นา   ์ ร

ยุทธศาสตร์ท่ี     ั นาม าวิทยาลัย      น  ตทั  ะและ
ผลิต ั  ิต      นม   า ี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี   สร า  านวิจัยและนวัตกรรมระดั  าติและ
นานา าติ   ่  ุ  า  ีวิต  ศร  กิจและสั  ม ย า ยั่ ย น

ยุทธศาสตร์ท่ี   สร า  วามสัม ันธ์กั   ร    ายและ ยาย
การยกย   ระดั นานา าต

 

พ นธ    :     ผลิต ั  ิตที่มี ุ  า และ ุ ธรรม สน  ต  ต   วามต   การ   สั  ม    วิจัยและสร า นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรม   ์การ    ่ การ ั นาสั  มและท    ่ิน ย า 
ย่ั ย น        ริการวิ าการ และสร า   ร    าย   ายท ด ท  น ลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรม   ์การ ที่ส ด ล   กั  วามต   การ   สั  มและท    ่ิน     ั นา   ์ วามร  ส  การท านุ
  ารุ   นุรัก ์ศิล วั นธรรม และส   สริม  มิ    าท    ่ิน    สร า ม ล  า  ่ิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรม   ก์าร

 

1. ม าวิทยาลัย  ตทั  ะทีมี่ วามยั่ ย น และ ด รั การย มรั 
 นระดั  าติและนานา าติ

  สั  ม   ่ ม่ันและ ว วา  จ นการด า นินตาม ันธกจิ   
ม าวิทยาลัย
   ั  ิตมี ุ  า ตาม ัตลัก  ์   ม าวิทยาลัย    นที่
ย มรั    ผ      ั  ิตและส ั ม
  ผ  รั  ริการ และผ  มีส วน ด ส วน สียมี วาม      จต  ระ  
 ริ ารจัดการ   ม าวิทยาลัยและ า   มิ จ น ัตลกั  ์   

  วิทยาลัยมีการ ร  าการการจัดการ รียนการส นท่ี
ส   สริมและสนั สนุนการสร า  ุ ลัก  ะ ั  ิตท่ี  ่ 
 ระส  ์ส ด ล   ตาม ัตลัก  ์   ม าวิทยาลัย
     ลักส ตรมีมาตร าน   นท่ีย มรั ทั   นระดั  าติและ
นานา าติ     ม าวิทยาลัยมี ลักส ตร   าะท่ีส ด ล   

    ุ ลากรทุกระดั มี วามก าว น า นสาย า ี  มีทัก ะ
 วามร    ุ ธรรมและจริยธรรม นการ  ิ ัติ าน
    ุ ลากรมี ุ  า  ีวิตการท า านท่ีดีและ ย   น
ส า แวดล  มท่ี     ต  การท า าน
   วิทยาลัยมีการ ริ าร านท่ีส ด ล   ตาม ลักธรรม ิ าล
   วิทยาลัยมี า ารส านท่ี และส่ิ   านวย วามสะดวกท่ี
ร  รั การด า นินการตาม ันธกิจ ด  ย า  ร   วน
   วิทยาลัยสามาร  ริ ารจัดการทรั ย์สิน สินทรั ย์   ่    

   ผล านวิ าการ วิจัยและ านสร า สรร ์  ด รั การตี ิม ์ 
 ผยแ ร  นระดั  าติ  ร  นานา าติตาม ก  ์มาตร าน
 ุดมศ ก าท่ีก า นด
   ผล านวิจัย ร   านสร า สรร ์ ด รั การน า      ระ ย น์   
   ผล านวิจัย ร   านสร า สรร ์ ด มีการจด นุสิทธิ ัตร 

   วิทยาลัย   นศ นย์กลา แ   การ รียนร   และ ริการวิ าการ
แก สั  ม
   วิทยาลัยมี านวิจัยท่ีต  สน  ต   วามต   การ   แ ล  

ทุน

    านวิจัย ร   านสร า สรร ์ มี ุ  า  ด ตามมาตร าน 
และ   นท่ีย มรั  นระดั  าติ และนานา าติตาม ก  ์
 ุ  า 
   วารสารวิ าการท่ี ด รั การย มรั  นระดั  าติและ
นานา าติ

    ุ ลากรมีศักย า  นการริ ริ่มสร า สรร ์การ ริการ
วิ าการ วิจัยและนวัตกรรม ย า มี ระสิทธิ า             
    ม าวิทยาลัยมีส่ิ   านวย วามสะดวก และ าน   ม ล

วิจัยท่ี   น ระ ย น์และ     ต  การส   สริม านวิจัย                            

     ร    ายมีส วนร วม นการ ั นาและ กิด วามสัม ันธ์ท่ีดี
กั ม าวิทยาลัย

   วิทยาลัยมี  ร    าย วามร วมม  ท่ี ลาก ลายทั   าย น
และต า  ระ ทศ
    วามส า ร จตาม   ตกล  วามร วมม       ร    าย

   ม าวิทยาลัยมีกระ วนการ กล ก นการแสว  า วาม
ร วมม  กั   ร    าย

    ุ ลากรสามาร   ายท ด   ์ วามร  ส    ร    าย

7



 

 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท า
รายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับ รองคณบดีและ
หัวหน้าสาขา และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมี ฝ่ายแผนงานฯ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของส่วนกลาง และ
สาขาวิชาฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
งบประมาณรายได้ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ 

2. การบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยฝ่ายแผนงานฯได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ

งบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ 

ณ 31 กรกฎาคม 2564) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการเงิน 
2. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณที่มีความคล่องตัว 
4. มีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนช่วยในการบริหารงานให้มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ น ามาใช้เป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจได ้

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2. บุคลากรทางการเงินมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น 
3. ระบบข้อมูลยังไม่สามารถใช้เพื่อการตัดสินใจของการบริหารงานได้อย่างถูกต้องทุกระบบ 
4. ระบบสารสนเทศมีข้อจ ากัด ขาดความยืดหยุ่น เช่น รหัสแยกประเภทหมวดรายการ ไม่จ าแนกหมวด

เงินครอบคลุมตามรายการ ต้องท าการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงินบ่อยครั้ง  
5. งบประมาณไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
6. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

โอกาส (Opportunities) 

1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง 
2. มีนโยบายและแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น 

อุปสรรค (Threats) 

1. มีการก าหนดปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ นโยบายทางการเงินและแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง และขาดการ
ซักซ้อม 

2. การประสานงานกับส่วนกลางมีความล่าช้า 
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จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเงนิของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพ่ือให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างระบบกลไกการจัดหาเงินรายได้ของวิทยาลัย 
2. เพ่ือวางระบบการจัดสรรเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง 
3. เพ่ือสร้างกลไกการก ากับ ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงิน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลการเงินที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
5. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.) 
6. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีการสร้างกรอบในการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี 

เป าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป าประสงค์ที่ 1 : มีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ 
วิทยาลัยที่มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่1 : กลยุทธ์การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ และการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการ 1 :  

พัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
รองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก. จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ข. จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 
ค. จัดให้มีการท าแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางด้านการเงินมีความโปร่งใส

ตรวจสอบได ้

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ง. จัดให้มีการควบคุมทางด้านเอกสารการเงิน บัญชี และพัสดุที่รัดกุม 
จ. จัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย รายงานทางการเงินและบัญชีรายเดือน และรายไตรมาส

ประจ าทุกเดือน 
ฉ. จัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนและ

วงเงินที่ก าหนด 
ช. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน และบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัด : 
1. ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลิต 

โครงการ : 
1. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต 

 
เป าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 มาตรการ 1 : ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และ
ก าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ก. จัดให้มีการบริการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน เหมาะสม มีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินเป็นประจ าทุกเดือน 

ข. จัดให้มีการคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆเพ่ือ
พิจารณาความคุ้มค่าของการด าเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ 

ค. จัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน และการควบคุมงบประมาณให้มีความรวดเร็ว
คล่องตัว เน้นการประหยัดและความคุ้มค่า 

ง. จัดให้มีการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ มีสภาพคล่อง เกิด
ความคุ้มทุน และมีแผนการบ ารุงรักษา 

 
 ตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบลงทุน 
2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม 

 โครงการ/กิจกรรม :  
1. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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3. เป าประสงค์ที่ 3: มีเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
 กลยุทธ์ที่ 1 : 
จัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจ 
 มาตรการ 1 : 

1. แสวงหารายได้จากการผลิตบัณฑิต 
ก. รับนักศึกษาจ านวนเพิ่มขึ้น 
ข. ปรับขึ้นค่าลงทะเบียนหน่วยกิต 
ค. จัดทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

2. แสวงหารายได้จากการวิจัย 
ก. พัฒนาชุดโครงการวิจัย 
ข. แสวงหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

3. แสวงหารายได้จากการบริการวิชาการ 
ก. จัดทาโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ข. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับประชาสังคม 

4. แสวงหารายได้จากการลงทุน 
ก. จัดระดมทุนจากศิษย์เก่าหรือองค์กรภายนอก 

 ตัวชี้วัด : 
1. ร้อยละของรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบ

รายได ้
 

 โครงการ/กิจกรรม : 
1. โครงการงานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก 
2. โครงการบริการวิชาการ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป าหมาย แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  

2562 2561 2562 2563 2564 
1.มีระบบการบริหารจัดการทาง
การเงินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
พันธกิจของ 
วิทยาลัยที่มีความคล่องตัว โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

กลยุทธ์การพัฒนา/
ปรับปรุงระบบบัญช ี
การเงินและงบประมาณ 
และการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความเชื่อมั่นของบุคลากร
ต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 
2. ระดับความส าเร็จของการ
จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลติ 
3. ร้อยละของการบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ 

4.51 
 
 

4.51 
 

95 

4.52 
 
 

4.52 
 

96 

5 
 
 
5 
 

100 

5 
 
 
5 
 

100 
 

5 
 
 
5 
 

100 

1.จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลิต 

2.มีระบบบริหารจัดการ ติดตาม 
เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ระเบียบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดตามและรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 
2. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

95 96 100 100 100 1.ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
 

3 . มีเงินรายได้จากการปฏิบัตติาม
พันธกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป ี

จัดให้มีกิจกรรมแสวงหา
เงินรายได้จากการปฏิบัติ
ตามพันธกิจ 
 

1. ร้อยละของรายได้จาก
โครงการจดัหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจยัต่องบ
รายได ้
 

20 20 20 20 20 1. โครงการงานวิจัย จาก
แหล่งทุนภายนอก 
2. โครงการบริการวิชาการ 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565-2569 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

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 1 การจัดสรรทรัพยากรทางการ

เงิน 

กลยุทธ์ที่  1 การบริหาร /ใช้ทรัพยากร

ทางการเงิน 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน
่วย

งา
น ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่

การยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์

กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมี ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(งานศิษย์เก่า) และศูนย์ดิจิทัลสมาร์ทเซ็นเตอร์ ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ดังนี้ 

เงินงบประมาณ (เงินรายได้) 
 - รายได้จากการบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  
 - รายได้จากการบ ารุงการศึกษา (ภาคพิเศษ) 
 - รายได้จากโครงการจัดหารายได้  
 - เงินอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนจากภายนอก 
 - เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 - รายได้หรือผลประโยชน์จากการระดมทุน 

- รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

      
 

  

 

      

  

      

        

  

      

        

        

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

แผนเงินนอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งเงนินอกงบประมาณ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

งบประมาณและการเงิน 

สภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับอนุมัติ 
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

งบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาจากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ตารางท่ี 2 งบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเภท 
2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้ รามท้ังสิ้น สัดส่วน รายได้ รามท้ังสิ้น สัดส่วน รายได้ รามท้ังสิ้น สัดส่วน รายได้ รามท้ังสิ้น สัดส่วน รายได้ รามท้ังสิ้น สัดส่วน 

งบบุคลากร 21,375,050 21,375,050 39.64 25,716,720 25,716,720 52.33 25,603,588 25,603,588 43.01 31,305,340 31,305,340 42.74 30,997,200.00 30,997,200.00 43.06 

งบด าเนินงาน 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 35,849,650.00 35,849,650.00 49.80 

งบลงทุน 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 4,349,450.00 4,349,450.00 6.04 

งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - 797,300.00 797,300.00 1.11 

งบรายจ่ายอื่น - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 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 71,993,600.00 71,993,600.00 100 

 
ท่ีมา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่  

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569)  

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

งบประมาณแผ่นดิน - - - - - - 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 149,671,300 160,000,000 180,000,000 200,000,000 220,000,000 909,671,300 

   - รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 46,767,640 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 306,767,640.00 

   - รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  102,903,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 602,903,660.00 

รายไดอ้ื่นๆ 6,000,000 12,100,000 22,320,000 32,540,000 42,760,000 115,720,000 

    - รายไดจ้ากการบรกิารวิชาการ 5,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 105,000,000 

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

    - รายไดห้รือผลประโยชน์อื่น ๆ 1,000,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 10,200,000 

รวมงบประมาณสั้งสิ้น 155,671,300 172,100,000 202,320,000 232,540,000 262,760,000 1,025,391,300 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 16,428,700 30,220,000 30,220,000 30,220,000   

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

 

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

แผนการรับนักศึกษา             

-ระดับขั้นพื้นฐาน คน - - - - - 

-ระดับปริญญาตร ี คน 1,155 1,200 1,300 1,400 1,500 

-ระดับบัณฑิตศึกษา คน 220 250 300 350 400 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี คน 1,375 1,450 1,600 1,750 1,900 

ข้อมูลงบประมาณ             

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 74,835,650 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 

ประมาณรายได้อื่นๆ ล้านบาท 6,000,000 12,100,000 22,320,000 32,540,000 42,760,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ล้านบาท 80,835,650 92,100,000 112,320,000 132,540,000 152,760,000 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ วันที่ 14  เดือน กันยายน 2564 

แนวทางการวางแผนการ ช้จ่ายงบประมาณ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เพ่ือ
ตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3  ด้าน ซึ่งได้น าตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้      ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน - 

- - - - 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ไดร้ับจริงเมือ่เทียบกับการประมาณการรายรับตน้ปี 80 80 00 70 80 

ร้อยละของอตัราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึน้จริง 20 20 40 30 20 

หน่วย : ล้านบาท 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบ เทียบต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

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

1.  ค่าใช้จา่ยบุคลากร 28,002,198.36     33,384,959.54      36,758,788.18      35,576,531.85      19.88       26.53       21.39        21.15        -9.18% -3.22%

2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 7,701,300.00       12,207,950.00      14,444,700.00      11,993,400.00      5.47         9.70         8.40         7.13         -15.48% -16.97%

3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนานักศกึษา 4,435,900.00       1,711,910.00       2,200,000.00       -                   3.15         1.36         1.28         -          -22.19% -100.00%

4. ค่าใช้จา่ยในการจดัการเรียนการสอน 10,825,980.64     13,622,281.54      14,130,179.89      16,280,521.43      7.69         10.83        8.22         9.68        -3.59% 15.22%

5. ค่าใช้จา่ยด้านการฝึกอบรม 2,975,650.91       1,697,244.50       3,016,032.41       1,845,113.98        2.11          1.35         1.75         1.10          -43.73% -38.82%

6. ค่าใช้จา่ยเดินทาง 1,199,565.73       799,305.70          1,073,953.27       2,279,048.56       0.85         0.64         0.62         1.36         -25.57% 100.00%

7. ค่าสาธารณูปโภค 92,191.92           145,533.89          57,254.91           47,775.13            0.07         0.12         0.03         0.03         100.00% -16.56%

8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 7,829,026.51       5,127,593.32       6,485,971.09       5,776,616.07       5.56         4.07         3.77         3.43         -20.94% -10.94%

9. ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน -                   -                   -                   -                   -          -          -          -          0.00% 0.00%

10 ค่าใช้จา่ยอื่น -                   68,500.00           280,421.00         80,508.22           -          0.05         0.16         0.05         -75.57% -71.29%

11. ค่าใช้จา่ยท่ีได้จากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลัย) 77,775,110.00     57,070,395.00      93,420,474.00      94,309,404.27     55.22       45.35       54.36       56.07       -38.91% 0.95%

12. ผลรวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 140,836,924.07  125,835,673.49   171,867,774.75   168,188,919.51     100.00     100.00     100.00     100.00     36.58% -2.14%
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ตารางท่ี 7 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทคา่ ช้จา่ย/กิจกรรมผลผลิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 38,208,600.00 40,000,000.00 41,000,000.00 42,000,000.00 43,000,000.00 

2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 11,692,100.00 13,000,000.00 14,000,000.00 15,000,000.00 16,000,000.00 

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 512,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 19,432,850.00 22,000,000.00 23,000,000.00 24,000,000.00 25,000,000.00 

5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 675,000.00 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 

6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,200,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 

7. ค่าสาธารณูปโภค 84,000.00 90,000.00 100,000.00 110,000.00 120,000.00 

8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,000,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 

9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 201,600.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 

10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ 10,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00 14,000,000.00 15,000,000.00 

11. การให้บริการวิชาการ 600,000.00 700,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00 

12. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00 

13. การวิจยั 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00 

รวมทั้งสิ้น 85,156,152.22 93,650,000.00 98,170,000.00 102,890,000.00 107,610,000.00 
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ตารางที่ 8 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด นยทุธศาสตร์หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

 32,052,950.00  33,000,000.00  3,000,000.00  37,000,000.00  39,000,000.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวจิัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

 808,000.00      900,000.00  1,000,000.00   1,100,000.00   1,200,000.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธก์ับเครือข่ายและ
ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

 1,228,900.00   1,300,000.00  1,400,000.00   1,500,000.00   1,600,000.00  

รวมทั้งสิ้น 34,089,850.00 35,200,000.00 5,400,000.00 39,600,000.00 41,800,000.00 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี คือ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. วงเงินจัดสรรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะจัดสรรตามประมาณการรายรับและเงื่อนไข
ของระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการเงินของวิทยาลัยฯ รวมถึงข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยฯ กับสาขาวิชา 
ไว้ก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณ 

2. เงินรายได้ทุกประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแล้ว จะหักให้ส่วนกลางวิทยาลัยฯ ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณคงเหลือ 

3. สนับสนุนกิจกรรม /โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ  
4. มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานของวิทยาลัยฯ 
5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยสถาบัน 
6. ส่งเสริมให้สาขาวิชาจัดให้มีการด าเนินงานตามจุดเน้นประจ าปีของหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ 
7. ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ  
8. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลิตเป็นแนวทาง 
9. สนับสนุนการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
10. สนับสนุนให้วิทยาลัยมีการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
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ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ฝ่ายวิชาการ 

รายรับ 100% 

1 

A 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2 

ฝ่ายบริหาร 3 

ฝ่ายวิจยัและบรกิารวิชาการ 4 

9.35% 

1.20% 

4.29% 

1.54% 

ฝ่ายแผนงานและประกนัฯ 5 

การจดัการเรียนการสอน 5 

0.67% 

82.95% 
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1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ภาพท่ี 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 
 
 

ภาพท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

94%

2% 4%
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น
มืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและขยายการยกยอ่งระดับ
นานาชาติ
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 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ผ่านระบบ ERP ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
  งบบุคลากร (ค่าจางชั่วคราวอาจารย์และเจ้าหน้าที่) 

- วิทยาลัยฯ ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
  - วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ 15 กันยายน ยกเว้น
รายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 
 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

20% 30% 30% 20% 100% 

 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการ ช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชา ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหาร
งบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือน
ของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อ
บริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 
Planning)  

2. ระบบ GFMIS ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และสาขาวิชา 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
(ถ้ำมี) 

  



คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ที่      ๕๔๔/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆประจําปการศกึษา ๒๔๖๔ และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

___________________________

เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ใหมีความสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

งาน ดังตอไปนี้ คณะกรรมการอํานวยการ

1. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประธาน

2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธาน

3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

4. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

5. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

6. รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา กรรมการ

7. รองคณบดีฝายกิจการตางประเทศ กรรมการ

7. หัวหนาสํานักงาน กรรมการ

8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เลขานุการ

ทําหนาที่

1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการในดานตางๆ

ประจําปการศกึษา 256๔ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

2. กํากับติดตามการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ

3. ปฏิบัติงานในดานตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการดําเนินงาน

1. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปการศกึษา 256๔

1.1 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธาน

1.2 นายจเร  นาคทองอินทร กรรมการ

2. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจําปการศกึษา 256๔



๒.1 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธาน

๒.2 นายจเร  นาคทองอินทร กรรมการ

3. แผนพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ ประจําปการศกึษา 256๔

ประธาน

กรรมการ

3.1 รองคณบดีฝายวิชาการ   

3.2 อาจารยพาโชค เลิศอัศวภัทร 

3.3 นางสาวมณีรัตน  ทองโอน เลขานุการ

4. แผนปฏิบตัิการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

๔.1 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธาน

4.2  รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

4.3 นายจเร  นาคทองอินทร เลขานุการ

5. แผนปฏิบตัิการดานการวิจยั ประจําปงบประมาณ 256๕

5.1 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน

5.2 นางสาวพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน กรรมการ

6. แผนปฏิบตัิการดานการบริการวชิาการ ประจําปงบประมาณ 256๕

๖.1 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน

6.2 นางสาวพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน กรรมการ

7. แผนปฏิบตัิการดานการประชาสัมพันธเชงิรุก ประจําปงบประมาณ 256๕

7.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

7.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

7.3 นายพีชญานัท  กอนทองคํา เลขานุการ

8. แผนปฏิบตัิการดานการปรับภูมิทศันและสิง่แวดลอม ประจําปงบประมาณ 256๕

ประธาน

กรรมการ

8.1 รองคณบดีฝายบริหาร 

8.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน 

8.3 นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี เลขานุการ

9. แผนปฏิบตัิการดานการจัดซื้อจดัจาง ประจําปงบประมาณ 256๕

9.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

9.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

9.3 นายจเร  นาคทองอิน กรรมการ

๙.๔ ภานุชนาถ  เพิ่มพูน เลขานุการ

10. แผนปฏบิัตกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 256๕

10.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

10.2 นายชนะอัญญ  อุไรรักษ กรรมการ

10.3 นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี เลขานุการ

11. แผนปฏบิัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทจุรติ ประจําปงบประมาณ 256๕

11.1 คณบดี ประธาน

11.2 รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ



11.3 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน เลขานุการ

12. แผนพฒันาบคุลากร ประจําปงบประมาณ 256๕

12.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

12.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

12.3 นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร เลขานุการ

13. แผนพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 256๕

13.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

13.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

13.3 นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร เลขานุการ

14. แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

14.1 รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธาน

14.2 นางสาวรุจเรศ  พินธุวัฒน กรรมการ

14.3 นางสาวจุไรรัตน  อนุพันธ  เลขานุการ

15. แผนการจดัการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

15.1  รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธาน

15.2 นางสาวจุไรรัตน  อนุพันธ  กรรมการ

15.3 นางสาวรุจเรศ  พินธุวัฒน เลขานุการ

16. แผนกลยทุธทางการเงนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

16.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

16.๒ นางสาวจุไรรัตน  อนุพันธ กรรมการ

17. แผนปฏบิัตกิารดานการจดัหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

17.1 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน

17.2 นางสาวพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน กรรมการ

ทําหนาที่

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 256๔ และประจําปงบประมาณ

256๕

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 256๔ และ

ประจําปงบประมาณ 256๕

3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 256๔ และประจํา

ปงบประมาณ 256๕

 สั่ง ณ  วันที่   ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔



(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
13 ก.ค.64  เวลา 13:46:34  Non-PKI Server Sign 

 Signature Code : MAA5A-DEAOQ-A0ADM-ANgA0



 
 
 
 
 
 
 

 
รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

  



สวนราชการ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   บันทึกขอความ
 

ท่ี      วก ๑๔๙๘   วันท่ี    ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เร่ือง

 

แจงมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วาระที่

๕.๑

 

เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรเมษฐ แสงออน

ตามที่มีประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่๓/๒๕๖๔
ในวันอังคารท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
และออนไลนระบบ ZOOM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง พจิารณาอนมุตัแิผน
ยทุธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏบัิต ิการดานตางๆ  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจาปการ
ศกึษา ๒๕๖๔  นัน้

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรเมษฐ แสงออน รองคณบดีฝายบริหาร นําเสนอขอมูล พิจารณา
อนุมัติแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเปนการวางแผน
ท่ีจะตองดําเนินการจัดทําหลังจากไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว โดยใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ   พรอมท้ังกําหนดผลผลิต โครงการ เปาหมาย และตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานงบประมาณ และเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล ตลอดจน
เปนเครื่องชี้วัดท่ีสําคัญในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของวิทยาลัยฯ พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ จํานวน ๑๗ แผน โดยทั้ง ๓
ยุทธศาสตร จะแบงเปน ๔ สวน ไดแก มิติประสิทธิผล คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องคกร ตามเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน / กลยุทธ โครงการเชิง ยุทธศาสตร และขออนุมัติวาง
กรอบวงเงินจายคาตอบแทนเงินรางวัลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรจากงบประมาณเหลือจาย ประจํา
ปงบประมาณ ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการอํานวยการ : เห็นชอบ

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการตอไป



 

-  ๒  -

 

 

 
(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8  ต.ค.  64  เวลา 12:56:42  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RgA0A-DAAQQ-BCAEE-AOAAw

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

หนังสือลงนำมได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี 
 



สวนราชการ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๔๔๘๓/๒๕๖๔
วนัที� ๒๘ ก.ย. ๖๔
เวลา ๒๓:๔๙ น.

   บันทึกขอความ
 

ท่ี      วก ๑๔๓๒   วันท่ี    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เร่ือง
 

ขอความอนุเคราะหอนุมัตแิผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เรียน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                    ดวยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ

รายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งไดนําเขาที่ประชุมอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ใหความเห็น

ชอบ แผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ

วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผานระบบบออนไลน Zoom แลวนั้น

                     ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงขออนุมัตแิผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ ป

(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไดใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบแกไข

เปนท่ีเรียบรอยแลว กําหนดใหหนวยงานตองเสนอแผนดังกลาวตอผูบริหารสูงสุดของสถาบันเพื่อพิจารณา

อนุมัติ จํานวน ๑๗ แผนงาน ประกอบดวย

1. แผนพัฒนาบุคลากร

2. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

3.แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

4. แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง

5. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

6. แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม

7. แผนกลยุทธทางการเงิน

8. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

9. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ

10. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

11. แผนการจัดการความรู

12.แผนปฏิบัติการดานการวิจัย

13. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ

14. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได

15. แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย

16. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา



17. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ือใหทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานตางๆ

ระยะ ๕ ป และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป
  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
 

๑. พิจารณาอนุมัตแิผนปฏิบัติการดานตางๆ ระยะ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  
 

๒. พิจารณาอนุมัตแิผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๓. สุดแทจะพิจารณา
 



 

-  ๒  -

 

 

  (นางสาวจุไรรัตน อนุพันธ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
28  ก.ย.  64  เวลา 15:01:55  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQBCA-DcAOQ-A0ADQ-AOAA4

 

  (ผศ.ดร.ปรเมษฐ แสงออน)

รองคณบดีฝายบริหาร
28  ก.ย.  64  เวลา 17:31:06  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MgBDA-DYAMw-AzADg-ANgA5

 

 

เรียน     อธิการบดี  

             เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  แผนปฏิบัติการดานตางๆ  ระยะ  ๕

 ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๕  -  ๒๕๖๙)  และประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 

(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
28  ก.ย.  64  เวลา 20:49:27  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QQBGA-DkAMg-A2ADg-AMgA5

 

 

อนุมัติ

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
29  ก.ย.  64  เวลา 17:51:58  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OQBEA-EEANA-A2AEQ-AMwBB

 




