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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหน่วยงาน :  คณะวิทยาการจัดการ   (Faculty of Management Sciences) 

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 133, 0-2529-3847, 0-2909-1571-2 โทรสาร 0-2529-3847 

ปรัชญา (Philosophy)  
“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการก้าวล้้า  น้าสู่สากล ”  

 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล             
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ต ารา และการบริการวิชาการ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ 

บูรณาการกับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชน 

อย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   
1.6 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

1.7 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

1.8 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการท างานไปสู่การปฏิบัติ  

1.9 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.10 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.11 จัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.6 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

2.8 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3. นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

3.7 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

3.8 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย 
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4. นโยบายด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.6 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

4.7 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 

4.8 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.6 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 

5.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 

5.8 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองการจัดการศึกษารูปแบบ Productive Learning 

5.9 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้เสีย 

5.10 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5.11 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.13 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับ

พันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

6. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.6 พัฒนาแผนงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6.7 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร และนักศึกษา 

6.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 

6.10 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
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เป้าประสงค ์(Goals)  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ   โดยการบูรณาการกับ 

การท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

อัตลักษณ์ 
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 

 

เอกลักษณ์ 
 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ค่านิยมองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การน้าองค์กร” เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความสุข  

ความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการจึงได้ก าหนดค่านิยมองค์กร คือ “D–H–C–S” เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และ 

เป็นหลักคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

Dedicated คือ “การมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงานร่วมกันด้วย 

ความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

 Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ท้างานอย่างมีความสุข” โดยใช้ความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body)  

น้ าใจงาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใช้เงิน (Happy Money) และ
ครอบครัวด ี(Happy Family) 

 Creativeness คือ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ” ทั้งความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะท าให้ 

เกิดผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม  

 Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ  

โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล  
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กรอบแนวคิดในการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

หลักการ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการด าเนินการ ตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี 6 องค์ประกอบ คือ 

1)  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)   
2)  หลักคุณธรรม (Morality)     
3)  หลักความโปร่งใส (Accountability) 
4)  หลักการมีส่วนร่วม (Particpation) 
5)  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)  
6)  หลักความคุ้มค่า (Cost - effectiveness or Economy)   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้  
2. เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. เพ่ือให้มีการติดตามประเมิลผลด้านงบประมาณและการเงิน และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยมีกองนโยบายและแผน  

เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับคณะ/ส านัก ด าเนินการจัดหาทรัพยากรซึ่งประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  ดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนา  มหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยน ามาเป็นกรอบ 
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย และจัดท าปฏิทินการจัดท างบประมาณประจ าปีพร้อมแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณส่งให้หน่วยงาน 
เพ่ือหน่วยงานจะได้จัดท าค าของบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผนวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลน า เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเอกสาร ค าของบประมาณไปให้ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว 
กองแผนงานได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยมีการจัดท า แผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและก าหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจ า เป็นและตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยกองนโยบายและแผนจัดท าแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและแจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยส่งให้กองแผนงานรวมวิเคราะห์พร้อมน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้อีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งงบประมาณทั้ง 2 แหล่งเงินดังกล่าว จะถูกน ามาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผน
รายจ่าย ตามตารางใน Cash Flow 

ตารางแสดงแหล่งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มข้ึน/ลดลง ร้อยละ  

งบประมาณแผ่นดิน 4,737,600 1,631,000 1,645,100 +14,100 +0.86 
งบประมาณรายได้ 7,357,700 12,687,400 12,347,100 -340,300 -2.68 

รวม 12,095,300 14,318,400 13,992,200 -326,200 -2.28 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการมีความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
2. มีการควบคุมภายในด้านการเงินที่ดี มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

ด้านการเงิน 
4. คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินงานธุรกิจภายในคณะ  

1. บุคลากรบางรายยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง  
 

 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิทยาการจัดการตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในปัจจุบัน 

2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้คณะมีโอกาสในการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

3. คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 

2. อัตราการลดลงของจ านวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 คณะวิทยาการจัดการก าหนดเกณฑ์ร้อยละการเบิกจ่าย ดังนี้ 

ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 
 ไตรมาส 2 ร้อยละ 22 
 ไตรมาส 3 ร้อยละ 23 
 ไตรมาส 4 ร้อยละ 23 

แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

1. งบด าเนินการ  ไมน่้อยกว่า  60%  ของงบประมาณท้ังหมด 
2. งบลงทุน   ไม่ควรเกิน  35%  ของงบประมาณท้ังหมด 
3. งบอุดหนุน   ไม่ควรเกิน  5%  ของงบประมาณท้ังหมด 

หลักการจัดสรรงบประมาณ 
1. จัดสรรวงเงินจากค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 80% 
2. ค านวณจากนักศึกษาคงอยู่ 80% ไม่รวมจ านวนนักศึกษาตามแผนการการรับ 
3. จัดสรรให้แก่สาขาวิชาเพ่ือท ากิจกรรมตามภารกิจการจัดการศึกษา (ตัวชี้วัด) ไม่น้อยกว่า 22% 
4. จัดสรรให้แก่คณะเพ่ือบริหารจัดการกลางไม่เกิน 78% 
5. งบประมาณในส่วนของคณะ/สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรสามารถขอตั้งเป็นค่าครุภัณฑ์ที่จ าเป็นได้ 
6. มหาวิทยาลัยยังคงจัดสรรงบวิจัย บริการวิชาการให้แก่สาขาวิชา งบฝึกอบรมพัฒนารายบุคคล 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน ์
 คณะวิทยาการจัดการมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พันธกิจ 
 บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
 2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ  

เป้าประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2. เพ่ือความถูกต้องของงบประมาณ และน าผลงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข 

กลยุทธ ์
 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาการจัดการทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและมีเป้าหมาย
ในทิศทางเดียวกัน 
 2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณคณะวิทยาการจัดการ ท าหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการต้องรายงานการด าเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ 
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแนวทางด้าเนินงาน 

กรอบแนวทางด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ งบประมาณที่ใช้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้ เชิง 
ผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive    
     learning) 
2.  พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
3.  ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
4.  สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

5,214,650 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

1.  สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณ ทุนวิจัย 
2.  สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน   

  การพัฒนาประชารัฐ ลดความ เหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 

200,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ ไขปัญหาของชุมชน  
 ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 

22,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
ที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน   
 เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

85,900 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ งบประมาณที่ใช้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล 

1.  บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา  
 สมรรถนะให้อาจารย์และบุคลากรให้เกิดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
3.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4.  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
6.  จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และ  

 บริการข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential University 

8,468,850 
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พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning)

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive learning)

ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงาน

เชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา
ร้อยละ 100 งบรายได้ 2,402,800 บาท

รวมท้ังส้ิน 2,402,800 บาท

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning)

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น

ต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21
ร้อยละ 80 งบรายได้ 2,777,950 บาท

รวมท้ังส้ิน 2,777,950 บาท

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning)

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่

ร้อยละ 70 งบรายได้ 20,800 บาท

รวมท้ังส้ิน 20,800 บาท

สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต

โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับ

หน่วยงานภายในประเทศ

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศท่ีมีการ

ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ร้อยละ 40 งบรายได้ 34,700 บาท

รวมท้ังส้ิน 34,700 บาท

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2563 งบประมาณท่ีใช้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

งาน :  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

งาน :  บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

งาน :  พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

งาน :  สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2563 งบประมาณท่ีใช้ 

สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่

ท่ีตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถ่ินเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความ

เหล่ือมล  าสร้างความม่ังค่ังและย่ังยืนของ

ท้องถ่ินประเทศชาติ

โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ิน

ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการผลิต

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่

ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถ่ินหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไข

ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

 ร้อยละ 80 งบรายได้ 200,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 200,000 บาท

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและ

ภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ิน

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือ

ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน

และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารง

อยู่ได้อย่างย่ังยืน

จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สระแก้วท่ีมีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน

ส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน

2 หมู่บ้าน งบรายได้ 22,800 บาท

รวมท้ังส้ิน 22,800 บาท

งาน  :   บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ทั งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

ผลการด าเนินงานตามกลไกศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย
5 ข้อ งบรายได้ 85,900 บาท

รวมท้ังส้ิน 85,900 บาท

งาน  :  ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งาน  :  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2563 งบประมาณท่ีใช้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

งาน  :   พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะ

ท่ีเป็นเลิศพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและ

พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร

ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning)

โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

บุคคลสู่ความเป็นเลิศ

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากร

สู่ความเป็นเลิศ
ระดับ 5 งบรายได้ 1,216,300 บาท

รวมท้ังส้ิน 1,216,300 บาท

พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ 5 งบรายได้ 136,000 บาท

งบแผ่นดิน 63,700 บาท

รวมท้ังส้ิน 199,700 บาท

พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ส านักงาน

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 90 งบรายได้ 1,750,000 บาท

งบแผ่นดิน 200,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 1,950,000 บาท

พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ

จัดประชุม

ร้อยละ 100 งบรายได้ 25,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 25,000 บาท

งาน  :   จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

งาน  :   มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งาน  :   พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2563 งบประมาณท่ีใช้ 

พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีสุนทรียะ

การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีความพร้อมด้าน

อาคารสถานท่ี

โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว

ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี

เขียว

ระดับ 5 งบรายได้ 50,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 50,000 บาท

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศส่ิงอ านวยความ

สะดวก และบริการขั นพื นฐานภายใน

มหาวิทยาลัย

ให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 

University

โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การ

บริการวิชาการ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

ส่ิงสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการขั นพื นฐานภายใน

มหาวิทยาลัย

>4.51 งบรายได้ 3,516,450 บาท

งบแผ่นดิน 1,381,400 บาท

รวมท้ังส้ิน 4,897,850 บาท

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศส่ิงอ านวยความ

สะดวก และบริการขั นพื นฐานภายใน

มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi 

residential University

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 

residential University

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์

ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

เครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 

University

>4.51 งบรายได้ 130,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 130,000 บาท

งาน  :   พัฒนาส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว

งาน  :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน  :   จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ


