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ค าน า 
 
 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือเป็นการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้หน่วยงาน
ต้องมีแผนปฏิบัติการด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการเงิน
ฉบับนี้จะท าให้คณะฯสามารถผลักดันกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บทน า 
 
 
 
 
1.1 ความเป็นมา 

แผนปฏิบัติการด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการด้าน
การเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยก าหนดทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจ  

1.2 ปรัชญา 
 คุณภาพ  คุณธรรม  น้อมน าวิถีไทย  ร่วมใจพัฒนา  ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

1.3 วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล น าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และมีบทบาทน าในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1.4 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพที่ดี 
2. วิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับศาสตร์    

อ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ 
4. เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
5. ศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

1.6 เอกลักษณ์ 
  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  สู่มาตรฐานสากล 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ 
ภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 

 

 
 
 

 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 
 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพการด าเนินการด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ผ่านมาพบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีแนวทางการบริหารงบประมาณเงิน 
รายได้ที่แน่นอนเป็นประจ าทุกปี 

2. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง 
3. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 
4. การรายงานแผน-ผลการใช้จ่าย 

งบประมาณเป็นประจ าทุกเดือนและทุกไตรมาส 
5. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้ 

จ่ายเงินได้ทุกเวลา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการ
บริหารงาน 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
แผน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. ไม่มีบุคลากรเฉพาะด้านการเงินโดยตรงท าให้
บุคลากรที่มีอยู่รวมทั้ งอาจารย์  ซึ่ งไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเงินต้องเป็นผู้ด าเนินการเรื่องการ
เบิกจ่าย จึงท าให้ไม่คล่องตัวและติดขัดในบางเรื่อง  

2. คณะขาดแหล่งรายได้อ่ืน 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

1. ความไม่เสถียรของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท าให้มีปัญหาในการท างาน 

2. ข้อก าหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มี 
ความยืดหยุ่น 

3. การบริหารการเงินมีปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ท าให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
และท าให้เกิดความคาดเคลื่อน 

5. มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะจัดสรร
งบประมาณให้คณะลดลง 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

  
 
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)ด้านการเงิน

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์
ที่เก่ียวกับทางด้านการเงิน ของแผนปฏิบัติการด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
3.1 วิสัยทัศน์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
3.2 กลยุทธ์ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

 
3.3 เป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
2. มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
3. จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ 
4. จัดหาแหล่งงบประมาณจากภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมของคณะ 

 
3.4 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจ 

2. สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมด้านงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ 
3. สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ เพ่ือเป็นการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ 
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3.5 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้านการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
“จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล น าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และมีบทบาทน าในการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 
” 

กลยุทธท์ี ่1 : การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที ่3 : ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
การวิจัย และนวัฒกรรม 

กลยุทธ์ที ่4 : พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้” 

กลยุทธ์ที ่1 :  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการดา้น
งบประมาณและการเงิน 

กลยุทธ์ที ่2 : ส่งเสริมให้มีการจัดหารายได้จากแหล่ง
อื่น 

เป้าประสงค์ที่ 1 : จัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และบรรลุตาม
พันธกิจของคณะ 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 3 : มีการ
บริหารจัดการงบประมาณ
และการจัดการบริหารความ
เส่ียงด้านการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 4 : จัดหา
แหล่งงบประมาณจาก
ภายนอกเพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการกิจกรรมของ
คณะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 : 
พัฒนาระบบและปรับปรุง
ระบบการบริหาร
งบประมาณและการเงินให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามพันธ
กิจ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 : 
สนับสนุนและพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ครอบคลุม
ด้านงบประมาณสามารถ
ตรวจสอบได้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 : 
สร้างความเข้าใจการบรหิาร
จัดการความเส่ียงอย่าง
ต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 : 
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อหารายได้จากแหล่งอื่น 
ๆ 

กลยุทธท์ี ่2 : การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 
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3.6 วัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางการเงิน 
 1. บริหารการเงิน โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับ
การจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. บริหารการเงิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและมี
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 
 
3.7 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางในการจัดหา
ทรัพยากรทางการเงินโดยมีส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับ
สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ ด าเนินการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 1.  ส านักงานคณบดีได้ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
น ามาจัดท ากรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
เพ่ือให้หน่วยงานในคณะได้จัดท าค าของบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ความเห็นชอบก่อนส่งเอกสารค า
ของบประมาณไปให้กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
 2. เงินนอกงบประมาณหมายถึงเงินที่ไม่ได้อยู่ในข้อ 1 – 2 แต่ ได้รับจากการจัดท าโครงการพิเศษที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งรายได้ที่หน่วยงานในคณะด าเนินการหามาเองจากโครงการและกิจกรรมเพ่ือหารายได้ เช่น การอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น (อบรมภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน   ภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทางด้านกฎหมาย) 

 
3.8 แหล่งที่มาของงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษา 
2. งบบ ารุงการศึกษา เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะ 
3. งบ กศ.บป. เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาภาคสมทบที่เข้าศึกษาในคณะ 

 

ตารางแสดงแหล่งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,412,120 

เงินงบบ ารุงการศึกษา 2,588,795 

เงินงบการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (กศ.บป.) 

288,332 

รวมทั้งสิ้น 4,289,247 
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3.9 แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ 
แบ่งสัดส่วนในแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 

3.10 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนงบประมาณ 

 2. ทบทวนการด าเนินงานตามโครงการใช้งบประมาณต่างๆ ที่คณะรับผิดชอบของปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพ่ือพิจารณา 
      2.1)  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของปีที่ผ่านมา 
      2.2)  ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบถัดไป 
      2.3)  ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนเท่าที่จะสามารถท าได้โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 
 3. วิเคราะห์ความต้องการในการใช้งบประมาณของคณะโดยค านวณงบประมาณต่อนักศึกษาเป็นข้อมูล
ประกอบ และทบทวนแผนพัฒนาคณะ รวมทั้งโครงการที่มีในแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ
ในปัจจุบัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ 
 4. พิจารณานโยบายผู้บริหารคณะในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 5. ประมวลสังเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ข้อ 2 – 4 เพ่ือจัดท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ 
 6. จัดท าโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ   

3.11 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 - ระบบ Excel ส าหรับควบคุมการตัดยอดงบประมาณ และรายงานสถานะทางการเงิน 

3.12 การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายในการจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินอย่างเป็น
ระบบตามหลักการบริหารการเงิน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในรายไตรมาส พร้อมทั้ง
เสนอแนะปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะความม่ันคง
ทางการเงินของคณะเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
 

ล าดับ พันธกิจคณะ งบประมาณ ร้อยละ 
1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพท่ีดี 1,747,856 40.75 

2 วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
บูรณาการกับศาสตร์   อ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ 

518,800 
12.10 

3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ 451,000 10.51 

4 เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

35,550 

0.83 

5 ศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 

6 อ่ืนๆ บริหารจัดการ 1,536,041 35.81 

 รวม 4,289,247 100 
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การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล  
 

 

3.13 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 -การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามพันธกิจทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 90 
 -การด าเนินงานทุกโครงการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 95 
 
 
 

 
 

 
4.1 การเปลี่ยนแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 การแปลงแผนปฏิบัติการด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะ
มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในคณะ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการดังนี้ 

1. สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการเงินให้หน่วยงานภายในคณะทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปใน
ทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

2. คณะฯ และหน่วยงานภายในของคณะจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของคณะ โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับ
คณะได้ 

3. ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
4. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการเงิน ติดตามผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด และโครงการ/

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนปฏิบัติการด้านการเงิน มีการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี 
 
 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


