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คำนำ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี ้ข ึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของคณะ             

ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย   

 คณะวทิยาการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      

ฉบับนีจ้ะเป็นระบบและกลไกการเงนิ ที่มปีระสิทธิภาพตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา องค์ประกอบที่ 

5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อผลักดันให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กร   
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บทท่ี 1 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะวิทยาการจัดการในปัจจุบันมีความเป็นมา เริ่มจากการเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการใน

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี 2527 โดยวิทยาลัยครูได้พิจารณาจัดหาอาจารย์เริ่มแรกจากผู้ที่มี

พืน้ฐานทางด้านบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเป็นอาจารย์

ของคณะวิชาในระยะแรกเปิดสอนเฉพาะวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการที่บริการให้คณะวิชาอื่นเท่านั้น

ต่อมาในปีพ.ศ.2538 ได้เริ่มเปิดสอนวิชาเอกในคณะของตนเอง เช่นวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกวารสาร

และการประชาสัมพันธ์ วิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและวิชาเอกการจัดการทั่ว ไป 2 ปีหลัง

อนุปริญญา ในขณะเดียวกันในช่วงนีไ้ด้มีการสอบบรรจุอาจารย์และรับโอนอาจารย์เข้ามาเพิ่มขึ้นในคุณวุฒิ

ที่ตรงกับวิชาเอกที่เปิดสอนจึงทำให้มีอาจารย์จำนวนหนึ่ง แต่ยังขาดอาคารสถานที่จึงอาศัยปฏิบัติงาน

รวมอยู่กับอาคาร 2 อาคาร 7 และปัจจุบันย้ายมาประจำอยู่ที่อาคาร4 (ซึ่งเดิมเป็นอาคารของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)และอาคาร 41 (อาคาร 25 ปี)  คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันเป็นคณะ

วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามโครงสร้างมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา พ.ศ.2547 

โดยมีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตามลำดับดังนี้ 

1.   อ.พสิูจน์ สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา 

2. ผศ.ดวงจติต์ กลำพากร หัวหนา้คณะวิชา 

3. ผศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรอืง หัวหนา้คณะวิชา 

4. อ.สมพร จริามริทธิ์ หัวหนา้คณะวิชา 

5. ผศ.ประทุม จันพินิจ หัวหนา้คณะวิชา 

6. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี หัวหนา้คณะวิชา 

7. ผศ.ดร.ไพโรจน์ อุลิต หัวหนา้คณะวิชา 

8. อ.สุชนิ หงส์วิจติร คณบดี 

9. ผศ.ธิดา พาหอม คณบดี 

10. รศ.ดร.อภนิันท์ จันตะนี คณบดี 

11. รศ.ลำยอง ปลั่งกลาง คณบดี 

12. ดร.ศานติ เล็กมณ ี คณบด ี

13. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ปัจจุบัน 
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1.2 ที่ตั้ง-อาณาเขต 

คณะวทิยาการจัดการ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เลขที่ 96  ถนนปรีดีพนมยงค์  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

13000 

โทรศัพท์ – โทรสาร 035-322085 

เว็บไซต์      http://management.aru.ac.th/ 

1.3 ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ 

 “ความรู ้คู่คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื” 

1.4 อัตลักษณ์ 

 มมีีวนิัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

1.5 เอกลักษณ์ 

 แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อชุมชนและท้องถิ่น 

1.8 ค่านิยมองค์กร 

 รักษ์หนา้ที่ สามัคคี มีความรับผดิชอบ 

1.9 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื ภายในปี 2564” 

1.10 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู ้คู่คุณธรรม นำการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงาน

และพึ่งพาตนเอง 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการ

ปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

http://management.aru.ac.th/
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4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดย

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

1.11 เป้าประสงค์  

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ   เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 

2. พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาต ิ

4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 

1.12  นโยบายคณะวิทยาการจัดการ    

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพ ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ต้องการของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

   เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์   

เพื่อเตรียมนักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 

   สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง  

มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ

จำลอง การศกึษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

   สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น 

   ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

   ส่งเสริมให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มาถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นักศกึษาปัจจุบัน 
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และด้าน

การวิจัย 

  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหาร

จัดการอัตรากำลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกได้ 

  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน

และส่งเสริมใหอ้าจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตำรา 

  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) และ

ก า ร วิ จั ย ป ร ะ ยุ ก ต์  (Applied research) ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ให้ มี ก า ร น ำ ผ ล ง า น วิ จั ย 

ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยามาผสมผสานกับงานวิจัย 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง

วชิาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมใหอ้าจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

  สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ที่ ตอบสนอง 

ความ ต้ อ งก ารของต ลาด แรงงาน  และเปิ ด โอ ก าส ให้ บุ ค ลาก รภายน อก ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง 

เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 

 พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่าและ

หลักสูตรที่หารายได้  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีแล ะการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ผูป้ระกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart 

phone ในการเรียนการสอนได้ 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยใหเ้ข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะในการปฏิบัติงาน 

 สนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
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 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม 

4. การบรหิารจัดการองค์กร  

 ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้สำเร็จ 

 พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจต่างๆ  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และคำนึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ คำสั่ง

และประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผดิชอบ ตรวจสอบได้ 

 บริหารอัตรากำลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และ 

สิ่งอำนวยความสะดวก ให้มอีุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐานที่จำเป็นต่อการเรยีนการสอน 

 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะ

และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่สาธารณะ

เพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

คณะฯ เป็นองค์กรที่มสีุขภาวะที่ดี 

5. การประกันคุณภาพการศึกษา  

 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 

 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการประกันคุณภาพ

การศกึษามาปรับปรุงการทำงาน 
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บทท่ี 2 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

2.1 วิสัยทัศน์ทางการเงิน 

 คณะวิทยาการจัดการมีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพโดยยึ ดหลัก           

ธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.2 วตัถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

 2.2.1  เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมเีป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

2.2.2  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงนิใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

2.2.3  เพื่อให้มีการติดตามประเมิลผลด้านงบประมาณและการเงนิ และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.3  วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการเงนิของคณะวิทยาการจัดการ   

 2.3.1  จุดแข็ง  (Strengths) 

 1. มเีอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง 

 2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กำหนด

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ  ในระบบประมาณและการเงินระบบ GFMIS และระบบ 

บัญช ี3 มติิ 

  3. ตรวจสอบระเบียบใหม่ ๆ ของกรมบัญชีกลาง ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง เจ้าหน้าที่

สามารถรายงานผลการใชจ้่ายเงินได้ทุกเวลา 

 4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการริหารงาน

ผ่านระบบบัญช ี3 มิติ 

 2.3.2  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

  1. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายมีปริมาณมากทำให้การทำงานล่าช้า และขาดความชัดเจน

ในส่วนของระเบียบการเบิกจ่ายเงนิรายได้ในบางกรณี   

  2. ระบบการตรวจสอบภายในยังไม่ชัดเจน  และระบบการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

ล่าช้า ไม่มีการตรวจแนะนำ 
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  3. การพัฒนาระบบงบประมาณบัญชี 3 มิติ  ของมหาวิทยาลัยล่าช้า และไม่สอดคล้องกับการ

ดำเนนิงานในส่วนของเงนิรายได้ 

  4. ระบบการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า   

 2.3.3   โอกาส  (Opportunities) 

  1.  มีแหล่งงบประมาณ และยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน  

  2.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

  3. มีหลักสูตรที่เป็นที่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น และมีสภาวิชาชีพรับรอง เช่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    

และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ(สาขาวิชาการท่องเที่ยว)  

 2.3.4 อุปสรรค (Threats) 

  1. กฎระเบียบการใช้จ่ายเงินของทางราชการ มีข้อจำกัดและมีความเคร่งครัดสูงมาก จงึส่งผลให้

ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณเท่าที่ควร 

  2. จำนวนนักศึกษาที่ลดลง ทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง 

2.4 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

 ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชจ้่าย 

            งบประมาณให้เกิดประสทิธิภาพ 

 เป้าประสงค์ : เพื่อให้การใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด   

 กลยุทธ์ที่ 1  : ส่งเสริมแนวทางในการบริหารจัดการดา้นการเงินที่มปีระสิทธิภาพ  

 ตัวชี้วัด :   1. รอ้ยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 

1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

     2 . ระดั บความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ ต ามแผนปฏิบั ติ ราชการประจำปี
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2.5 แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดการ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

เป้าประสงค์ : เพื่อให้การ

ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป

ตามเป้าหมายที่กำหนด 

กลยุทธ์ที่ 1  : ส่ ง เส ริ ม

แนวทางในการบริหาร

จัดการด้านการเงินที่ มี

ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณเป็นไปตาม

เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 

     1.1 ร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน 

     1 .2 ร้อยละของการ

เบิ ก จ่ า ย งบ ป ร ะ ม า ณ

รายจ่ายภาพรวม 

2. ระดับความสำเร็จของ

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี 

1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณและการเงนิ 

2. มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามโครงการ/

กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 

3. การปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

ด้านการเงนิและพัสดุ 

5. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโดยการมี

ส่วนร่วม 
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2.6  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิต

บัณฑิต  การวิจัย  บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน  และเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการการวิจัย 

และเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความร่วมมือ

ทางวิชาการกับกรมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มวิจัยภาคกลางตอนบน และสถาบันของรัฐและเอกชนต่าง 

โดยมหาวิทยาลัยกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินการให้คณะ /หน่วยงานทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ  

2.7  แนวทางการบริหารงบประมาณ 

 คณะวทิยาการจัดการ  มแีนวทางในการบริหารงบประมาณ แต่ละหมวดดังนี้ 

1. บริหารงบประมาณ งบบุคลากร (งบประมาณในส่วนนี ้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ) 

2. บริหารงบประมาณ งบดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 60 % ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

3. บริหารงบประมาณ งบลงทุน ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4. บริหารงบประมาณ งบรายจ่ายอื่นไม่น้อยกว่า  20% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 ดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยการกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์คณะที่

ได้รับการแต่งตั้ง  เช่น ความเห็นคณะกรรมการด้านแผนงานและงบประมาณ  คณะกรรมการบริหาร

คณะ คณะกรรมการประจำคณะ  ตามลำดับ 

2.8  ตารางแสดงแหล่งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณแผ่นดิน(งบดำเนินงาน) 4,722,270 

งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) 560,500 

งบ บก.ศ. 1,386,210 

งบ บก.ศ. (งบลงทุน) 130,970 

งบ กศ.บป 219,506 

รวม 7,019,456 
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2.9   สรุปแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม จำแนกรายไตรมาส  ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563 คณะวิทยาการจัดการ 

งบประมาณแผ่นดิน(งบดำเนินงาน) 
       

ที่ งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงนิ 

1 
โครงการส่งเสรมิศักยภาพการประกัน

คุณภาพและการจัดการความรู้  3,600 60,020 40,250 103,870 

2 
โครงการการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 

คณะวิทยาการจัดการ   22,980  22,980 

3 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

คณะวิทยาการจัดการ 88,900 86,210 133,410 11,420 319,940 

4 
โครงการก้าวแรกสู่อุดมศึกษาและ

พัฒนาอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ  90,100 25,400 46,540 162,040 

5 
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ

บรกิารวชิาการงานวิจัย  167,200 120,500 59,400 347,100 

6 
โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและ

ยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก 98,760 200,560 173,140 132,840 605,300 

7 
โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน 90,400 75,200 99,200 32,600 297,400 

8 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ยกระดับผลติภัณฑ์ชุมชน จงัหวัดพระ

นครรอียุธยาและจงัหวดัอ่างทอง 39,800 873,920 770,320 182,200 1,866,240 

9 
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำ

เที่ยวประจำท้องถิ่น   690,600  690,600 

10 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใหบ้รกิาร

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ(ผู้

ให้บริการถตุ๊กๆ)   306,800  306,800 

  รวมเป็นเงนิ 317,860 1,496,790 2,402,370 505,250 4,722,270 
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งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) 

ที ่ งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงนิ 

1 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ 560,500    560,500 

  รวมเป็นเงนิ 560,500    560,500 

   งบประมาณบำรุงการศึกษา (งบดำเนินงาน) 
 

ที่ งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงนิ 

1 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการ

จัดการ 5,000 10,000 29,500 5,000 49,500 

2 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

คณะวทิยาการจัดการ 10,480 7,500 205,040   223,020 

3 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและบริหารหลักสูตรคณะ

วิทยาการจัดการ 36,000 88,500 156,200 0 280,700 

4 
โครงการบริหารจัดการคณะ/

สาขาวิชาและสนับสนุนงานฝกึฯ 186,000 205,755 95,270 136,765 623,970 

5 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ 65,640 81,180 11,000 51,200 209,020 

  รวมเป็นเงนิ 303,120 392,935 497,010 192,965 1,386,210 
 

งบประมาณบำรุงการศึกษา (งบลงทุน) 

ที ่ งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงนิ 

1 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ 130,970    130,970 

  รวมเป็นเงนิ 130,970    130,970 
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งบประมาณ กศ.บป (งงบดำเนินงาน) 

ที ่ งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงิน 

1 
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ     40,000   40,000 

2 
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษา ภาค กศ.บป และบริหาร
จัดการคณะวิทยาการจัดการ 41,000 45,856 47,450 45,200 179,506 

  รวมเป็นเงิน 41,000 45,856 87,450 45,200 219,506 

 

2.10 การจัดทำฐานระบบข้อมูลทางการเงิน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบบัญชีสาม

มิติ และระบบ GFMIS  กำหนดให้คณะ/ศูนย์/สำนัก/หน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการ

ระบบการเงนิ การรายงาน ต่าง ๆ  สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวม

ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อ

นำเสนอต่อผู้บริหารคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารต่อไป และมี

ระบบการติดตามผลการใช้จ่ายเงินในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน โดยผู้บริหารคณะสามารถเข้าไปดูผล

การใชจ้่ายในระบบบัญชสีามมิติได้ดว้ยตนเอง 

 

2.11  การจัดทำรายงานการบริหารงบประมาณต่อผู้บริหาร 

  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่

ละไตรมาส เสนอต่อผู้บริหารคณะ แสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูล ในการ

ตัดสินใจต่อผู้บริหา iเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดื อน เพื่อเป็นการติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณของคณะ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ   ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่

คณะได้วางแผนไว้ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการให้ ผู้บริหารคณะและ

มหาวิทยาลัยทราบ รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงาน    

    


