
 



 

 

 

ค ำน ำ 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

ของคณะให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ                  

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

 คณะวิทยาการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นระบบและกลไกการเงินที่มีประสิทธิภาพตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อให้ผลักดันให้ด าเนินงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

 

 

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ตุลาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่มีการพัฒนาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2527     
ที่จัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับคณะต่าง ๆ ที่เลือกเรียนวิชาพ้ืนฐานหลักๆ ที่ส าคัญ 
เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชาด้านการสื่อสารประชา สัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อมา 
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการของตนเอง ในระดับอนุปริญญา เช่น วิช าเอกการจัดการ
ทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งรับโอน
อาจารย์ในวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยก
ฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการเปิด
สอนหลากหลายสาขามากขึ้นทั้งระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิชา
วิทยาการจัดการ ปรับเป็นคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเปิดสอนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเป็น
ผลส าเร็จ ในปี พ.ศ.2548 

โดยมีผู้บริหำรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตำมล ำดับดังนี้ 
1. อ.พิสูจน์ สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา 
2. ผศ.ดวงจิตต์ กล าพากร หัวหน้าคณะวิชา 
3. ผศ.ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าคณะวิชา 
4. อ.สมพร จิรามริทธิ์ หัวหน้าคณะวิชา 
5. ผศ.ประทุม จันพินิจ หัวหน้าคณะวิชา 
6. รศ.วันทนีย์ แสนภักด ี หัวหน้าคณะวิชา 
7. ผศ.ดร.ไพโรจน์ อุลิต หัวหน้าคณะวิชา 
8. อ.สุชิน หงษ์วิจิตร คณบดี 
9. ผศ.ธิดา พาหอม คณบดี 
10. รศ.อภินันท์ จันตะนี คณบดี 
11. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
12. รศ.ล ายอง ปลั่งกลาง คณบดี 
13. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
14. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดี 
15. อ.ประพันธ์ แสงทองดี คณบดี 
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ที่ตั้ง-อำณำเขต 
คณ ะวิทยาการจัดการ อาคารเจ้ าพระยาโกษาธิบดี  (อาคาร 41) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุ ธยา  เลขที่  96   ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  13000 โ ท ร ศั พ ท์  – โ ท ร ส า ร  0 3 5 -3 2 2 0 8 5 เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://management.aru.ac.th/ 

 

2.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ นโยบำย เป้ำประสงค์ 

ปรัชญำ 
“ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์   
  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงานและ

พ่ึงพาตนเอง  
3. พฒันาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

จริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ   
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ตามยุทธศาตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น และโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

เอกลักษณ์   
  แหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริการ เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  
  มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา 

ค่ำนิยมองค์กร 
 รู้หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
 

 

http://management.aru.ac.th/
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นโยบำยคณะวิทยำกำรจัดกำร   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเพื่อสร้ำงศักยภำพให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ  เป็นที่ต้องกำรของสังคม ชุมชน 

ประเทศชำติ  
- เต รี ยมความพร้อมก่ อนการศึ กษ า ด้ วยการจั ดอบรมภ าษาอั งกฤษ  และคณิ ตศาสตร์  

เพ่ือเตรียมนักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุน ให้ เชิญ วิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ตรง  
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจจ าลอง 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21  
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 
- ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ ด้ำนคุณวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และด้ำนกำรวิจัย 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ
อัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือต ารา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) และการ
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 า ผ ล ง า น วิ จั ย 
ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา มาผสมผสานกับ
งานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ โดย
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ส่งเสริมการท างานร่วมกับองค์กรเอกชน เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้
และประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์มาอบรมการใช้สถิติในการท าวิจัยเพื่อ

เสนอขอผลงานวิจัยและขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้มีการสร้าง

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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- ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 

3. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
 - สนับสนุ นการทบทวนปรับปรุงหลั กสู ตรให้ มีความก้ าวหน้ าและทันสมั ย  ที่ ตอบสนอง 

   ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอก    
     ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
 - พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรที่ให้บริการสังคมและ 
            หลักสูตรที่หารายได้ 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 - ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษา 
    สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนได้ 
 - สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นด้านวิชาชีพมากกว่าวิชาการ 
 - พัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการที่เน้นการเรียนในสถานประกอบการจริงผ่านความความร่วมมือกับ
บริษัทเอกชน 

 4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
-      เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความยุติธรรมและ

ความเท่าเทียมกัน 

5.  กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ส าเร็จ 
- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานภาร กิจต่างๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่งและ

ประกาศต่าง ๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
- บริหารอัตราก าลังให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพ้ืนที่ให้ เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่
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สาธารณะเพ่ือนันทนาการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 

- จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่าย และ
จัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
-     พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
-    สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา

มาปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม หรือตามแนวพระราชด าริ ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส่งเสริมการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท

สังคมและการเปลี่ยนแปลง 

เป้ำประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ ได้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นจนให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของคณะวิทยาการจัดการ             
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องมีแผนการใช้เงิน ที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนต่อการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหาร
จัดการของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณทั้งหมด มีความรวดเร็วในการ
เบิกจ่าย แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ความคุ้มค่า               
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือการน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการเงิน คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ จากการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย 

2.1 วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน 
 คณะวิทยาการจัดการมีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน 
 2.2.1  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

2.2.3 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.3  วิเครำะห์สภำวะแวดล้อมด้ำนกำรเงินของคณะวิทยำกำรจัดกำร   
 2.3.1  จุดแข็ง  (Strengths) 
 1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง 
 2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ  ในระบบงบประมาณและการเงินระบบ GFMIS และระบบบัญชี 3 มิติ 
 3. ตรวจสอบระเบียบใหม่ ๆ ของกรมบัญชีกลาง ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง เจ้าหน้าที่
สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา 
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 4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ 
 
 
 
 2.3.2  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  1. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายมีปริมาณมากท าให้การท างานล่าช้า และขาดความชัดเจนใน
ส่วนของระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้ในบางกรณี   
  2. ระบบการตรวจสอบภายในยังไม่ชัดเจน  และระบบการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกล่าช้า 
ไม่มีการตรวจแและให้ค าแนะน า 
  3. การพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ  ของมหาวิทยาลัยล่าช้า และไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานในส่วน
ของเงินรายได ้
  4. ระบบการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า    

 2.3.3   โอกำส  (Opportunities) 
  1. มีแหล่งงบประมาณ และยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน  
  2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
  3. มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น และมีสภาวิชาชีพรับรอง เช่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) 

 2.3.4 อุปสรรค (Threats) 
  1. กฎระเบียบการใช้จ่ายเงินของทางราชการ มีข้อจ ากัดและมีความเคร่งครัดสูงมาก จึงส่งผลให้ไม่มี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณเท่าท่ีควร 
  2. จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง 
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2.4 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
       กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำระบบ กลไก และกระบวนกำรจัดสรร  ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์  : เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   
ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย มำตรกำร/แนวทำง ผู้รับผิดชอบ 
2565 

1 . ร้อยละของการเบิ กจ่ าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ เป็ น ไป ต า ม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

 1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ ในการบริห ารจัดการด้ าน
งบประมาณและการเงิน 
2. มีการจัดสรรงบประมาณให้แต่
หลักสูตรตามโครงการ/กิจกรรมที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
3 . การปรับป รุ งม าตรการและ
แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีผล
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน
และพัสดุ 
5. การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณโดยการมีส่วนร่วม 

คณบดี/รองคณบดี/ 
หัวหน้าส านักงาน/
ประธานบริหาร

หลักสูตร     1 .1  ร้อยละของการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

100 

    1 .2  ร้อยละของการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

100 

2 . ร ะ ดั บ ค ว าม ส า เร็ จ ข อ ง
ผลสั ม ฤท ธิ์ ต ามแผน ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี 

5 
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2.5 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565  

งบประมาณแผ่นดิน 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน ร้อยละ 
งบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

385,100 11.30 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก   1,100,000 32.30 

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง    

1,920,000 
 

56.40 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,405,100 100 

งบประมาณแผ่นดิน 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบพัฒนานักศึกษา 

1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตร      

คณะวิทยาการจัดการ    

65,650 17.44 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    310,650 82.56 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,300 100 
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งบบ ารุงการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน ร้อยละ 
งบพัฒนานักศึกษา 

1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนักบริหารธุรกิจสู่รั้วมหาวิทยาลัย  
ธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย    

232,200 

51.60 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ทุกหลักสูตร) 
- งานสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา 

882,192 

งบพัฒนาบุคลากร 
3 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ   352,416 16.30 

งบบริหารจัดการคณะ 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ    

88,096 

32.10 

5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ    

- บริหารจัดการคณะ  
- จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนคณะและสาขาวิขา 
- จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาการจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์ฯ 

502,656 

6 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ  32,800 

7 โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ    

70,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,160,360 100 
 

งบ กศ.บป 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ    
366,470 100 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 366,470 100 
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 2.6  แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ 
 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยการกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์
คณะที่ได้รับการแต่งตั้ง  เช่น ความเห็นคณะกรรมการแผน  คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ตามล าดับ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เป็นการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และจัดสรรงบประมาณไม่เกินร้อยละ 30 
ในการบริหารจัดการตามพันธกิจคณะ  
  
2.7 กำรจัดท ำฐำนระบบข้อมูลทำงกำรเงิน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบบัญชีสามมิติ และ
ระบบ GFMIS  ก าหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการระบบการเงิน การรายงาน ต่าง ๆ  
สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติ ราชการ และในแต่
ละเดือน และจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารคณะ ใช้ในการตัดสินใจ
เพ่ือการบริหารต่อไป  
 
2.8  กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงบประมำณต่อผู้บริหำร 
  ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ      
ไตรมาส เสนอต่อผู้บริหารคณะ แสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อผู้
บริหาiเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน เพ่ือเป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะได้วางแผนไว้ รวมทั้งมีการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินโครงการให้ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยทราบ รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน    
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 ส่วนที่ 3 
กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

3.1 กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการเงิน คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของหลักสูตรในคณะ เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อน  
กลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

3.2 กำรติดตำมประเมินผล 
คณะวิทยการจัดการ มีการบริหารจัดการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส 
เสนอต่อผู้บริหารคณะ แสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อผู้บริหาร 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน เพ่ือเป็น
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่คณะได้วางแผนไว้ รวมทั้งคณะมีการจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการให้ผู้บริหารคณะ    
และมหาวิทยาลัยทราบ รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน    
 
3.3 เกณฑ์กำรประเมินกำรวัดควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดและวัดควำมส ำเร็จของแผน 
 1. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด 

1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
สูตรกำรค ำนวณ :  
 
 
 

   
1.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

 สูตรกำรค ำนวณ :  
 

     
         
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่คณะเบิกจ่าย   X  100 
                 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่คณะได้รับ 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คณะเบิกจ่าย     X  100 
                   วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คณะด้รับ 
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2. ระดับควำมส ำเร็จของผลสัมฤทธิ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมส ำเร็จของผลสัมฤทธิ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  ระดับ 1  มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 (ปรับปรุง) 
  ระดับ 2  มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 (พอใช้) 
  ระดับ 3  มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 (ปานกลาง) 
  ระดับ 4  มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 (ดี) 
  ระดับ 5  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 (ดีมาก) 
 
 สูตรการค านวณระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
       
 ผลรวมคะแนนการประเมินความส าเร็จของทุกโครงการ    

                                  จ านวนโครงการทั้งหมด 


