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ส่วนที ่1 
ส่วนน า 

1.1  ความเป็นมา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ลกรุงเทพ มีการด าเนินงานภายใต้

ปณิธาน วิสัยทัศน ์พันธกิจ ของคณะฯ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการการ ดังนี ้ 

 ปณิธาน 
มุ่งมั่น สร้างสรรค ์บัณฑิตวิชาชีพที่สมบูรณ์สู่สังคม 

 วิสัยทัศน ์
            การจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3.  บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษา 
4.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 
5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

      ประเด็นยุทธศาสตร ์
1.  คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา 
2.  การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์
3.  บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสู่ชุมชน 
4.  การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
5.  การธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  

1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์ มีการด าเนินการภายใต้หลักการ ดังต่อไปนี ้
1.  หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2.  หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การสร้าง

ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 
1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 



5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

3. มีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ และ
การประกันคุณภาพ น้ัน คณะฯ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคณะฯ ประกอบด้วย แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เพื่อเป็น
กลไก ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ได้แก่ การสร้างกลไกการจัดสรร
งบประมาณ  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ  อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งงบ 
ประมาณแผ่นดิน  และ งบประมาณ เงินรายได้  จากค่าบ ารุงการศึกษาและรายได้อ่ืนๆ  ที่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมได้รับ รวมทั้ง การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้ว  คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจข องคณะฯ และมหา 
วิทยาลัย ทั้งทางด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบรกิารวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.3 วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.  เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.  เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและการเงินและน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 มีการด าเนินการระดม

ความคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT) เพื่อน าไปก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้า 
ประสงค ์และแนวทางปฏิบัติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี ้

1.  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559   
2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT)  
3.  จัดท าแผนและน าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงาน

คณะ เพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ
4. มีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน 

จากการระดมความคิ ดของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยว ข้อง พบว่า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มี
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ดังน้ี 

2.1  จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีกระบวนการทางการเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 

2.2  จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  การควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.  ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง 

2.3  โอกาส (Opportunities) 
1.  นโยบายคณะฯส่งเสริมให้คณะมีการบริหารจัดการที่ด ี

2.4  อุปสรรค (Threats)  
1.  สถานศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทาให้มีการแข่งขันสูง 

2.5  การจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
1.  การจัดหา 

            คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มีการด าเนินการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 แหล่ง 
คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได ้ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
                คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย  และ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้คณะ ฯ มีการวางแผนการ
ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน 
            2. งบประมาณเงินรายได ้
                ประกอบด้วย รายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  และ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประ 
มาณ ให้คณะฯ มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีการรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน 

 

 

 

 



2.6 แหล่งงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
2558 2559 

งบประมาณแผ่นดิน 5,415,600 8,993,400 14,409,000 
งบประมาณเงินรายได้ 1,681,300 2,174,000 3,855,300 

รวมทั้งสิ้น 7,096,900 11,167,400 18,264,300 

หมายเหตุ  
งบประมาณแผ่นดิน : ไม่รวมงบบุคลากร  
งบประมาณเงินรายได้ : ไม่รวมงบกลาง 

2.7  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต และ ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 คุณภาพและมาตรฐานการจัดศึกษา 
เป้าประสงค ์: บัณฑิตมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 

1. บัณฑิต ไมนอยกวารอยละ 20 ท างานในสถาน
ประกอบการ/องคกร ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 25 25 

2. สถานศึกษา/สถานประ กอบการ มีความพึงพอ 
ใจตอผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต ในระดับดีถึง
ดีมากไมนอยกวารอยละ 80 ของบัณฑิต 

ร้อยละ 80 80 

3. นักศึกษาทุกคนเขาโครงการสหกิจศึกษา หรือ  
ฝกงานในสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ 

ร้อยละ 100 100 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา ใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และ สติปญญา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 6 6 

5. บัณฑิต ไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการยอมรับ
การท างาน/ผลงานจากสถานประกอบการ และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ร้อยละ 80 80 

6. หองเรียนและหองปฏิบัติการ มีความพรอมที่
จะใชในการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 70 

ร้อยละ 70 70 

7. จ านวนแหลงเรียนรูและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู มีจ านวนที่เพียงพอกับนักศึกษาที่
จะใชในการศึกษาคนควา 

แหล่ง 5 5 



กลยุทธ ์
1.  การพัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ และ IT เพื่อการสื่อสาร 
2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการฝึกงาน 
3.  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักศึกษา 
4.  การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
5.  การเสริมสุขภาพนักศึกษา 
6.  การพัฒนาบุคลากร (สายสอนและสายสนับสนุน) 
7.  การพัฒนาหลักสูตร 
8.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 

ผลผลิต 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดผลผลิต 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่

ตารางแสดงจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 
ปี 2558 4,394,800 81.15 1,724,600 92.65 
ปี 2559 8,229,600 91.50 1,698,300 78.12 

 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ ์
เป้าประสงค ์: เพิ่มมูลค่าจากงานวิจัย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 

1. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์
เพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

จ านวนผลงาน 3 3 

2. ผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และ 
นักศึกษา ไดรับการยอมรับจากชุมชน และ 
สถานประกอบการ ในระดับดีถึงดีมาก 

จ านวนผลงาน 3 3 

กลยุทธ ์
1. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน ามาใช้ ในการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ชุมชน ให้ใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนา

งานและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม 

ผลผลิต     
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดผลผลิต 
1.  จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. จ านวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.  ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ) 

ผลผลิต     
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
1. จ านวนโครงการวิจัย 
2. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ) 

ตารางแสดงจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 
ปี 2558 370,000 6.83 - - 
ปี 2559 - - - - 

    



 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสู่ชุมชน 
   เป้าประสงค ์: บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษา 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม 

โครงการ 5 5 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวน 
การให้บริการ 

ร้อยละ 80 80 

3. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 80 

กลยุทธ ์
1.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและการศึกษาให้ชุมชนและสังคม 
2.  เพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพให้บุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 

ผลผลิต     
ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
2.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
3.  ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตารางแสดงจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 

ปี 2558 369,900 6.83 - - 

ปี 2559 649,100 7.89 - - 

       
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
เป้าประสงค ์: บริหารจัดการและประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 

1. ผู้บริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาให้มีความ 
รู้ ความสามารถ ทั้งในเชิงทฤษฏี หรือ ประสบ
การณตรงในการท างาน ทั้งในระบบเอกชนและ
ราชการ 

ร้อยละ 80 80 

2. บุคลากร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ท างานไดตาม
เป้าหมายของต าแหนง่งานที่รับผิดชอบและมี
คุณภาพของผลงานในระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละ 80 80 

3. บุคลากร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าถึงแหล่ง 
ข้อมูลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ
บุคคล ภายนอกรับรู้ 

ร้อยละ 80 80 

4. บุคลากร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติงานได
เต็มศักยภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้  
สวนเสีย ในระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละ 80 80 

5. บุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท างานไดตาม
เป้าหมายของต าแหนง่งานที่รับผิดชอบและมี
คุณภาพของผลงานในระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละ 80 80 

6. คะแนนการประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยูใ่นระดับดีถึงดีมาก 

คะแนน 
3.51 

ขึ้นไป 
3.51 

ขึ้นไป 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทั้งองค์กร 
2.  ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรท างานเป็นทีม  
3.  ส่งเสริม สนับสนุน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4.  พัฒนากระบวนการท างานภายในองค์กร มีการติดตาม และประเมินผลการท างานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล  
5.  สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร 
6.  ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ผลผลิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 



ตัวชี้วัดผลผลิต 
1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร ฐานหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร ฐานหลักสูตร 

ตารางแสดงจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 
ปี 2558 - - - - 
ปี 2559 - - - - 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 การธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์: อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมคีุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 

1. บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 ใหความรวมมือ
ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดี ในการท างาน 

ร้อยละ 80 80 

2. บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 มีสุขภาพกาย
และใจดี 

ร้อยละ 80 80 

3. บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอ 
ใจในระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างาน 

ร้อยละ 80 80 

4. บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอ 
ใจต่อสภาพสิ่งแวดลอมภายในคณะ 

ร้อยละ 80 80 

5. บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 มีปจจัยที่
จ าเปน็ในการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 80 80 

กลยุทธ ์
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากร อยู่ ดี มีสุข  
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
4.  ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทั้งองค์กร 

ผลผลิต  
      ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตารางแสดงจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 
ปี 2558 280,900 5,18 - - 

ปี 2559 114,700 1.27 - - 

 



2.8 การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได ้
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  มีการวางแผนการใช้ เงินที่เป็นไปตามภารกิจ  และความจ า เป็นของ

หน่วยงาน ซึ่งมีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับสาขาวิชา  โดยประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารงานคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และ หัวหน้าภาควิชาฯ ลง
มติ จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาตามสัดส่วน จ านวนนักศึกษา ตามขั้นตอนการก าหนดหลักเกณฑ์ และ
การจัดสรรงบประมาณ  มีการตรวจสอบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งท าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดท ารายงานทางการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน 

2.9  ขั้นตอนการก าหนดหลักเกณฑ์ และจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 

                                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร จนท.งานแผน                                            
                                                                                      และ จนท.การเงิน                                                                                            
  
                                 คณะกรรมการบริหารคณะ 
   
                                                                                      คณบด ี
 
                                                                                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร จนท.งานแผน                                                                

                                                              และ จนท.การเงิน                                                                                             
                                                                                      
                                                                                      รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
              

                                                              
                                                                                      คณะกรรมการบริหารคณะ 
 
 
                                                                                                                                                 
 
                                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  

 

 

เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

จัดท าร่างหลักเกณฑ์การจัดสรร 
งบประมาณ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ประกาศหลักเกณฑ์ 

วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

สิ้นสุด 

ด าเนินการตามแผนการจัดสรร

งบประมาณ 

 

ติดตามและสรุปผลการจัดสรร

งบประมาณ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

มีข้อเสนอแนะ 

มีข้อเสนอแนะ 



2.10   ขั้นตอนการรายงานทางการเงิน 
                            
 

                                                                                          เจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ  
 (ทุกเดือน) 
                                                                                          เจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ  
 (ทุกเดือน) 

รองคณบดีฝ่ายบิหาร  
  (ทุกไตรมาส) 
 

                                                                               
                                                                             เจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ  

                                                             (ทุกเดือน) 

    เจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ 
                                                                                          (สิ้นปีงบประมาณ) 
 
                                                                                    รองคณบดีฝ่ายบิหาร  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

สรุปข้อมูลใช้จ่ายเงิน 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน 
และเงินเหลือจ่าย 

เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลการ

บริหารงานคณะเพื่อทราบและ

พิจารณาข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

รายงานกองนโยบายและแผน    

เพื่อสรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย 

สรุป/ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน   

ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 

เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลการ

บริหารงานคณะ เพื่อน าเสนอคณะ 

กรรมการประจ าคณะ 

ปรับปรุง 

เริ่มต้น 



 
ส่วนที ่3 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 

3.1  วิสัยทัศน ์
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

3.2  พันธกิจ 
บริหารการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้                   

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร ์
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทางการเงิน 

3.4  เป้าประสงค ์
มีระบบการบริหารการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้                    

3.5  กลยุทธ ์
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

3.6  ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์คณะและแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 
 
  
 
                                                                                                                   
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

พันธกิจที่ 4 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

 
วิสัยทัศน์ของแผนบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทางการเงิน 

กลยุทธ์ 
มีระบบการบริหารการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ 
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 



ประเด็นยุทธศาสตร ์: เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทางการเงิน 
เป้าประสงค ์: มีระบบการบริหารการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2556 2557 

1.  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 

2.  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 90 90 

1.  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เกณฑ์ตัวชี้วัด 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ระดับ 2 มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับ 3 มีการวิเคราะห์ทางการเงิน และ การจัดท าระบบทางการเงินให้ผู้บริหาร สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจได้ 
ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกเดือน 
ระดับ 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงิน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

2.  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
สูตรการค านวณ 

                              เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของคณะที่เบิกจ่าย x 100 
                                          วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 เกณฑ์ตัวชี้วัด 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

กลยุทธ์ : ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มปีระสิทธิภาพ 
1.  วางระบบการจัดสรรงบประมาณ  การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การ

ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.  ก าหนดแนวทางมาตรการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.  พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และบริหารพัสดุ ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้และเป็นธรรม 
 



ส่วนที ่4 
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.1 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคน  เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ โดยมีกระบวนการ ดังนี ้

1.  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับบุคลากรในคณะ ฯ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ  ในการบริหาร
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2.  ส่งเสริม เร่งรัด ให้สาขาวิชาต่างๆ ในคณะฯ ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติที่ก าหนด 

3.  รายงานการด าเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส 
4.  ติดตามประเมินผลการด า เนินงานตามตัวชี้วัด  มีการตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณประจ าปี  

และ จัดท าสรุปผล 
4.2 การติดตามประเมินผล 

การติดตาม ประเมินผล แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 - 2559 จะ
ด าเนินการทุกปี เพื่อรับทราบผลงานการด า เนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ ความส าเร็จที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่
การทบทวนเป้าหมายโครงการ ให้มีความเหมาะสมในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


