
 



คํานํา 
 

 ฝายวางแผนและบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ  ไดจัดทําแผนกลยุทธการเงินขึ้นเพือ่ใหคณะมีระบบการ

บริหารงบประมาณท้ังรายไดและรายจายท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยตระหนักถึงความจําเปนในแผนกลยุทธทางการเงิน  
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พันธกกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในป พ.ศ. 2556  ฝายวางแผนและบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ  ไดจัดทบทวบแผนกลยุทธการเงินขึ้น  

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยคณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

กลยุทธการเงินของคณะ  รวมกันทบทวนวัตถุประสงค  เปาหมายกลยุทธทางการเงิน  วิเคราะหสภาพแวดลอม

ทางการเงินของคณะ ตลอดจนกําหนดโครงการ/กิจกรรมและตัวชีว้ัด  ทัง้นี้ ไดพิจารณาจากขอมูลสารสนเทศทาง

การเงินและรายงานทางการเงิน  ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อการพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธ

การเงินนี้ข้ึน   เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ  และเปนเครื่องมือสําหรับ

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจหลัก  สามารถตอบสนองเปาหมาย

ตามยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม  เพื่อบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศนและพันธกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการได

กําหนดไว 
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แผนกลยุทธการเงิน 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

1.  ปรัชญาวิสัยทัศนคานิยมหลักพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ 

 1.1 ปรชัญา  

แหลงรวมศาสตรและศิลปของสหวิทยาการ เพื่อการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ 

ท่ีตอบสนองสังคมดวยความรูคูคุณธรรมท้ังชุมชนทองถ่ินและสากล 

 1.2 วิสัยทัศน 

เปนองคกรทีมี่ความเปนเลิศในดานบริหารจัดการ   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยและบริการวิชาการ

ตอบสนองสังคมและธุรกิจจากระดับทองถ่ินสูสากล 

 1.3 คานิยมหลัก 

  FMS เปนเลิศในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานขององคกร 

 1.4 พันธกิจ 

 1) พัฒนาการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตทีมี่คุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ

สังคมรวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับระบบคุณคา (Value) และวฒันธรรมของคนไทย 

  2) ทําการวิจัยเพ่ือขยายฐานความรูเดิมและสรางองคความรูใหมท้ังเชิงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต 

โดยใชศกัยภาพของอาจารยภายในคณะ และจากภายนอกท้ังในดานผูเชี่ยวชาญและทรัพยากรตาง ๆท่ีเกิดจากผล

ของเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเอกชน ท้ังในและนอกจังหวัด 

3) ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักจิตสํานึกตอสวนรวม (Public mind) และการไมเลือกปฏิบัติ 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยดําเนินการปฏิบัติท้ังคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

5) บริหารจัดการองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธฉันทเพื่อน พี่ นอง ความซื่อสัตย

ความรับผิดชอบ ความเปนหนึ่งเดียวกัน และการพ่ึงตนเอง 

 

2. ภาพอนาคตของคณะวิทยาการจัดการ 

 2.1 คณะวิทยาการจัดการเปนท่ีพ่ึง เปนพันธมิตร เปนผูขับเคลื่อนเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับ

ชุมชนเชื่อมโยงสูสากลอยางสมดุล 

 2.2 คณะวิทยาการจัดการเปนแหลงผลิตและถายทอดความรูที่หลากหลาย สอดคลอง เหมาะสมตอระบบ

การพัฒนาของสังคม 

 2.3 คณะวิทยาการจัดการผลิตบุคลากรบนฐานแหงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบสนองความ

ตองการของทองถ่ิน 

 2.4 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยวัฒนธรรมองคการสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู 

 2.5 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรที่สรางเสริมคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการพื้นฐานของ

บุคลากรอยางพอเพียง มีความกาวหนา ม่ันคงและรับผิดชอบ 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร 

  คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรร

งบประมาณ  โดยกําหนดแตละประเด็นยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการผลิตบัณฑิตดานวิทยาการจัดการ 

(บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร และอุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 สงเสริมการวิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรูดานวิทยาการจัดการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการดานวิทยาการจัดการที่

ตอบสนองความตองการของสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 สงเสริมการอนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความรูทาง

วิทยาการจัดการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร บนฐานของการใหทรัพยากรมนุษยจากผู

มีสวนไดเสียเปนศูนยกลางแหงการขับเคลือ่นสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูและธรรมาภิบาล 

 

จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ที่เกีย่วของกับพัฒนาบริหารจัดการองคกร   ซึ่งมีองคประกอบ คือ

เปาประสงคท่ี 5.1 มีระบบการบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพกลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารทางการเงิน   

ซึง่แผนกลยุทธการเงินจัดเปนแผนที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการองคกร ทีจ่ําเปนตองมีการจัดทําแผนที่

เกี่ยวของกับรายได และคาใชจาย โดยจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น คณะวิทยาการ

จัดการ จึงไดมีการจัดทําแผนกลยุทธการเงินโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

 

4. วัตถุประสงคกลยุทธการเงิน 

 4.1 เพ่ือใหเกิดการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 4.2 เพื ่อการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดําเนินการตามระบบและกลไกบริหาร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนภารกิจตามาแผนยุทธศาสตรของคณะใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 4.3 เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลทางการเงินใหเปนปจจุบัน ถูกตอง แลเพียงพอตอการตัดสินใจ 

 4.4 เพื ่อพัฒนาบุคลากรคณะใหมีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับระเบียบขั ้นตอนการเบิกจาย ดวย

กระบวนการจัดการความรู 

 

5. เปาหมายกลยุทธการเงิน 

 5.1 มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 5.2 มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม การใชงบประมาณ 

 5.3 มีระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสนับสนุนการบริหารการเงิน งบประมาณ 

 5.4 มีกระบวนการจัดการความรู เพื ่อพัฒนาบุคลากรของคณะในดานระเบียบขั้นตอนการเบิกจาย

งบประมาณ 
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6. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินของคณะ 

 

จุดแข็ง (Strengths) จดุออน (Weaknesses) 

1.คณะได รั บ งบประมาณใน อัตรา ที ่เ พิ ่ม ขึ ้นจาก

มหาวิทยาลัย 

2. คณะมีศักยภาพในการหารายได เชน วิจัย การ

บริการวิชาการ เปนตน 

3.บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และมหาวิทยาลัย 

4 . คณะมีการติดตาม และรายงานผล การใชจาย

งบประมาณอยางเปนระบบ 

5. คณะมีการเผยแพรแผนกลยุทธการเงินสูสาธารณะ 

และรับฟงความคิดเห็นจากภายในและภายนอก 

6. คณะมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือแหลง

ทุนภายนอก 

1. คณะไมมีระบบฐานขอมูลทางดานการเงินและ

งบประมาณที ่ทันเวลาตอการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

2. บุคลากรทั้งคณาจารย และสายสนับสนุนยังขาด

ความรูเกี่ยวความเขาใจกับระเบียบ  ขั้นตอนการ

เบิกจายงบประมาณประเภทตางๆ 

3. การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ประชาชนใหการยอมรับชื่อเสียงและหลักสูตรของคณะ 

2. รัฐบาลและหนวยงานภายนอกมีงบประมาณในการ

สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา เชน ทุนใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ เปนตน 

3 .  คาครองชีพมีแนวโนมที ่สูงขึ ้น ทําใหผู ปกครอง

สนับสนุนใหบุตรหลานศึกษาตอในมหาวิทยาลัยทองถ่ิน 

1. มหาวิทยาลัยไมมีการจัดสรรเงินงบประมาณจาก

เงินรายไดที่คณะไดรับมาจากงานวิจัยและบริการ

วิชาการท่ีมีศักยภาพ 

2. จํานวนคูแขงขันเพ่ิมข้ึน 

3. กฎระเบียบดานการเงินมีการเปลี่ยนแปลงบอย 

4. กระแสความนิยมทางดานการบริหารธุรกิจเริม่มี

แนวโนมลดลง 
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7.   โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินของคณะ  พบวามีความจําเปนในการกําหนดโครงการ/

กิจกรรม และตัวชี้วัดซึ่งเปนผลสืบเนือ่งจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในแตละประเด็น  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการเงิน 

 

2. โครงการจัดหางบประมาณจากมหาวิทยาลัยและ

จากภายนอก 

3 .  โครงการจัดสรรงบประมาณเ พื ่อตอบสนอง

ยทุธศาสตรของคณะ 

4. กิจกรรมการจัดทํารายงานเผยแพรสู บุคลากรทัง้

ภายในและภายนอก 

5 .  โครงการติดตามตรวจสอบดานการ เ งินและ

งบประมาณโดยผู ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก

คณะ 

6. กิจกรรมการทบทวนติดตามการใชงบประมาณเปน

รายเดือนเสนอตอผูบริหาร 

7. โครงการใหความรูเรื่องกฎระเบียบดานการเงินและ

งบประมาณ  

1. จํานวนระบบฐานขอมูลดานการเงินทีไ่ดรับการ

พัฒนา  

2. รอยละของงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย

และจากภายนอก 

3. รอยละของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตรของคณะ 

4. จํานวนชองทางในการเผยแพรการจัดทํารายงาน 

 

5. จํานวนครัง้ที ่ไดรับการตรวจสอบ/ผลการ

ตรวจสอบดานการเ งินและงบประมาณโดยผู 

ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 

6. จํานวนครั ้งของการทบทวนติดตามการใช

งบประมาณตอรายเดือน 

7. จํานวนกิจกรรมการใหความรู 

 

8. แนวทางการบริหารทรัพยากรดานการเงิน 

 8.1 การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทาง 

การเงินโดยมีฝายวางแผนและการบริหารของคณะเปนหนวยงานกลางรวมกับโปรแกรมวิชาตางๆ ภายในคณะ  

ดําเนินการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึง่ประกอบดวย  4 แหลง คือ งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได

และงบประมาณดานการวิจัยและบริการวิชาการจากแหลงภายนอก และเงินกองทุนพัฒนาคณะ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

  1)  เงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการโดยฝายวางแผนและบริหารไดทําการวิเคราะห

ความเชื่อมโยงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นํามาจัดทํากรอบในการจัดทําคําของบประมาณ

รายจายประจําปของคณะ ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะเพื่อใหหนวยงานในคณะไดจัดทําคํา

ของบประมาณตามหลักเกณฑที่กําหนด ทําการใหความเห็นชอบกอนสงเอกสารคําของงบประมาณไปใหกอง

นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
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  2)  เงินงบประมาณรายไดดานการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวยรายรับจากคาลงทะเบียนของ

นักศึกษาทั้งภาคปกติและ กศ.ปช.  โดยฝายวางแผนและบริหารไดนําจํานวนนักศึกษาที่มีอยูกับแผนการรับ

นักศึกษาที ่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมาประมาณการรายรับเงินรายไดของคณะ  ดวย

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย 

  3)  งบประมาณดานการวิจัยและบริการวิชาการ ซึง่ประกอบดวยรายรับจากเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

เงินคาจางการเปนทีป่รึกษาและเงินใหบริการวิชาการตางๆ ทีบุ่คลากรของคณะไดรับจากแหลงภายนอก โดย

ฝายวางแผนและบริหารไดนําขอมูลจากปงบประมาณท่ีผานมาและพิจารณาภาคีท่ีใหการสนับสนุนมาประมาณ

การรายรับ 

  4)  เงินกองทุนพัฒนาคณะ ซ่ึงเปนเงินเหลือจายจากเงินนอกงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหคณะ

และคณะไดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค ทัง้นี้ ไมรวมเงินเหลือจายจากการจัดซือ้

จัดจางท่ีเปนการสอบราคา ประกวดราคาหรือประมูลราคา 

  จากงบประมาณทั้ง 4 แหลงดังกลาว ไดจัดทําเปนประมาณการรายรับตามรายละเอียดจากตาราง

ตอไปนี้ 

แหลงท่ีมาของทรพัยากรทางการเงิน 

แหลงท่ีมา

ของรายได 

งบประมาณ  

รวมท้ังส้ิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

งบประมาณ

แผนดิน 

2,015,700 3,147,200 3,703,600 2,476,300 2,723,930 14,066,730 

งบประมาณ

รายไดจาก

การจัด

การศึกษา 

17,361,220 15,455,810 12,101,560 16,040,150 18,528,665 79,487,405 

งบประมาณ

จาก

ภายนอก 

(สนับสนุน

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ) 

14,295,000 29,546,306 32,500,936 35,751,000 39,500,000 151,593,242 

เงินกองทุน

พัฒนาคณะ 

340,000 230,000 100,000 895,000 100,000 1,665,000 

รวม 34,011,920 48,379,316 48,406,096 55,162,450 60,852,595 246,812,377 
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 8.2 แนวทางการใชจายงบประมาณ  

  การใชงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการจะจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ  คือ  ดานการ

เรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดานบริหาร

จัดการ  ดังนั้น แนวทางในการใชจายงบประมาณ  เฉพาะจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดดาน

การจัดการศึกษา  โดยแบงเปนสัดสวนในแตละพันธกิจ ดังนี้ 

1. ดานจัดการศึกษา   32.61  % 

2. ดานวิจัยและบริการวิชาการ    8.35  % 

3. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    6.50  % 

4. ดานบริหารจัดการ   52.54  % 

รวม    100.00 % 

 หมายเหตุ  1) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ ยังมีแหลงงบประมาณจากดานการวิจัยและบริการ

วิชาการจากแหลงภายนอกมาสมทบในการดําเนินการคณะ 

 2) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังแหลงงบประมาณจากหนวยงานอื ่นภายใน

มหาวิทยาลัยมาสมทบในการดําเนินงานของคณะ 

 

9.  ระบบฐานขอมูลทางการเงิน 

 9.1 ฐานขอมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนมหาวิทยาลัย 3มิติ 

 9.2 ระบบ GFMIS สําหรับจัดทํารายงานทางการเงิน 

 

10. การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 

 คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายในการจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินอยางเปนระบบตามหลักการ

บริหารการเงินและนําเสนอตอทีป่ระชุมผูบริหารของคณะเปนรายเดือนและรายไตรมาส  และรายงานตอ

มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงฐานะทางการเงินเปนรายไตรมาส  พรอมทัง้เสนอแนะปญหาและอุปสรรคการ

ดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหคาใชจาย  วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ  

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารตอไป 
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