แผนกกลยุทธ์ทางด้าานการเเงิน (ฉบับปรับั ปรุง)
ปีการศึกกษา 25555 – 25599
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คณะวิวิทยาการจัจัดการ

มหาวิททยาลัยศลปากร
ศิ

ฝ่ายแผนนงานและประกักันคุณภาพ
คณะวิทยากการจัดการ
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คํานํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555 –
2559 ฉบับปรับปรุงนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของคณะ

เพื่อให้การวางแผนและการจัดทําเป้าหมายในการบริหารงานของคณะ เป็นไปตาม

งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสนันสนุนการดําเนินงานของ
คณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และพันธกิจของคณะ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงดําเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
คณะฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการและเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน ให้สอดคล้องตามภารกิจ
การจัดการคุณภาพทางการศึกษาของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ดังนั้น องค์ประกอบที่สําคัญของ
แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ย แผนการเงิ น การวิ เ คราะห์ SWOT การวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ
ทางฝ่ายฯ หวั งไว้ อย่างยิ่งว่า แผนกลยุท ธ์ ท างการเงิน ฉบับ นี้ จ ะเอื้ อ ประโยชน์ สูง สุดต่อการ
บริหารราชการของคณะวิทยาการจัดการระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2559 และใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในโอกาสต่อไป
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
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สารบัญ
คํานํา

2

สารบัญ

3

ประวัติความเป็นมา

4

ปณิธานการศึกษา

4

วิสัยทัศน์

5

พันธกิจ

5

องค์ประกอบและยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 2555 – 2559

5

นโยบายทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ

8

วัตถุประสงค์การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

8

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

9

สถานภาพทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ

14

ค่ากลางของงบประมาณทางด้านการเงิน

15

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ

18

แผนประมาณการรายได้ในการผลักดันยุทธศาสตร์

20

แผนการจัดหารายได้ของคณะวิทยาการจัดการ

21

ขั้นตอนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ

22

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

24

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการบริหารต่อการผลักดันแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะฯ 24

ภาคผนวก

30

 ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ฐานในการคํานวนและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การกําหนดอัตตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิทาง
การศึกษาในทะเบียนประวัติ
 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหลักสูตรบุณฑิตศึกษา
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แผนกลลยุทธ์ทางการเงิน
คณะวิทยาการจั
ย
ดดการ มหาาวิทยาลัยศิ
ย ลปากรร
ประวัตติิความเป็นมา
น
มหาวิ ท ยาลัลั ย ศิ ล ปากร มี น โยบายกการกระจายยโอกาสการศึ ก ษาไปสู่ ภภูู มิ ภ าค จึ งขยายเขต
ข
ย
งใหหม่ที่จังหวัดเพพชรบุรี เป็นวิ
น ทยาเขตแหห่งที่ 3 ของมมหาวิทยาลัย ถัดจาก
การศึกษษาไปยังวิทยาเขตแห่
วิทยาเขตตวังท่าพระ กรุ
ก งเทพฯ แลละวิทยาเขตพพระราชวังสนนามจันทร์ จังหวั
ง ดนครปฐฐม
คณะวิทยากการจัดการ (FFaculty of Managemeent Science) จัดตั้งขึ้นเเป็นคณะวิชาที
า ่ 12 ใน
ก ยนการรสอนที่วิทยาเขตเพชรบุบุรีในปี พ.ศ. 2545 ณ วิทยาเขต
มหาวิทยยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรี
สารสนเททศเพชรบุรี มีมจุดมุ่งหมายยที่จะผลิตบุคคลากรในสาขขาวิชาที่สามารถประกอบบอาชีพอิสระะได้ระดับ
หนึ่ง เป็นนบัณฑิตที่มีความสามาร
ค
ถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รววมทั้งมีความมสามารถในกการร่วมปฏิบับติงานใน
หน่วยงาานภาครัฐ แลละธุรกิจเอกชชนได้เป็นอย่าางดี โดยคํานึงถึงความสามารถในกาารตอบสนองต่อความ
ต้องการรและความพึงพอใจของผู
ง
รั้ บบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพ
พสิ่งแวดล้อม เป็นสําคัญ
คณะวิทยากการจัดการ มีความมุ่งมั่น ที่จะเน้นให้ห้นักศึกษาขอองคณะได้ฝึกกฝนความรู้และทักษะ
ในภาษาาอังกฤษ แลละ/ หรือภาษษาต่างประเททศที่สอง รววมทั้งทักษะททางด้านเทคคโนโลยี และะการเป็น
ผู้ประกออบการ คณะะยังสนับสนุนให้
น นักศึกษาไได้รับประสบการณ์ตรง ทัท้งจากการฝึ กงาน การดูงาน การ
แข่งขันภภายนอก และะการทําโครงงการต่างๆ ในนทุกหลักสูตรของคณะ

ปณิธานนการศึกษา
ษ
สร้างสรรค์ปัปญ
ั ญา พัฒนาความรู
น
้ เชิดดชูจริยธรรม ผู้นาํ การปฏิฏบัติ
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วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการจัดการและการวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนสังคมส่วนรวม ตามหลักเสรีภาพทาง
วิชาการ รวมทั้งธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งเน้นสู่มาตรฐานซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความเป็นผู้นํา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. ทําการวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนําไปใช้ได้ ให้เกิดประโยชน์
ทางด้านการพัฒนาทั้งชุมชนและธุรกิจ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในภูมิภาคตะวันตก และพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคตะวันตก
5. เป็นศูนย์กลางสืบสาน สร้างสรรค์ สนับสนุน บูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรมในภูมิภาค
ตะวันตก
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องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 2555 – 2559
คณะวิทยาการจัดการได้วางกรอบของแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการปี 2555 – 2559 ให้
สอดรับกับภารกิจทางด้านการจัดการคุณภาพทางการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ
จึงได้กําหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ฯ ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่
 พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์
 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะ
ทางภาษา
 พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเรียนการสอน
2. การพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้รับผิดชอบต่อสังคม
 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและบรรยากาศการเรียนรู้
 สร้างแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะวิชาการ
 สร้างบรรยากาศวิชาการ
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4. การสร้างศักยภาพการทําวิจัยของคณะ
 พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารย์
 สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์
 ส่งเสริมการทําวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สังคม
 สร้างศักยภาพการทําวิจัยของคณะ
 พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของนักศึกษา
 ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิของงาน
5. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการ
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภายนอก
 สร้างระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการวิชาการและเป็นหน่วยงานให้คําปรึกษาแก่สังคม
 การเผยแพร่ความรู้ส่ชู ุมชน
6. อนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การรวบรวมองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้
 การสร้างจิตสํานึกในคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษา
7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร
 กําหนดค่ าตอบแทนและสวัสดิ การที่สอดคล้องกับ ภาระงาน

ผลงานและ

ความสามารถในการแข่งขันของคณะวิชา
 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหาร
 การพัฒนาระบบการบริหารงาน
 เพิ่มช่องทางในการหารายได้ของคณะวิชา
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8. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ภายในคณะวิชา
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่สังคม

นโยบายทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ
1. มี ก ารบริ ห ารทางการเงิ น ด้ ว ยแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น จากงบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มี ก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
นักศึกษา คณาจารย์แ ละบุคลากรของคณะฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการจัดการคุณภาพ
ทางการศึกษา
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารงบประมาณทางการเงินของ
คณะ

วัตถุประสงค์การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ
2. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมารให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการติดตามผล และนําไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ มีความจําป็นอย่างอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณของคณะฯ เนื่องจากแผนกลยุทธ์ทางการเงินจัดเป็นแผนแม่แบบต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการคุณภาพทางการศึกษาที่สอดรับกับบริบทของคณะฯ
ที่มีการบริหารจัดการด้วยเงินงบประมาณรายได้ เป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็ นคณะวิ ชาที่มีการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานอกระบบ ด้วยการจัดการหลักสูตรที่เน้นการดําเนินงานในลักษณะ
โครงการพิเศษ ฉะนั้นก่อนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ตรงกับลักษณะการบริหารจัดการ
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพจริงทางการจัดการทางการเงิน
ผ่านหลักการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํายุทธศาสตร์ทางการ
เงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อไป
สามารถพิจารณาการวิเคราะห์ทางการจัดการทางการเงิน SWOT ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. มีร ะเบี ยบและกลไกของกรมบั ญชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ในการจั ดการงบประมาณ
ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. มี เ อกสารเบิ ก จ่ า ยทางการเงิ น ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บและประกาศของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
3. คณะมีงบประมาณรายได้ทเี่ พียงพอต่อการดําเนินงาน
4. คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่าง
สม่ําเสมอ ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
5. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรทางการเงิน
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จุดอ่อน (Weakness)
1. คณะฯ ไม่มีฝ่ายการเงินของคณะโดยตรงทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทางการเงิน และการรายงานผลทางการเงินทีเ่ ท่าทันต่อสถานการณ์การบริหารคณะ
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ๆเกีย่ วข้อง ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ขอใช้งบประมาณตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน
4. คณะฯ ไม่มีหน่วยงานตรงเชิงพาณิชย์ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม
โอกาส (Opportunity)
1. คณะฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
2. คณะฯ มีการเปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผ้เู รียนทั้ง
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
3. มีแผนปฏิบตั ิราชการทีจ่ ัดสรรงบประมาณตรงตามภารกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
4. คณะฯ มีการจัดทํา MOU กับคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยที่มชี ื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติ
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ ข้อบังคับไม่มีความยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ
2. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามระเบียบใหม่ของมหาวิทยาลัย ต้องจัดสรร
งบประมาณให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นงวด ทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณและการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
สําหรับการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพจริงทางการจัดการของคณะ จึงต้องมีการ
กําหนดค่าน้ําหนัก และโอกาสทางการจัดการดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 แสดงค่าน้ําหนัก โอกาสและคะแนนประเมินทางการจัดการของจุดแข็ง (Strength)
ที่
1
2
3
4

5

โอกาส คะแนน
ค่า
ทางการ ประเมิน
ประเด็น SWOT ด้านจุดแข็ง
น้ําหนัก
จัดการ
มีระเบียบและกลไกของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในการจัดการ
0.2
5
1
งบประมาณควบคุมการเบิกจ่ายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
มีเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินถูกต้องตามระเบียบและประกาศของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย
คณะมีงบประมาณรายได้ท่เี พียงพอต่อการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณอย่างสม่ําเสมอ ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผน
มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรทางการเงิน
รวม

หมายเหตุ: ค่าน้ําหนัก

คือ

0.2

5

1

0.4
0.1

5
3

2
0.3

0.1
1.00

2
20

0.2
4.5

ค่าถ่วงน้ําหนักของประเด็น SWOT ที่ประเมินตามการจัดลําดับความสําคัญ
ทางการบริหาร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1

โอกาสทางการจัดการ คือ

ค่าคะแนนการประเมินการจัดการประเด็นของ SWOT มีค่า ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ตารางที่ 2 แสดงค่าน้ําหนัก โอกาสและคะแนนประเมินทางการจัดการของจุดอ่อน (Weakness)
ที่

ประเด็น SWOT ด้านจุดอ่อน

1

คณะฯ ไม่มีฝ่ายการเงินของคณะโดยตรงทําให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณทางการเงิน และการรายงานผลทางการเงินที่เท่า
ทันต่อสถานการณ์การบริหารคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ขาดความรูฎเกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ขอใช้งบประมาณตามโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนงาน
คณะฯ ไม่มีหน่วยงานตรงเชิงพาณิชย์ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม

2
3
4

รวม
หมายเหตุ: ค่าน้ําหนัก

คือ

โอกาส คะแนน
ค่า
ทางการ ประเมิน
น้ําหนัก
จัดการ
0.25
5
1.25

0.25

3

0.75

0.25

2

0.5

0.25
1.00

1
11

0.25
2.75

ค่าถ่วงน้ําหนักของประเด็น SWOT ที่ประเมินตามการจัดลําดับความสําคัญ
ทางการบริหาร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1

โอกาสทางการจัดการ คือ

ค่าคะแนนการประเมินการจัดการประเด็นของ SWOT มีค่า ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5
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ตารางที่ 3 แสดงค่าน้ําหนัก โอกาสและคะแนนประเมินทางการจัดการ ของโอกาส (Opportunity)
ที่
1
2
3
4

ประเด็น SWOT ด้านจุดอ่อน
คณะฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
คณะฯ มีการเปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มีแผนปฏิบัติราชการที่จัดสรรงบประมาณตรงตามภารกิจของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีการจัดทํา MOU กับคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ในระดับชาติและนานาชาติ
รวม

หมายเหตุ: ค่าน้ําหนัก

คือ

โอกาส คะแนน
ค่า
ทางการ ประเมิน
น้ําหนัก
จัดการ
0.25
5
1.25
0.25
5
1.25
0.25

4

1

0.25

3

0.75

1.00

17

4.25

ค่าถ่วงน้ําหนักของประเด็น SWOT ที่ประเมินตามการจัดลําดับความสําคัญ
ทางการบริหาร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1

โอกาสทางการจัดการ คือ

ค่าคะแนนการประเมินการจัดการประเด็นของ SWOT มีค่า ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ตารางที่ 4 แสดงค่าน้ําหนัก โอกาสและคะแนนประเมินทางการจัดการของอุปสรรค/ภัยคุกคาม
(Threats)
ที่

ประเด็น SWOT ด้านจุดอ่อน

1

ขั้นตอนปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับไม่มีความยืดหยุ่น ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามระเบียบใหม่ของมหาวิทยาลัย
ต้องจัดสรรงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นงวด ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
รวม

2

หมายเหตุ: ค่าน้ําหนัก

คือ

โอกาส คะแนน
ค่า
ทางการ ประเมิน
น้ําหนัก
จัดการ
0.5
4
2.00
0.5

4

2.00

1.00

10

4

ค่าถ่วงน้ําหนักของประเด็น SWOT ที่ประเมินตามการจัดลําดับความสําคัญ
ทางการบริหาร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1

โอกาสทางการจัดการ คือ

ค่าคะแนนการประเมินการจัดการประเด็นของ SWOT มีค่า ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5
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สามารถพิจารณาพื
จ
้นที่การตัดสินใจจภายใต้สถาานการการวิวิเคราะห์ SW
WOT ทางการจัดการ
ทางการรเงินของคณะะฯ ดังภาพปรระกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 แสดงพื้นที่กการตัดสินใจภภายใต้สถานนการการวิเค ราะห์
SWOT ทางงการจัดการททางการเงิน
จากภาพประกอบที่ 1 แสสดงให้เห็นว่ าหากคณะวิวิทยาการจัดการ
ก มีการจั ัดทําแผนกลลยุทธ์ทาง
ง
ดกการทางการเงิน ตามแนววทางการวิเคคราะห์ SWOT ข้างต้น
การเงิน ภายใต้สภาววะสภาพจริงทางการจั
พบว่า กการจัดการทาางการเงินขอองคณะจะมีคความได้เปรียบอยู
ย ่ในสถานนะกลยุท์เชิงรรุก (SO) และกลยุทธ์
การปรับบตัว (OW) มากกว่
ม
า กลยยุทธ์การชะลลอตัว (ST) และกลยุ
แ
ทธ์การบั
ก ่นทอง (WT)

ดังนั
ง ้นคณะ

วิทยากาารจัดการคววรเร่งดําเนินการจั
ก ดทําแผผนกลยุท์ทางงการเงิน ให้ห้สอดคล้องกักับสภาพจริงทางการ
ง
จัดการททางการเงิน ตามแนวทาง
ต
การวิเคราะหห์ SWOT ข้างต้
ง น
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สถานภภาพทางกาารเงินของคคณะวิทยาาการจัดกาาร
คณะวิทยากการจัดการ มีรายได้ในกาารบริหารทางงการเงินมาจจาก 3 ช่องททาง ประกอบบด้วย เงิน
งบประมมาณแผ่ น ดิ น เงิ น งบปรระมาณรายไได้ และเงิ น งบประมาณ
ง
ณรายได้ โ ครงงการพิ เ ศษ โดยเงิ น
งบประมมาณโครงกาารพิเศษ เป็นแหล่
น งที่มาขของรายได้จากการบริ
จ
หารหลักสูตรรในลักษณะโโครงการ
พิเศษ ประกอบด้วย ระดับปริญญาบั
ญ ณฑิต จําานวน 6 หลักสู
ก ตร ระดับบัณฑิตศึกษาา จํานวน 4 หลั
ห กสูตร
ญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาเอก
ญ
1 หลัักสูตร) และสามารถพิจารณาโครงส
า
สร้างงบประมมาณของ
(ปริญญ
คณะได้ดดังตารางที่ 5
ตารางทีท่ 5 แสดงโครรงสร้างงบปรระมาณของคคณะวิทยากาารจัดการ
ประเภททของแหล่งงบปประมาณ
เงินรายได้โครงการ
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
พิเศษ
3,0052,700
7,181,6600
140,799,6000
2,5559,100
3,753,6600
189,123,2000
2,4456,400
3,677,700
161,888,0400
3,0061,500
2,995,200
126,443,0411
1,7715,300
266,6600
72,686,6300

ปีงบปประมาณ
2555
2554
2553
2552
22551

รววม
151,033,900
1955,435,900
1688,002,140
131,852,695
777,608,530

หมายเหตุ: งบประมาณปี 2556
2 กําลังอยู่ในขั
น ้นตอนการจัดสสรร สําหรับงบปรระมาณปี 2557 ถึง ปี 2559 ยังไมม่มีการดําเนินการร

2555

เงินแผ่นดิน
2%
เงินรายได้
โคครงการ
พิเศษ…

2553

เงินแผ่นนดิน
2%

เงินรายได้ด้
5%

เงินรายได้
2%

25554

เงินแผ่
แ นดิน
1%
1
เงินรายได้
โครงการ
พิเศษ…

25552

เงิงินรายได้
โโครงการ
พิเศษ…

เงินแผ่
น นดิน
2%

เงินรายยได้
2%

เงินราายได้
2%
%

เงินรายได้
โครงการ
พิเศษ…

ภาพพประกอบที่ 2 แสสดงโครงสร้างกาารจัดสรรงบประมมาณ
ของคคณะวิทยาการจััดการ
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ค่ากลางของงบประมาณทางด้านการเงิน
คณะวิทยาการจัดการบริหารทรัพยากรทางการเงินโดยส่วนใหญ่มาจาก งบประมาณจากเงิน
โครงการพิเศษ รองลงมาเป็นเงินรายได้ประจํา เงินรายได้อื่นๆและงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งในการใช้
งบประมาณจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์ด้านการเงิน
พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาทักษะทางภาษา
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเรียนการสอน
รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 1

จํานวนเงิน
10,000,000
35,100,000
30,000,000
10,000,000
85,100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์ด้านการเงิน
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้รับผิดชอบต่อสังคม
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 2

จํานวนเงิน
9,225,000
9,225,000
9,225,000
9,225,000
36,900,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและบรรยากาศในการเรียนรู้
กลยุทธ์ด้านการเงิน

จํานวนเงิน

1. สร้างแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะวิชาการ

11,000,000

2. สร้างบรรยากาศวิชาการ

5,000,000

รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 3

16,000,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวิจยั เชิงสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลยุทธ์ด้านการเงิน
พัฒนาศักยภาพการทําวิจยั ของอาจารย์
สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์
ส่งเสริมการทําวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สังคม
สร้างศักยภาพการทําวิจัยของคณะ
พัฒนาศักยภาพการทําวิจยั ของนักศึกษา
ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิของงาน
รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 4

จํานวนเงิน
23,000,000
22,100,000
20,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
72,100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์ด้านการเงิน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภายนอก
สร้างระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงั คม
พัฒนาประสิทธิภาพการบริการวิชาการและเป็นหน่วยงานให้
คําปรึกษาแก่สังคม
การเผยแพร่ความรู้ส่ชู ุมชน
รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 5

จํานวนเงิน
1,00,000
1,00,000
1,00,000
6,100,000
9,100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ด้านการเงิน
1. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. การรวบรวมองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้
3. การสร้างจิตสํานึกในคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษา
รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 6

จํานวนเงิน
4,146,500
2,000,000
2,000,000
8,146,500
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์ด้านการเงิน
พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร
กําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับภาระงาน ผลงาน
และความสามารถในการแข่งขันของคณะวิชา
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหาร
การพัฒนาระบบการบริหารงาน
เพิ่มช่องทางในการหารายได้ของคณะวิชา
รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 7

จํานวนเงิน
30,000,000
40,000,000
20,000,000
25,000,000
26,700,000
141,700,000

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ด้านการเงิน
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การใช้ประโยชน์ภายในคณะวิชา
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การสื่อสารแก่สังคม
รวมงบประมาณด้านการเงินที่ 8
* หมายเหตุ : เป็นการประมาณการในระยะเวลา 5 ปี

จํานวนเงิน
10,000,000
6,300,000
16,300,000
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 1: การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักการ: มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด
 มาตรการ: การใช้จ่ายงบประมาณต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของคณะ
โครงการ/กิจกรรม
1. มี ก ารใช้ ง บประมาณภายใต้ ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
(Input)
2. มีการใช้งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ (Output)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร้อยละ 80
งบประมาณที่ถูกใช้
ร้อยละของโครงการ ร้อยละ 80
ตามแผนยุทธศษสตร์
ที่บรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
 หลักการ: การบริหารจัดการต้องมีความรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้
 มาตรการ: พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ และมีระบบติดตาม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. มีกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร กิจกรรม/โครงการ
จัดการงบประมาณ

เป้าหมาย
1 กิ จ กรรม/
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบุคลากรภายในคณะให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 1: ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงบประมาณแก่บุคลากรให้สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
 หลักการ: ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณแก่บุคลากร
 มาตรการ: ดํ าเนิ น การจั ด ทํ า KM หรื อคู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ แ ก่
บุคลากรในคณะ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. มีกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ในระบบบริหารจัดการ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

เป้าหมาย
1 โครงการ/
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคณะ
กลยุทธ์ที่ 1: กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน โปร่งใส
 หลักการ:จัดสรรงบประมาณในคณะอย่างทั่วถึงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 มาตรการ: ให้แต่ละฝ่ายงานจัดทํารายละเอียดโครงการ และงบประมาณที่ใช้
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการและงบประมาณที่ ต้ อ งการ แล้ ว จั ด สรร
งบประมาณให้อย่างเหมาะสม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. มีระบบหรือกลไกที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ระบบ/กลไก
การจัดสรรงบประมาณด้วยความโปร่งใส
2. มีกิจกรรมการชี้แจงและจัดสรรกรอบการใช้งบประมาณที่ กิจกรรม
เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม

เป้าหมาย
1 ระบบ/
กลไก
1 กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดหาทรัพยากรจากภายนอก
กลยุทธ์ที่ 1: จัดหาแผล่งเงินงบประมาณจากภายนอก
 หลักการ: ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้

การเปิด

หลักสูตรเพิ่มเติม
 มาตรการ: เพิ่มหน่วยงานจัดหารายได้ทางธุรกิจ เช่น ร้านค้าเชิงพาณิชย์ ศูนย์
การจัด การทางธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม ศู น ย์ วิ จัย และประเมิ น ทางธุร กิ จ การ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ จัดหาช่องทางในการเปิดหลักสูตรใหม่อัน
เป็นที่ต้องการของสังคม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. มีหน่วยงานหรือศูนย์บริการวิชาการที่ดําเนินกิจกรรมเชิง ห น่ ว ย ง า น / 3 หน่วยงาน/
พาณิชย์ในการสร้างรายได้ให้แก่คณะ
ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการ
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แผนประมาณการรายได้ในการผลักดันยุทธศาสตร์
ตารางที่ 6 แสดงแผนประมาณการรายได้ในการผลักดันยุทธศาสตร์
ลําดับ หมวดผลักดันยุทธศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งานพัฒนาบุคลากร
งานส่งเสริมประสปการณ์การเรียนการสอน
งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริการและจัดการศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานทุนการศึกษา
งานจัดการศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญา
ตรี
งานจัดการศึกษาโครงการพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมายเหตุ:

งบประมาณแผ่นดิน
56
57
58

55

59

งบประมาณเงินรายได้
56
57
58

55*

59

-

-

-

-

-

11,515,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

-

-

-

-

-

23,111,400

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

-

-

-

-

-

3,645,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

5,150,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

-

-

-

-

5,804,500

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

-

-

-

-

3,403,800

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,052,700

3,220,502

3,388,304

3,556,106

3,723,908

68,523,100

72,000,000

72,000,000

75,000,000

75,000,000

-

-

-

-

-

16,000,000

16,000,000

16,000,000

18,000,000

18,000,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

-

-

-

-

1,429,300

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

-

-

-

-

7,699,100

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

งบประมาณรายได้คือ งบประมาณเงินรายได้ประจําและงบประมาณเงินรายได้จากโครงการพิเศษ
* ปีท่มี ีการปรับตัวเลขทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน (Actual Budget)
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แผนการจัดหารายได้ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมีแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจทั้ง 5 ด้าน จาก
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
คณะจัดทําคําของบประมาณภายไต้หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยงบประมาณ
ที่จัดทําคําขอนั้นจะสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ เมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว
คณะฯ จะควบคุมดูแลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามคําของบประมาณและแผนงานที่ได้วาง
ไว้
2. เงินรายได้
เงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ จะมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการชุมชนและ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เป็นนักศึกษา
โครงการปกติ
3. เงินรายได้จากโครงการพิเศษ
เงินรายได้จากโครงการพิเศษ จะมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป, สาขาการตลาด, สาขาการจัดการการท่องเที่ยว,
สาขาธุรกิจโรงแรมละที่พัก, สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ และ สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, สาขาการประกอบการ
และสาขารัฐ)ระศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอกจากนักศึกษาที่เป็นโครงการพิเศษ
และเพิ่มหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เช่น
หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรการประกันภัย หลักสูตรโลจิสติกส์ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยี หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโททางการจั ด การเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม หลั ก สู ต ร
ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์
4. เพิ่มหน่วยงานจัดหารายได้ทางธุรกิจภายใต้การกํากับของคณะ เช่น ร้านค้าเชิงพาณิชย์ ศูนย์
การจัดการทางธุรกิจและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและประเมินทางธุรกิจ ฯลฯ
5. ด้านอื่นๆ เช่น รายได้มาจากผลประโยชน์งอกเงยจากเงินกองทุนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
(ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร)
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ขั้นตอนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมีระเบียบและขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพื่อให้การ
จั ด สรรและการใช้ ง บประมาณเป็ น ประโยชน์ แ ละตรงตามการผลั ก ดั น ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ที่ ค ณะได้ ต้ั ง
เป้าประสงค์ไว้อย่างสุงสุด โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. เปิดรับข้อมูลโครงการในปีการศึกษาถัดไป
ทางฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพทําการแจ้งไปยังแต่ละฝ่ายงานในคณะฯ ให้จัดส่งข้อมูล
โครงการต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายมีกําหนดการดําเนินการในปีการศึกษาหน้า โดยในการจัดส่งข้อมูลจะต้อง
ระบุงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการมาด้วย จากนั้นทางฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจะทํา
การรวบรวมและสรุป ว่ า ในปีก ารศึ ก ษาหน้ า ทางคณะฯ จะมี ก ารดํ าเนิ น การโครงการใดบ้ า ง และ
ต้องการใช้งบประมาณในการดําเนินการเป็นจํานวนเท่าไหร่ พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้มาเตรียมการจัดทํา
เป็นร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อใช้ในปีการศึกษาหน้าต่อไป
2. ทําการประมาณการรายรับของปีการศึกษาถัดไป
เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณที่ทางคณะวิทยาการจัดการจะได้รับในปีการศึกษาหน้า ทางฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพจะทําการประมาณการรายรับเงินรายได้และเงินรายได้โครงการพิเศษ โดย
เงินรายได้จะคํานวนมาจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการ
ชุมชน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)สาขาวิชาการจัดการ ที่เป็นนักศึกษาโครงการ
ปรกติ และเงินรายได้โครงการพิเศษจะคํานวนมาจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการจัดการธุรกิจทั่งไป สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก สาขาธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการการท่ องเที่ยว และสาขารัฐประศาสนศาสตร์

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการประกอบการ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก) สาขาวิชาการจัดการ ที่เป็นนักศึกษา
โครงการพิเศษ จากนั้นจะนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นคําของบประมาณรายได้และรายได้จากโครงการ
พิเศษ ส่งไปยังทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป
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3. จัดสรรงบประมาณและจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เมื่อได้ข้อมูลโครงการ งบประมาณที่ต้องการใช้ และงบประมาณที่มีในปีการศึกษาถัดไปแล้ว
แล้ว ทางฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจะเชิญแต่ละฝ่ายงานมาร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับการผลักดันยุทธ์ศาสตร์ที่ทางคณะฯ ได้ต้ังเป้าหมายไว้
และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างสูงสุด
4. เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
นํ า ผลการจั ด สรรงบประมาณและร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ประจําคณะวิทยาการจัดการ เพื่อขอความเห็นชอบ และแก้ไขตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ
5. เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการอํานวยการ
หลั ง จากที่ ร่ างแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ปี ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
ประจําคณะวิทยาการจัดการแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานจะเชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
6. ประกาศใช้แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
หลังจากคณะกรรมการอํานวยการ ประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบในร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีและการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปี และแจ้งไป
ยังเจ้าของโครงการที่เสนอโครงการ/กิจกรรมเข้ามา ถึงการอนุมัติในแผนและการจัดสรรงบประมาณที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถขอดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้
7. ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณตามรอบระยะเวลา
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้จึงควร
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และมีการประเมินผลการใช้งบประมาณเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณว่า
เป็นไปตามเป้าประสงค์การผลักดันยุทธศาสตร์คณะเพียงไร
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8. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
นําผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราช
ประจําปี เพื่อให้แผนฏิบัติราชการประจําปีมีประสิทธิภาพและส่งผลให้การดําเนินการในคณะฯ เป็นไป
ตามยุทธ์ศาสตร์และพันธกิจของคณะ

ระบบสารสนเทศทางการเงิน
ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาะบบ MIS ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่างๆ
รวมไปถึงการบริหารจัดการทางด้านการเงินด้วย แต่เนื่องจากทางคณะวิทยาการจัดการไม่มีหน่วยงาน
ทางการบัญชีและการเงินเป็นของคณะฯ โดยตรง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ๆดําเนินการใช้ระบบจะเป็นเจ้าหน้าที่
ทางการเงินจากส่วนกลางของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทางคณะฯ มีหน้าที่จัดทําคําของบประมาณ
ตามหมวดเงินต่างๆ และเบิกจ่ายตามแผนงานที่ได้วางไว้

ผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างการบริ ห ารต่ อ การผลั ก ดั น แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีของคณะฯ
แสดงได้ดังแผนภาพ ข้อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีนโยบายหรือกลยุทธ์ 5 ข้อ คือ
1. รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะ
2. เพิ่มช่องทางในการหารายได้
3. เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
5. สร้างระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพัทธกิจและการดําเนินงาน
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ข้อเสนอกลยุทธ์ธการพัฒนาคคณะวิทยากาารจัดการ มหหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศศ. 2555 – 25559
สถถาบันการศึกษาด้
ษ านวิทยากาารจัดการชั้นนําาของประเทศทีที่พึ่งพาตนเองไได้ และมีความมรับผิดชอบต่อสั
อ งคม

รักษาคุ
ก ณภาพและ

เพิมช่
่ องทางในการหา

เพิ่มความรับผิดชอบ
ช

มาตตรฐานการศึกษาา

รายได้

ต่อสังคม

1. ทําวิ
า จัยการประเมินงงาน ประเมิน
บัณฑิต
2. เพิพิ่มหลักสูตรใหม่โดดยไม่เพิ่ม
จํานววนนักศึกษา
3. เพิพิ่มวิธีการจัดการหหลักสูตรที่มี
อยู่
4. เพิพิ่มกิจกรรมยกหลักกสูตรและ
mobility

5. เพิพิ่มความสามารถททาง
ภาษาต่างประเทศ
6. ขยยายบัณฑิตศึกษาถึถึงปริญยา
เอก
7. อาาจารย์มีภาระงานใในการดูแล
นักศกษา
ศึ

1. จัดบริริการให้กับบุคลากรของ
ทศก.
ก
2. จัดกิจจกรรมเกื้อหนุนศักยภาพ
ของื้องถิถิ่ น
3. เป็นสสมาชิกสมาคมวิชาการ /
วิชาชีพ
4. เพิ่มกิ จกรรมของนักศึกศากับ
ท้องถิ่น
5. ให้ชุมมชนมีส่วนร่วมพัฒนาคณะ
น

1. ขขยายบัณฑิตศึกษาาในกรุงเทพ
2. เป็นผู้ประกอบการรเอง (ทัวร์, กาแฟ, อาการ, ค้า
ปลีลีก, โรงแรม)
3. หหลักสูตรต่อเนื่อง online
4. เพิ่มบริการวิชาการโดยคิดมูลค่า
5. สร้างรายได้จากหนนังสือและตํารา

เพิ่มปริมาณแลละ

สร้างระบบบริริหาร

คุณภาพของง

จัดการที่สอดคล้อง

ผลงานวิจัย แลละ

กับพัทธกิจแลละการ

ผลงานทางวิชากการ

ดําเนินงาน

1. หารูปแบบบการจัดการองค์กรที
ก ่
เอื้อต่อการทํางานแบบบู
า
รณากาาร
2. บริหารงานนในระบบปรึกษาหารือ
และ post auditt system

1. ขยายการศึกษาาในระดับบัณฑิตศึ กษา
2. เพิ่มความสามมารถส่งเสริมการวิวิจัยของอาจารย์
3. เพิ่มการวิจัยระะดับ นศ.ปริญญาตตรี
4. จัด outlets สําหรับเสนอผลงานวิจจัั ย
5. จัดทําโครงการรตําราและหนังสือ
6. ใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกสส์
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1. รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน รวมทั้งสาธารณชนมีความใว้วางใจต่อมาตรฐานการ
เรียนการสอน และคุณภาพผลผลิตของคณะ มีมาตรการดําเนินการดังนี้
1.1

ทําการวิจัยดําเนินงาน ควบคุมตัวชี้วัดที่สําคัญในกระบวรการจัดการเรียนการสอน

รวมทั้งการประเมินผลบัณฑิต และนําข้อมูลมาใช้กํากับและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ชึ่งในยุค
ปัจจุบันได้ทวีความสําคัญขึ้นมาเท่าๆกับเนื้อหาวิชาที่สอน
1.2

จัดทําหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น โดยไม่เพิ่มจํานวนนักศึกษา แต่เพื่อกระจายความเสี่ยง และ

เพิ่มทางเลือกให้นักเรียน อาทิ หลักสูตรบัญชี การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประกันภัย โลจิ
สตอกส์ ฯลฯ
1.3

นําหลักสูตรที่มีมาจัดการในลักษณะใหม่ อาทิ composite degree, dual track degree

หรือ dual degree เป็นต้น
1.4

เพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งมีส่วนสําคัญยิ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่ อาทิ

การเยี่ยมสถานที่ ดูง าน จัดกิ จกรรมเสริม ทํางานในสถานประกอบการของคณะ รวมทั้ ง mobility
program ในการนี้คณะจะต้องสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ
(Networking & Parthnership and Internationalisation)
1.5

เพิ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา ทั้งภาษอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่

สองโดยสรรหาอาจารย์ด้านภาษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มรายวิชา
ทางเลือกทางภาษา ปรับการจัดตารางสอน หรือเรียนนอกเวลาด้วยตนเองเป็นต้น
1.6

ขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

1.7

กํ า หนดให้ ก ารดู แลนั ก ศึ ก ษาเป็ นภาระงานของอาจารย์ และมี ผ ลต่ อ การพิ จ ารณา

ผลงาน อาทิการเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม การพาออกดูงาน การเป้นที่ปรึกษาหอพัก
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2. เพิ่มช่องทางในการหารายได้ของคณะ
โดยมิ ใ ช่ เ พื่ อ เพิ่ ม รายได้ แ ก่ ค ณะเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ช่ อ งทางเหล่ า นี้ ยั ง เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ในการ
เกื้อหนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2.1

จัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในกรุงทพฯ ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเมือง

ที่มีความต้องการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
2.2

เป็นผู้ประกอบการจริง ในธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน อาทิ Viridisn

Restaurant, Viridian lodge, Viridian Tour, ค้าปลีกแบบ franchising ร้านกาแฟและเบเกอรี่
2.3

จัดทําหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ในลักษณะต่อเนื่อง online เพื่อให้ผู้ทํางาน

แล้วมีโอกาศในการศึกษาต่อในระดับปริญญาได้ โดยใช้หลักสูรที่เคยดําเนินการเป็นต้นแบบ
2.4

เพิ่มการบริการวิชาการท่สร้างรายได้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาการวิจัย

ดําเนินการฝึกอบรมระยะสั้นหรือค่ายฤดูร้อนที่เพชรบุรี
2.5

จัดโครงการหนังสือและตําราของคณะ เพื่อเตรียมการใว้เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้

ให้กับคณะได้ทางหนึ่ง

3. เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากการสร้างผลผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจแล้ว การดําเนินงานของ
คณะจะต้องมีทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพของชุมชนในแต่ละระดับ ทั้งนี้
ชุมชนมีความหมายรวมตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นหัวหิน-ชะอํา เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
ภูมิภาคตะวันตก และประเทศ ทั้งนี้ตามแต่ศักยภาพของคณะในช่วงเวลานั้นๆ
3. 1

ให้บริการแก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพิ่มขึ้น อาทิ ฝึกอบรมด้านการจัดการ

ให้บุคลากรสายสนับสนุน ให้โอกาสเข้าเรียนปริญญาโทที่ง่ายขึ้นและถูกลง
3. 2

จั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ศั ก สภาพของท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น อาทิ กิ จ กรรมกี ฬาหรื อวั ฒ นธรรม

ประจําปี ฝึกอบรมเรื่องที่ประชาชนต้องการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งจัดโครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชนโดยไม่คิด
มูลค่าให้บ่อยครั้งขึ้น
3. 3

เข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาการ/วิชาชีพในทุกระดับ อาทิ หอการค้าสถาอุตสาหกรรมใน

ท้องถิ่น สมาคมท่องเที่ยวและโรงแรม สมาคมธุรกิจ การตลาด ฯลฯ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน
และความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ ป็นผู้ใช้บัณฑิต
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3. 4

ให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมกับท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้สองฝ่ายคือชุมชนและนักศึกษา ได้

เรียนรู้จากกันและกัน
3. 5

หาช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการของชุ ม ชน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

(steakholder) มากยิ่งขึ้น ในระยะยาวต้องเปิดโอกาสและช่องทางให้เขาเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และร่วมกําหนดทิศทางของคณะ

4. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย และผลงานทางวิชาการนอกจากจะทําให้คณะเป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นที่พึ่งพิงความรู้
ด้านการจัดการของสังคมได้แล้ว ยังจะช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนจาก
ประสบการณ์จริงของอาจารย์
4.1

ขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก เพื่อให้โอกาสอาจารย์

ทําวิจัยโดยมีผ้ชู ่วย
4.2

เพิ่มมาตรการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยใช้มาตรการเชิง

ส่งเสริมก่อน ทั้งนี้จะต้องสรรหาอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ทําวิจัยอยู่แล้วมาร่วมงานมากขึ้น
4.3

ส่งเสริมการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้มากขึ้น

ทั้งในรูปวัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ และการเผยแพร่ผลงาน โครงการเหล่านี้จะเป็น preiminary studies
เพื่อให้คณาจารย์นําไปต่อยอดหรือขยายประเด็นการวิจัย
4.4

จัดเวทีเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปสิ่งพิมพ์การประชุมทางวิชาการ สื่ออิเล็คทรอนิกส์

ตลอดจนสนับสนุนให้คณาจารย์นําเสนอผลงานวิจัย วิชาการ
4.5

จัดทําและใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็คทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการวิจัย

ทุกระดับไว้เป็นฐานข้อมูล หรือเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงาน
4.6

มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา
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5. สร้างระบบบริหารจัดการที่สอดคล้อง
คณะเป็นหน่วยงานในกํากับ ของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานส่วนใหญ่ มิได้ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน ทําให้ระบบการบริหารจัดการงบประมาณมีความยึดหยุ่นซึ่งนอกจากจะต้องใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการที่ดีแล้ว การที่คณะจะต้องพึ่งพาตนเองเชิงแข่งขันได้ทําให้การจัดการ
องค์กรและการดําเนินงานในรูปแบบคณะวิชา สาขาวิชา ในระบบราชการไม่สามารถตอบสนองต่อการ
พัฒนาคณะฯ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา ควรมีการจัดการ
ดังนี้
5.1 สร้างรูปแบบการจัดการองค์กรที่เอื้อต่อการทํางานวิชาการในแบบบูรณาการ รวมทั้ง
เอื้อต่อการประสานงานประสานงานของบุคลากร และกลุ่มบุคคล
5.2 ผู้บริหารต้องบริหารงานในลักษณะยอมรับความคิดเห็นและให้คําปรึกษาหารือ เพื่อให้
ได้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่มีความสําคัญหรือมีผลกระทบ แล้วจึงตัดสินใจดําเนินงาน รวมถึงจะต้องเข้าใจว่า
จะต้องกํากับและประเมินผลการดําเนินงาน (post auditing system) โดยพิจารณารายงานผลการ
ดําเนินงานในเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบ รอบด้าน โปร่งใสและยุติธรรม แล้วต้องป้อนกลับความคิดเห็น
feed back ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ที่นําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานคณะฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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