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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

 
ความเปน็มา 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มี
การด าเนินงานภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นกลไกท่ีช่วยในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.25520 - 2554)      ท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2554 - 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด าเนินการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม         จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประสบความส าเร จ     ได้น้ัน  มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ           ด้านการเงินให้
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย          การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจากทุกแหล่ง
เงิน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ รวมท้ังรายได้อื่น ๆ ท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมีการ
น าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูล        ทางการเงินท่ีสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มี
การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ   ครบทุกพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีผู้ตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้ านค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร 
 จากแนวทางท่ีได้กล่าวมานั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ท้ังการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังส่งเสริมกลยุทธ์ของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี
แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ท้ังในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการท่ีได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมท้ัง
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินและสามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการ ท้ังนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี และจาก
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หน่วยงานภายนอก คือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะให้พิจารณาแนวทาง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560         ได้มีการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ภายใต้หลักการดังต่อไปนี ้

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ.2542 มี 6 องค์ประกอบคือ 

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 
4) หลักการมีส่วนรว่ม (Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. เพื่อสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายท่ีชัดเจน และปฏิบัติได ้
4. เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 



 

 
3 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 
 

 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(รายงาน)ด้านการเงินและงบประมาณของคณะฯ สามารถก าหนด 
ประเด นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความส าเร จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์างการเงิน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากระบวนการจัดสรร การตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจัดการ 

 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดา้นการเงินใหม้ีประสิทธภิาพ โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  
2. มีแผนการใช้จ่ายเงินเพือ่สนับสนุนภารกิจ และยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธภิาพ และ

ก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในองค์กร 
3. การเพิ่มรายได้จากฐานทรพัยากรของคณะ 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณท่ีมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ ์
1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. จัดหาแหล่งเงินและสร้างรายได้เพิ่มให้สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างยั่งยนื 
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และการเงินให้มีประสิทธภิาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินใหส้ามารถรองรับการบริหารและปฏิบัตงิานด้าน

การเงินทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  : การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
เป้าประสงค์  : เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะ ให้ม ี 

            ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมท้ังมีการติดตาม ตรวจสอบ   
            การใช้จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่1  : การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธภิาพ 
หลักการ   : มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่าย ยึดถือตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                    

   มาตรการ  : ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
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กลยุทธ์ที ่2  : ปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน 
หลักการ   : บุคลากรและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเรง่รัดและพัฒนาระบบบริหาร 

                       จัดการทางการเงิน 
มาตรการ  : ปรับปรุงระบบบญัชี การเงิน และงบประมาณอย่างตอ่เนือ่ง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
เป้าประสงค์ : เพื่อความถูกตอ้งของการจัดสรรงบประมาณ และน าผลการใช้จ่ายงบประมาณมา 

                      ปรับปรุงแก้ไข 
กลยุทธ์   : ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
หลักการ  : จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามแผนงานของ โครงการ/กิจกรรม ท่ีชดัเจน 
มาตรการ : สนับสนุนให้สาขาวิชา/หนว่ยงาน จัดท าแผนงานของโครงการ/กิจกรรมเพือ่เสนอ  

            ของบประมาณ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  :  การเพิม่รายได้ให้กับคณะ 
เป้าประสงค์  :  การเพิ่มรายได้จากฐานทรัพยากรของคณะ 

กลยุทธ์   :  จัดหารายได้จากภายในและภายนอกคณะ 
หลักการ  :  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได ้
มาตรการ :  1. จัดกิจกรรมเพื่อหารายได ้
 2. ให้เช่าสถานท่ี 
     

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  :  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  :  คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สามารถใช้งานและ 

                        ตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน 
กลยุทธ์    :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับความต้องการตอ่การใช้งาน 
หลักการ   :  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการ  : 1. จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ 

                       2. พัฒนาและปรับปรงุระบบคอมพวิเตอร์เพื่อจัดเก บข้อมูล 
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ความเช่ือมโยงระหวา่งแผนกลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : 
ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ไดม้าตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 

 

สาขาวิชา   
8  สาขาวิชา 

ศูนย์
วิทยาศาสตร ์

ส านักงาน
คณบด ี

แผนยุทธศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
สร้างโอกาสทางการศกึษา
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
พัฒนาคณุภาพบัณฑิตและ
บุคลากรในทอ้งถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ฯ  

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและ
ความสามารถให้การแข่งขัน
ของประเทศ 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
การวิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้และบริการวิชาการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 
เพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหม้ี
มาตรฐานสูงขึ้น 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : 
ก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการให้ไดม้าตรฐาน
เป็นไปตามเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี

การบริหารจัดการภารกิจประจ า 

สาขาวชิา  8 สาขาวิชา,ศูนย์,ส านัก 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการภายในคณะ ตามภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย 
รายได้ค่าตรวจสอบมผช.  เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เงินรายได้จากดอกเบี้ยและ    เงินรายได้สนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอกส าหรับการวิจัยต่าง ๆ เช่น จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ    และจากความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการภายนอกต่าง ๆ  
 
แนวทางการบรหิารงบประมาณ 
 1. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณท่ีน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเด นยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย มีแหล่งงบประมาณที่ส าคัญ ดังนี ้
    1) งบประมาณแผ่นดิน 
    2) งบประมาณเงินรายได ้
  2.1) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(ม.) 
  2.2) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ม.) 
 2.แนวทางการประมาณการรายรบั 
    1) งบประมาณแผ่นดิน 
        ตามท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 -2560 ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสววรรค ์ 
    2) งบประมาณเงินรายได ้
        เพื่อให้การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 -2560 คลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด คณะใช้จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นฐานในการค านวณเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
    1) งบประมาณแผ่นดิน  ตามท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
    2) งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มีกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายท่ี
เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดสัดส่วนเป็นกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย      จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
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แผนการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 -2560 
 

1) แผนการขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
                                                                                        หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาใหกั้บประชาชนในท้องถิ่น 8,059,365 
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบคุลากรในท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
5,426,600 

3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถให้การแข่งขัน 
ของประเทศ 

1,135,000 

4. การวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละบริการวิชาการ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

720,000 

5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 1,175,000 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม

เกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
680,000 

รวมงบประมาณ 17,195,965 
 

2)แผนการขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
                                                                                        หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาใหกั้บประชาชนในท้องถิ่น 8,462,333.25 
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบคุลากรในท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
5,697,930 

3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถให้การแข่งขัน 
ของประเทศ 

1,191,750 

4. การวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละบริการวิชาการ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

756,000 

5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 1,233,750 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม

เกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
714,000 

รวมงบประมาณ 18,055,763.25 
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3)แผนการขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
                                                                                       หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาใหกั้บประชาชนในท้องถิ่น 8,885,449.91 
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบคุลากรในท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
5,982,826.50 

3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถให้การแข่งขัน 
ของประเทศ 

1,251,337.50 

4. การวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละบริการวิชาการ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

793,800 

5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 1,295,437.50 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม

เกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
749,700 

รวมงบประมาณ 18,958,551.41 
 

4.)แผนการขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
                                                                                                    หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาใหกั้บประชาชนในท้องถิ่น 9,329,722.40 
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบคุลากรในท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
6,281,967.82 

3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถให้การแข่งขัน 
ของประเทศ 

1,313,904.37 

4. การวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละบริการวิชาการ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

833,490 

5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 1,360,209,37 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม

เกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
787,185 

รวมงบประมาณ 19,906,478.98 
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5)แผนการขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

                                                                                        หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาใหกั้บประชาชนในท้องถิ่น 9,796,208.52 
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบคุลากรในท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
6,596,066.21 

3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถให้การแข่งขัน 
ของประเทศ 

1,379,599.58 

4. การวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละบริการวิชาการ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

875,164.50 

5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 1,428,219.83 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม

เกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
826544.25 

รวมงบประมาณ 20,901802.92 
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ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิ 
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมจะ
มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ     เพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการด าเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายในคณะรับทราบ 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางท่ีสอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

2. หน่วยงานหลักของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน          ท่ี
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมาย          ท่ี
สอดคล้องเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหน้าท่ีติดตามผล            การ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน            มีการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การใชจ้่ายเงินงบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

การติดตามประเมนิผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ให้หน่วยงานรายงาน
ผลการด าเนินงานทุกไตรมาส และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการเงินจัดท ารายงานการเงินเสนอต่อกรรมการประจ า
คณะ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ปิดบัญชีประจ าปี เพื่อเป็นการน าผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับเป้าหมาย        ท่ีก าหนดไว้ 
อ้นจะน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์       ทางการเงินให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
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