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แผนผังการดำเนินงาน แผนกลยุทธทางการเงินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปงบประมาณ 2564 – 2568
นำเสนอคณบดีพิจารณา

แต่งตัง้

• คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2564-2568

ยกร่าง

• การยกร่างกรอบแนวคิด

เชื่อมโยง

• การยกร่างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์

แผนกลยุทธ์

• แผนกลยุทธ์การเงินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2564-2568

นําเสนอกรรมการประจําคณะ

ถ่ายทอดให้บุคลากรทราบ

หารือกับผูบริหาร เพื่อระดม
ความคิด ในการจัดทำแผนฯ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน
ฯ เพื่อวิเคราะห SWOT
ประชุมแลกเปลีย่ นกับหลักสูตร/
ผูเกี่ยวของดานการเงินของคณะ
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แผนกลยุทธทางการเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

1.ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปรัชญา (Philosophy)
สรางบัณฑิตสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผูนำนวัตกรรมสรางสรรค
วิสัยทัศน (Pledge)
คณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรมผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ เ ป น เลิ ศ ด า นเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรมควบคู  ไ ปกั บ
วิศวกรรมศาสตร โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เปนเลิศ รวมถึงการบริการวิชาการเพื่อแกปญหาทองถิ่น
อยางมีประสิทธิภาพ เปนผูนำดานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรมตามหลักพันธกิจสัมพันธเพื่อ
การทองถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อการแขงขันประชาชมอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1.ผลิตบัณฑิต ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคูไปกับวิศวกรรมศาสตรใหเ ปนมื ออาชีพ มีความรูคู
คุณธรรม ทักษะเปนเลิศ
2.พัฒนาและสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย วิชาการ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญา
นวัตกรรม
3. เผยแพรความรู บริการทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการผสมผสานบนพื้นฐานของพันธกิจ
สัมพันธ และนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
4.สงเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพื้นบานและอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ พรอมสรางความสุขในการทำงาน
6.พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงสูความเปนสากล เพื่อแขงขันกับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับ ยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาการและวิชาชีพ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาการ หลักการบริหารภายในและการจักการสู
มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตรที่ 3 องคการสรางสุข “การบริหารงานสรางสรรค” ใหมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตาม
หลักการบริหารภายใน และการจัดการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 จุดเนน “ วิจัยนวัตกรรมชุมชนการรับใชสังคม” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโดยนวัตกรรม
ตามแนวเครือขายพันธกิจสัมพันธ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา“ การจัดหารายได ” เพื่อเปนแหลงเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แผนงานที่รองรับยุทธศาสตรของคณะ
1.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
3.แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล
4.แผนบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
5.แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
6.แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเปนไทย
7.แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน
8.แผนการจัดการความรู
9.แผลกลยุทธ (พ.ศ.2560-2564)
10.แผนปฏิบัติราชการประจำป
11.แผนบริหารความเสี่ยง
12.แผนการจัดการความรู
13.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพอนาคตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. มีหลักสูตรสาขาวิ ศวกรรม และ สาขาเทคโนโลยีที่หลากหลายเปน ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
อุดมศึกษา ตรงกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศ
2. มีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของผูใช เชน หองเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร การฝกอบรมการจัดการพื้นที่ของทองถิ่น ฯลฯ
3. เปนแหลงผลิตความรูนวัตกรรมและงานวิจัย นำองคความรูดานเทคโนโลยีถายทอดสูชุมชน สอดคลอง
กับระบบการพัฒนาสังคมและประเทศในยุคปจจุบัน
4. มีศูนยกลางหองปฏิบัติการ (Central LAB) และ ศูนยกลางหองปฏิบัติการพิเศษ (Special Central
LAB) เพื่อจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และแสวงหารายไดกับผูใชบริการภายนอก
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5. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีเครื่องมือ ครุภัณฑที่
สนับสนุนการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีระบบและกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยวัฒนธรรมองคการสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
7. พัฒนาศักยภาพศูนยบริการวิชาการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหมีความหลากหลายมากขึ้น เปนที่
ยอมรับของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในระดับชาติ และนานาชาติ
8.มีการเรียนรูแบบ Outcome-Based Education (OBE)
9.มีจำนวนเครือขายและกิจกรรม กับสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และเอกชนที่เพิ่มขึ้น
10.เปนองคกรสรางสุข “การบริหารงานสรางสรรค มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล”

2. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการเงินคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
จุดแข็ง
1. มี ท ุ น สำรองในรู ป แบบกองทุ น ซึ ่ ง เกิ ด จากรายได ใ นการให บ ริ ก ารวิ ช าการทดสอบวั ส ดุ ท าง
วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานกอสราง) การใหบริการอาคารสถานที่ (สำนักงาน
คณบดี) โครงการอบรมแกบุคคล หนวยงานภายนอก (หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ)
2. คณะไดรับงบสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกจำนวนคอนขางสูงอยางตอเนื่ องในง เมื่อ
เปรียบเทียบกับคณะ หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
3. มีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่เปนที่ตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน ภายใตคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนคนรุนใหม จึงมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดหา
รายได
จุดออน
1. แผนงานการจัดหารายไดยังไมครอบคลุมกับพันธกิจและหนวยงานยอยภายในคณะ
2. เงินบางบประเภทที่คณะรับมา มีการรับ และ จายยังไมชัดเจน และไมเปนระบบเทาที่ควร
3. รายจายดานการบริหาร ดูแลและรักษาอาคารสถานที่ คาซอมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑมีจำนวนสูง
เนื่องจากมีอาคาร โรงงานที่ตองไดรับการสนับสนุนวัสดุหรือเครื่องมือดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักศึกษาในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ เชน กลองวงจร
ปด ถังดับเพลิง เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชเงินเกิน 10 ป เปนตน
4. นโยบายปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณแผนดินของรัฐบาล สงผลใหการไดรับงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนบางหลักสูตรสาขาไมบรรลุเปาหมาย
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5. การเบิกจายงบประมาณยังไมคลองตัวและเปนปจจุบัน มีความลาชา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการไมชัดเจนในการเบิกจายเงินบาง
ประเภท ทำใหบุคลากรตองใชเวลาในการศึกษาและทำความเขาใจ
6. ตองเนนย้ำ และสรางความใจใหแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในคณะ ในการใชจายเงินบาง
ประเภทใหถูกตองตามหมวดเงิน และใชจายอยางมีวินัย เกิดความคุมคา
โอกาส
1. เปนหนวยงานราชการที่รัฐบาลใหการดูแลและชวยเหลือดานงบประมาณเพื่อการศึกษา และชุมชน
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และหลายหลักสูตรเปนความตองการในระดับประเทศ ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
3. บุคลากรมีความสามารถทางวิชาการระดับชาติ เปนชองทางการเพิ่มโอกาสในการจัดหารายไดเขาสู
หนวยงาน
4. มีครุภัณฑ เครื่องมือในศาสตรสาขา (บางสาขา) ที่สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงาน
ชุมชน ทองถิ่น
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
1. มหาวิทยาลัยอยูในระบบราชการ ทำใหการบริหารงบประมาณยังมีขอจำกัดตามระเบียบฯ
2. กฎ ระเบียบทางดานการเงิน การจัดซื้อจัดจางเปลี่ยนแปลงบอย
3. สภาวะการแขงขันระหวางสถาบันการศึกษาสูง ทำใหจำนวนนักศึกษาลดลง สงผลกระทบตอ

งบประมาณรายไดจากการจัดการศึกษา (รายไดตอหัวของนักศึกษา) ที่ลดลง
4. เงินรายไดจากงบประมาณแผนดิน และเงินบำรุงการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากรัฐ
ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนดานการศึกษา) และจำนวนนักศึกษาเขาใหมมีจำนวน
ที่ลดลง
5. การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบตอการใชจายงบประมาณในการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา บุคลากรและของคณะ

แหลงที่มาของการเงินและงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. งบประมาณแผนดิน
2. งบประมาณรายไดจากการจัดการศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา)
3. เงินรายไดจากการบริการวิชาการวิศวกรรมโยธา หลักสูตร GIS. และโครงการหองเรียนเตรียม

วิศวกรรม
4. เงินรายไดจากงานวิจัยแหลงทุนภายนอก
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5. เงินรายไดจากการใหบริการอาคารสถานที่
6. เงินรายไดจากการแขงขันทางวิชาการ หรืออื่น ๆ

ขอมูลพื้นฐานทางการเงินและงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ประเภทงบประมาณ
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายได

2561
3,220,171.380,890.-

2562
688,500.2,786,630.-

รวมทั้งสิ้น

3,601,061.-

3,475,130.-

2563
947,300.-

2564

2565

1,614,500.-

1,006,200.735,000.-

2,144,000.739,800.-

2,561,800.-

1,741,200.-

2,883,800.-

จากการวิเคราะห SWOT ทางดานการเงินของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมพบวาคณะไดรับ
งบประมาณในการบริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ หลั ก และอื ่ น ๆ ที ่ ค ณะได ร ั บ มอบหมายในจำนวนที ่ ส ู ง ขึ ้ น จาก
ปงบประมาณ 2564 คิดเปนรอยละ 65.53% และปงบประมาณ 2563 รอยละ 12.57% ซึ่งจำนวนเงินภาพรวม
ในปงงบประมาณ 2565 ที่มากขึ้นกวาปงบประมาณ 2564 และ 2563 นี้ เปนเงินงบประมาณแผนดินจากงาน
พันธกิจสัมพันธตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่คณะไดรับการจัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธแก
ชุมชนทองถิ่นจำนวน 17 โครงการเปนเงินทั้งสิ้น 1,624,000.-บาท เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจำนวน 245,000.-บาท สวนอีกจำนวน 275,000.-บาทเปนเงินงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรจากงบประมาณรายจายประจำป 2565 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนฯ
อยางไรก็ตาม แมภาพรวมในปงบประมาณ 2565 คณะจะไดรับงบประมาณที่สูงขึ้น แตก็เปนงบประมาณ
ที่นำไปดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2565-2569) ยุทธศาสตรการดำเนินงาน
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร แผนงานพื้ นฐานด านการพัฒ นาและเสริ มนสรางศั กยภาพทรั พยากรมนุษย และแผนงาน
ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม สวนงบประมาณเพื่อใชในในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ดานกายภาพและทรัพยากรบุคคลตามแผนงานพัฒนาบริหารจัดการสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงนั้นยังไมมากพอ
เนื่องจากคณะประสบปญหาคาใชจายที่เปนงบดำเนินงานใชรองรับแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา-2019 เปนจำนวนมาก รวมถึงงบประมาณสำหรับซอม บำรุง รักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช
งานมากกววา 10 ปอีกดวย ดังนั้น คณะจึงจำเปนตองมีแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหการบริหารจัดการเงิน
งบประมาณ เงินรายไดจากการจัดการศึกษาและเงินอื่น ๆ ของคณะดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยตาม
พันธกิจหลัก มิใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลอง ตลอดจนบริหารจัดการเงินที่มีอยูใหถูกตอง เกิดความคุมคาและมี
ประโยชนสูงสุดอีกดวย
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3. แผนกุลยุทธทางการเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิสัยทัศนทางการเงิน
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการดาน
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจทางการเงิน
มีการบริหารจัดการดานการเงิน การใชจายงบประมาณโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธทางการเงิน
รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธทางการเงินไมนอยกวา รอยละ 80

วัตถุประสงคของแผนกลยุทธทางการเงิน
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงิน พัสดุและงบประมาณของคณะใหมีประสิทธิภาพ คุมคา
โปรงใส ตรวจสอบได
2. เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ และการใชจายงบประมาณโดยจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
3. เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติไดอยางแทจริง
4. เพื่อใหมีระบบการติดตามผลและนำไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

เปาหมายกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ
1.คณะมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับใชในการดำเนินภารกิจของคณะ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคาร ครุภัณฑ เครื่องมือที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
2.มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพียงพอ เปนธรรมและใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพตาม
แผนที่กำหนดไว
3.มีการใชงบประมาณถูกต องตามระเบียบ สอดรับการกั บแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว
มีความโปรงใส ตรวจสอบได
4.สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายในคณะจัดหารายไดในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้น
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4. แนวทางการบริหารทรัพยากรทางดานการเงินและงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
4.1 การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน โดยมีผูบริหารดานแผนและ
งบประมาณของคณะของคณะดำเนินงานรวมกับกรรมการบริหารคณะและหลักสูตร/หนวยงานภายในคณะ ทำ
การวิเคราะหการใชจายงบประมาณ และการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายไดจากการจัดการศึกษา งบประมาณดานวิจัยจากภายนอกหนวยงาน งบประมาณดานบริการ
วิชาการทางวิศวกรรม งบประมาณจากการใหบริการอาคารสถานที่ และเงินกองทุนคณะ (อาจารย / บุคลากร
สายสนับสนุน)

4.2 แนวทางการใชจายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดกำหนดแนวทางการใชจายงบประมาณที่เหมาะสมตามสภาวะการณ ที่
เปลี่ยนแปลง ภายใตการคำนึงถึงความครอบคลุมพันธกิจหลักของคือ จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมนักศึกษาสูความเปนเลิศดานวิชาการและการบริหารจัดการ จึงไดกำหนดแนว
ทางการใชจายงบประมาณระหวางปงบประมาณ 2564 - 2568 ในสัดสวนดังนี้
พันธกิจ

ปงบประมาณ / สัดสวนการใชจายงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
24%
24%
23%
23%
24%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1.ดานการจัดการเรียนการสอน
2.ดานงานวิจัย
3.ดานบริการวิชาการ
4.ด า นทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และพั ฒ นา
นักศึกษา
5.ด า นส ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษาสู  ค วามเป น เลิ ศ ด า น 1%
วิชาการ
6.ดานบริหารจัดการ
71%
รวมทั้งสิ้น
100%

1%

1%

1%

1%

72%
100%

73%
100%

73%
100%

72%
100%
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5.ระบบฐานขอมูลทางการเงิน
ใชระบบ MIS. ,GFMIS. และ EGP. สำหรับการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ

6.การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดทำรายงานเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของคณะอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องตามหลักการบริหารการเงินและงบประมาณ พรอมกับนำเสนอกรรมบริหารคณะ กรรมการประจำคณะ
และมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส มีการติดตาม ตรวจเช็คโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ นำเสนอขอมูล
ปญหาพรอมขอเสนอแนะตอผูบริหารคณะอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง

7. ตารางความสัมพันธระหวาง กลยุทธทางการเงิน
กับแผนงาน โครงการ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอ 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงิน พัสดุและงบประมาณของคณะใหมีประสิทธิภาพ คุมคา
โปรงใส ตรวจสอบได โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารงาน
1.บริการวิทยบริการ/เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เปน
ประโยชนตอนักศึกษา อาจารย
2.งานบริหารงานหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3.งานบริหารสำนักงานคณบดี/การจัดซื้อจัดจางวัสดุ
ครุภณ
ั ฑจากระบบ MIS. ,GFMIS. และ EGP.
4.งานบริหารงานสำนักงาน/พัฒนาระบบยืม – คืนวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือประจำหองปฏิบัติการ
5.งานประชาสัมพันธ สื่อที่ทันสมัยในการนำเสนอ
6.สนับสนุนบุคลากรเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ
ที่สูงขึ้น
7.สนับสนุนและจัดหาวัสดุพื้นฐาน เครื่องมือทางวิศวกรรม
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วัตถุประสงคแผนกลยุทธทางการเงิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขอ 2. เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใชจายงบประมาณโดยจัด สรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ขอ 3. เพื่อใหบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติไดอยางแทจริง
1.งานยกระดับคุณภาพวารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI ปที่ 5
2.โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยทางดานเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร
3.งานบริหารงานหลักสูตร
4.วัสดุฝกสำหรับพื้นฐานงานวิศวกรรม
5.งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
6.งานวิทยบริการ
7.งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับ
8.งานวันเทคโนโลยี
9.งานพิธีฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร
10.งานเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม/ประชุมผูปกครอง
11.งานไหวครูชาง “องคพระวิษณุกรรม”
12.งานสักการะพระยาพิชัย-ไหวสาพระแทนศิลาอาสน
13.กีฬาหงนกยูงเกมส
14.กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
15.ประเพณีสงกรานต
16.กีฬาบุคลากรรวมกับมหาวิทยาลัย
17.กีฬาสัมพันธบุคลากรและนักศึกษาคณะ
18.ตอนรับบัณฑิตใหม
19.พัฒนาความเปนผูนำของสโมรสรนักศึกษา
20.โครงการสงเสริมพันธกิจสัมพันธกับชุมชน
21.พัฒนาองคความรูของบุคลากร
22.สงเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร
23.งานประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่
24.งานสารสนเทศในการประชาสัมพันธและการสรางสื่อ
ออนไลน
25.โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพทางดาน
เทคโนโลยี วิศวกรรมและการเรียนรูตลอดชีวิต (E-TECH)
26.MOU. กับหนวยงานภายนอก

11

26.การเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงานและฝก
ประสบการณวิชาชีพ
27.การพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ และ ดิจิทัล
28.งานบริหารสำนักงานคณบดี
29.งานไปราชการเพื่อการบริหารคณะ
30.งานซอมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุง ติดตั้งครุภัณฑ
อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ
31.งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ กรรมการบริหาร
คณะ กรรมการวิชาการ กรรมการกิจการนักศึกษา ประชุม
บุคลากรสายสนับสนุน

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ ดังนี้
1.สนับสนุนและจัดหาวัสดุพื้นฐาน เครื่องมือหองปฏิบัติการ
/ศูนยบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา งานบริการวิชาการ
GIS.
2.งานบริหารงานสำนักงานคณบดี
3.กิจกรรมสงเสริมแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
องคกรแหงความสุข
4.สนับสนุนวัสดุคอมพิวเตอรและโสตทัศนูปกรณ
5.สงเสริมดานงบประมาณและสถานที่ เพื่อจัดตั้งศูนยบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยี โดยมีแนวคิดพัฒนาจัดทำ
เปนศูนยกลางหองปฏิบัติการ (Central LAB) และ
ศูนยกลางหองปฏิบัติการพิเศษ (Special Central LAB)

วัตถุประสงคแผนกลยุทธทางการเงิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ขอ 4. เพื่อใหมีระบบการติดตามผล และนำไปสูการปรับปรุงพัฒนาแผนอยางตอเนื่อง
1.ติดตามจำนวนเงินรับรับที่เกิดจากรายไดในการใหบริการ
วิชาการรายไตรมาส รายงานใหผูบริหารคณะทราบ
2.ประชุมกรรมการบริหารคณะ
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3.รายงานเงินกองทุนที่ไดรับจากรายไดในการใหบริการ
วิชาการ พรอมกับจัดทำระบบบัญชีรายงานมหาวิทยาลัย
ทราบทุกเดือน

8. ตารางรายไดจากการใหบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปงบประมาณ 2563 - 2565
แหลงที่มาของ
รายได

2563
เปาหมาย

1.ศูนยบริการ
ไมนอยกวา
วิชาการทดสอบ
70,000.วัสดุทางวิศวกรรม
โยธา(หลักสูตร

2564
ผล

เปาหมาย

89,800.- ไมนอยกวา
70,000.-

2565
ผล

เปาหมาย

133,270.- ไมนอยกวา
100,000.-

ผล
53,320.-

วิศวกรรม
บริหารงาน
กอสราง)
2.ศูนยเทคโนโลยี ไมนอย
ภูมิสารสนเทศเพื่อ กวา
การพัฒนาทองถิ่น 200,000.-

689,040.-

ไมนอย
กวา
400,000.-

5,088,580.- ไมนอยกวา
500,000.-

6,687,920.-

ไมนอยกวา
50,000.-

60,800.-

100,000.-

131,040.- ไมนอยกวา
120,000.-

72,800.-

ไมนอยกวา
50,000.-

71,084.52.-

100,000.-

177,631.68

150,000.-

-

- ส ก ส ว . ไมนอยกวา
(เงินงวดพิเศษ ก.) 100,000.-

151,456.50
(อ.ดร.กาญจนา
และ ผศ.อดุลย)

100,000.-

-

100,000.-

-

(หลักสูตรสำรวจ
และภูมิ
สารสนเทศ)
3.โครงการ
หองเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร
4.บุคลากรของ
คณะทำวิจัย
-Talent (เงิ น
ชดเชย)
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5.การใหบริการ
อาคารสถานที่
6.เงินรางวัลการ
ประกวดแขงขัน
ทางวิชาการของ
นักศึกษาและ
อาจารย*
7.รายได
เบ็ดเตล็ด*
8.รายไดอื่นๆ*
เชน
8.1เงิน
คาธรรมเนียม

ไมนอย
กวา
20,000.ไมนอย
กวา
50,000.-

5,760.-

10,000.-

-

ไมนอย
กวา
20,000.-

ไมนอยกวา
500.-

511.88.(ดอกเบี้ย ธ.)

ไมนอยกวา
500.-

ไมนอยกวา
10,000.-

-

ไมนอยกวา
10,000.-

3,200.-

-

3,000.-

-

ไมนอย
กวา
10,000.-

-

552.69.- ไมนอยกวา
(ดอกเบี้ย ธ.)
500.-

-

ไมนอยกวา
10,000.-

878.50.-

15,536.-

อุดหนุนสถาบัน
รอยละ 20 (ตาม
ประกาศ
มหาวิทยาลัย)
8.2
รวมเงินทั้งสิ้น

1,068,452.90.-

5,534,274.37.-

6,830,454.50

หมายเหตุ 1. ยอดรายไดนี้ เปนยอดเงินที่หักนำสงมหาวิทยาลัยตามระเบียบฯ เรียบรอยแลว แตยังไมไดหัก
คาตอบแทนในการดำเนินงานใหหลักสูตร/ศูนยฯ/หนวยงานที่เปนผูดำเนินการ และกองทุนคณะ
2. * หมายถึง ไมหักนำสงมหาวิทยาลัย และหลักสูตร/ศูนยฯ /หนวยงานที่ดำเนินการ
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9.ตารางการนำเงินรายไดตาง ๆ ประจำปงบประมาณ 2563 -2565 นำเขากองทุนคณะตามสัดสวนที่ตกลงกัน
แหลงที่มาของรายไดของ
กองทุน

งานบริการวิชาการ
1.ศูนยบริการวิชาการทดสอบ
วัสดุทางวิศวกรรม (หลักสูตร
วิศวกรรมบริหารงานกอสราง)
2 . ศ ู น ย เ ท ค โ น โ ล ย ี ภ ู มิ
สารสนเทศเพื ่ อ การพั ฒ นา
ทองถิ่น (หลักสูตรสำรวจและ
ภูมิสารสนเทศ)
3.โครงการห องเรี ยนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร
4.งานวิจัย
-Talent (เงินชดเชย)
-สกสว. (เงินงวดพิเศษ ก.)
5.ใหบริการสถานที่
4.ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
5.รายไดอื่น
-รายได ค า ธรรมเนี ย มจาก
การดำเนินงานโคงการ
T a l e n t ข อ ง แ ห ล  ง ทุ น
ภายนอก
- รายได ค  า ธรรมเนี ย ม
อุ ด หนุ น สถาบั น จากการทำ
วิจัยรอยละ 20 (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย)

สัดสวน
เงิน
นำเขา
กองทุน

จำนวนเงิน (บาท)
2564

2563

2565

10%

77,750.-

26,870.-

6,665.-

3%

47,151.-

171,086.-

250,797.-

5%

7,450.-

8,190.-

4,550.-

10%
10%
80%
100%

41,422.14.33,656.50.7,360.1,542.75.-

88,815.84.3,200.552.69.-

878.50

100%

-

18,150.-

-

100%

-

-

15,536.-

216,332.39.-

305,692.53.-

278,426.50

รวม
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ 1.ยอดเงินที่นำเขากองทุนคณะนี้ เปนยอดเงินที่ไดหักนำสงมหาวิทยาลัยตามระเบียบฯ และหักให
หลักสูตร/ศูนยฯ ที่ดำเนินการบริการวิชาการเรียบรอยแลว
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2.ยอดเงินในปงบประมาณ 2563 นี้ เปนยอดเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
3.ยอดเงินในปงบประมาณ 2564 นี้ เปนยอดเงิน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
4.ยอดเงินในปงบประมาณ 2565 นี้ เปนยอดเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผลการวิเคราะหเงินรายได
เมื่อวิเคราะหจำนวนเงินที่นำเขากองทุนคณะเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง พบวา ปงบประมาณ 2565 (30
มิถุนายน 2565) จำนวนเงินที่นำเขากองทุนคณะลดลงจากปงบประมาณ 2564 (29 มิถุนายน 2564) ถึง 91.08%
ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปงบประมาณ 2565 ชวงระยะเวลาเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 คณะอยูระหวางรอผล
การพิจารณาจากมหาวิทยาลัยเรื่องการขออนุญาตนำเงินจากโครงการบริการวิชาการของศูนยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรสำรวจและภูมิสารสนเทศ) เขามหาวิทยาลัยจากเดิม 20% เปน 10%
เนื่องจากมีคาใชจายซึ่งเปนตนทุนในการดำเนินงานโครงการที่สูงขึ้น จึงทำใหไมมีความเคลื่อนไหวในบัญชีกองทุน
ทุน
เมื่อพิจารณาเปนรายการพบวารายไดจากการบริการวิชาการที่นำเขากองทุนคณะของศูนยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรสำรวจและภูมิสารสนเทศ) มียอดนำเขาเงินกองทุนในจำนวนที่มากกวา
รายการอื ่ น โดยในป งบประมาณ 2565 สู งกว าป งบประมาณ 2564 คิ ดเป น ร อ ยละ 46.60 (250,797*
100/171,086) ภายใตระยะเวลาเดียวกัน และสูงกวาปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละ = 431.91 (250,797*
100/47,151) ภายใตระยะเวลาที่หางกัน 2 เดือน ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปงบประมาณ 2565 หลักสูตรสำรวจและ
ภูมิสารสนเทศไดดำเนินงานโครงการบริการวิชาการในจำนวนที่มากขึ้นกวาปกอน ๆ โดยรวมกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีเครือขายทั่วประเทศ จำนวนครั้งในการจัดมาก และมีจำนวน
ผูเขารวมโครงการจำนวนสูง จึงทำใหมียอดรายไดนำสงมหาวิทยาลัย และนำเขากองทุนจำนวนมากตาม รองลงมา
คือรายไดคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันจากการทำวิจ ัยของบุ คลากรคณะ โดยไดรับรอยละ 20 (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย) ที่ตองนำสงหนวยงานที่นักวิจัยสังกัด ซึ่งเปนรายไดที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับจำนวนคน และเงินทุนที่
นักวิจัยไดรับโดยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
อยางไรก็ตาม มีบางรายการที่รายไดลดลงอยางมีนัยสำคัญเชน ศูนยบริการวิชาการทดสอบวัสดุทาง
วิศวกรรม (หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานกอสราง) โดยปงบประมาณ 2565 ลดลงจากงบประมาณ 2564 คิดเปน
รอยละ 75.19 และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2563 ภายใตระยะเวลาที่หางกัน 2 เดือน คิดเปนรอย
ละ 91.42 ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการ Work from Home
และการเขาสูฤดูฝน สงผลใหทั้งผูใหบริการและรับบริการซึ่งเปนหนวยงาน/ชุมชน ปฏิบัติงานไดอยางไมเต็มที่
ทั ้ งนี้ สำนั กงานคณบดี ไดน ำเสนอขอมูลและผลการวิเคราะหดังกลาวเสนอคณบดีเพื่อทราบ และ
พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อปรับแผนกลยุทธทางการเงินของคณะใหสมบูรณในปงบประมาณตอไป
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หมายเหตุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดตั้งกองทุน ฯ ตั้งแตป 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
และสงเสริมการดำเนินกิจกรรมอันมีลักษณะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดแหลงที่มาของเงินรายไดที่นำสงมหาวิทยาลัย (ตามระเบียบฯ)
เรียบรอยแลว ตารางที่ 9 แสดงการนำเงินขาวของกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังจากนำสงมหาวิทยาลัย
และหักเปนคาตอบแทนในการดำเนินแกหลักสูตร/ศูนยฯ /หนวยงานซึ่งเปนผูดำเนินการเรียบรอยแลว
..........................................................

