คํานํา
ฝายวางแผนและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดทําแผนกลยุทธการเงินขึ้นเพือ่ ใหคณะมีระบบการ
บริหารงบประมาณทั้งรายไดและรายจายที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความจําเปนในแผนกลยุทธทางการเงิน
ซึ่งเปนกลยุทธที่สนับสนุนการพัฒนาคณะใหสามารถบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรหลัก ปรัชญา วิสัยทัศน และ
พันธกกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป พ.ศ. 2556 ฝายวางแผนและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดทบทวบแผนกลยุทธการเงินขึ้น
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธการเงินของคณะ รวมกันทบทวนวัตถุประสงค เปาหมายกลยุทธทางการเงิน วิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางการเงินของคณะ ตลอดจนกําหนดโครงการ/กิจกรรมและตัวชีว้ ัด ทัง้ นี้ ไดพิจารณาจากขอมูลสารสนเทศทาง
การเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อการพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธ
การเงินนี้ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ และเปนเครื่องมือสําหรับ
การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจหลัก สามารถตอบสนองเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการได
กําหนดไว
ฝายวางแผนและบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ
มีนาคม 2556

สารบัญ
รายการ
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2. ภาพอนาคตของคณะวิทยาการจัดการ
3. ประเด็นยุทธศาสตร
4. วัตถุประสงคกลยุทธการเงิน
5. เปาหมายกลยุทธการเงิน
6. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินของคณะ
7. โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
8. แนวทางการบริหารทรัพยากรดานการเงิน
8.1. การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
8.2. แนวทางการใชจายงบประมาณ
9. ระบบฐานขอมูลทางการเงิน
10. การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
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แผนกลยุทธการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ปรัชญาวิสัยทัศนคานิยมหลักพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
1.1 ปรัชญา
แหล งรวมศาสตรและศิ ล ป ของสหวิทยาการ เพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิช าการ
ที่ตอบสนองสังคมดวยความรูคูคุณธรรมทั้งชุมชนทองถิ่นและสากล
1.2 วิสัยทัศน
เปนองคกรทีม่ ีความเปนเลิศในดานบริหารจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยและบริการวิชาการ
ตอบสนองสังคมและธุรกิจจากระดับทองถิ่นสูสากล
1.3 คานิยมหลัก
FMS เปนเลิศในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานขององคกร
1.4 พันธกิจ
1) พัฒนาการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคมรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับระบบคุณคา (Value) และวัฒนธรรมของคนไทย
2) ทําการวิจัยเพื่อขยายฐานความรูเดิมและสรางองคความรูใหมท้ังเชิงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต
โดยใชศกั ยภาพของอาจารยภายในคณะ และจากภายนอกทั้งในดานผูเชี่ยวชาญและทรัพยากรตาง ๆที่เกิดจากผล
ของเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในและนอกจังหวัด
3) ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักจิตสํานึกตอสวนรวม (Public mind) และการไมเลือกปฏิบัติ
4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยดําเนินการปฏิบัติทั้งคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
5) บริหารจัดการองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธฉันทเพื่อน พี่ นอง ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ ความเปนหนึ่งเดียวกัน และการพึ่งตนเอง
2. ภาพอนาคตของคณะวิทยาการจัดการ
2.1 คณะวิทยาการจัดการเปนที่พึ่ง เปนพันธมิตร เปนผูขับเคลื่อนเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับ
ชุมชนเชื่อมโยงสูสากลอยางสมดุล
2.2 คณะวิทยาการจัดการเปนแหลงผลิตและถายทอดความรูที่หลากหลาย สอดคลอง เหมาะสมตอระบบ
การพัฒนาของสังคม
2.3 คณะวิทยาการจัดการผลิตบุคลากรบนฐานแหงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น
2.4 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยวัฒนธรรมองคการสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู
2.5 คณะวิ ทยาการจั ดการเปน องค กรที่ส รางเสริมคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการพื้น ฐานของ
บุคลากรอยางพอเพียง มีความกาวหนา มั่นคงและรับผิดชอบ
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3. ประเด็นยุทธศาสตร
คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรร
งบประมาณ โดยกําหนดแตละประเด็นยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพั ฒ นาระบบการจั ด การเพื ่อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นวิ ท ยาการจั ด การ
(บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร และอุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมการวิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรูดานวิทยาการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การการบริ ก ารวิ ช าการด า นวิ ท ยาการจั ด การที ่
ตอบสนองความตองการของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมการอนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความรูท าง
วิทยาการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร บนฐานของการใหทรัพยากรมนุษยจากผู
มีสวนไดเสียเปนศูนยกลางแหงการขับเคลือ่ นสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรูและธรรมาภิบาล
จากประเด็น ยุ ทธศาสตร ที่ 5 ที ่เ กีย่ วของกับ พัฒ นาบริห ารจัดการองคกร ซึ่งมีองคประกอบ คือ
เปาประสงคที่ 5.1 มีระบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพกลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารทางการเงิน
ซึง่ แผนกลยุทธการเงินจัดเปนแผนที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการองคกร ทีจ่ ําเปนตองมีการจัดทําแผนที่
เกี่ยวของกับรายได และคาใชจาย โดยจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น คณะวิทยาการ
จัดการ จึงไดมีการจัดทําแผนกลยุทธการเงินโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
4. วัตถุประสงคกลยุทธการเงิน
4.1 เพื่อใหเกิดการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
4.2 เพื ่อ การบริ ห ารการเงิ น โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ในการดํา เนิ น การตามระบบและกลไกบริ ห าร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจตามาแผนยุทธศาสตรของคณะใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลทางการเงินใหเปนปจจุบัน ถูกตอง แลเพียงพอตอการตัดสินใจ
4.4 เพื ่อ พั ฒ นาบุ ค ลากรคณะให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี ่ย วกั บ ระเบี ย บขั ้น ตอนการเบิ ก จ า ย ด ว ย
กระบวนการจัดการความรู
5. เปาหมายกลยุทธการเงิน
5.1 มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
5.2 มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม การใชงบประมาณ
5.3 มีระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพที่สนับสนุนการบริหารการเงิน งบประมาณ
5.4 มี ก ระบวนการจั ด การความรู เ พื ่อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะในด า นระเบี ย บขั ้น ตอนการเบิ ก จ า ย
งบประมาณ
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6. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินของคณะ
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1.คณะได รั บ งบประมาณในอั ต ราที ่เ พิ ่ม ขึ ้น จาก
มหาวิทยาลัย
2. คณะมี ศั ก ยภาพในการหารายได เช น วิ จั ย การ
บริการวิชาการ เปนตน
3.บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และมหาวิทยาลัย
4. คณะมี ก ารติ ด ตาม และรายงานผล การใช จ า ย
งบประมาณอยางเปนระบบ
5. คณะมีการเผยแพรแผนกลยุทธการเงินสูสาธารณะ
และรับฟงความคิดเห็นจากภายในและภายนอก
6. คณะมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือแหลง
ทุนภายนอก

1. คณะไมมีระบบฐานขอมูลทางดานการเงินและ
งบประมาณที ่ทั น เวลาต อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
2. บุคลากรทั้งคณาจารย และสายสนับสนุนยังขาด
ความรูเกี่ย วความเขาใจกับ ระเบีย บ ขั้น ตอนการ
เบิกจายงบประมาณประเภทตางๆ
3. การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. ประชาชนใหการยอมรับชื่อเสียงและหลักสูตรของคณะ
2. รัฐบาลและหนวยงานภายนอกมีงบประมาณในการ
สนับ สนุ นกิ จกรรมทางการศึกษา เชน ทุ นใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ เปนตน
3. ค า ครองชี พ มี แ นวโน ม ที ่สู ง ขึ ้น ทํ า ให ผู ป กครอง
สนับสนุนใหบุตรหลานศึกษาตอในมหาวิทยาลัยทองถิ่น

1. มหาวิทยาลัยไมมีการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
เงินรายไดที่คณะไดรับมาจากงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีศักยภาพ
2. จํานวนคูแขงขันเพิ่มขึ้น
3. กฎระเบียบดานการเงินมีการเปลี่ยนแปลงบอย
4. กระแสความนิยมทางดานการบริหารธุรกิจเริม่ มี
แนวโนมลดลง
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7. โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินของคณะ พบวามีความจําเปนในการกําหนดโครงการ/
กิจกรรม และตัวชี้วัดซึ่งเปนผลสืบเนือ่ งจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในแตละประเด็น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการเงิน

1. จํานวนระบบฐานขอมูลดานการเงินทีไ่ ดรับการ
พัฒนา
2. โครงการจัดหางบประมาณจากมหาวิทยาลัยและ 2. รอยละของงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย
จากภายนอก
และจากภายนอก
3. โครงการจั ด สรรงบประมาณเพื ่อ ตอบสนอง 3. รอยละของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพื่อ
ยุทธศาสตรของคณะ
ตอบสนองยุทธศาสตรของคณะ
4. กิจกรรมการจัดทํารายงานเผยแพรสูบ ุคลากรทัง้ 4. จํานวนชองทางในการเผยแพรการจัดทํารายงาน
ภายในและภายนอก
5. โครงการติ ด ตามตรวจสอบด า นการเงิ น และ 5. จํ า นวนครั ง้ ที ่ไ ด รั บ การตรวจสอบ/ผลการ
งบประมาณโดยผู ต รวจสอบทั ง้ ภายในและภายนอก ตรวจสอบด า นการเงิ น และงบประมาณโดยผู 
คณะ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
6. กิจกรรมการทบทวนติดตามการใชงบประมาณเปน 6. จํ า นวนครั ้ง ของการทบทวนติ ด ตามการใช
รายเดือนเสนอตอผูบริหาร
งบประมาณตอรายเดือน
7. โครงการใหความรูเรื่องกฎระเบียบดานการเงินและ 7. จํานวนกิจกรรมการใหความรู
งบประมาณ
8. แนวทางการบริหารทรัพยากรดานการเงิน
8.1 การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทาง
การเงินโดยมีฝายวางแผนและการบริหารของคณะเปนหนวยงานกลางรวมกับโปรแกรมวิชาตางๆ ภายในคณะ
ดําเนินการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึง่ ประกอบดวย 4 แหลง คือ งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได
และงบประมาณด า นการวิ จั ย และบริ การวิช าการจากแหล งภายนอก และเงิน กองทุน พั ฒ นาคณะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) เงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการโดยฝายวางแผนและบริหารไดทําการวิเคราะห
ความเชื่อมโยงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นํามาจัดทํากรอบในการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปของคณะ ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะเพื่อใหหนวยงานในคณะไดจัดทําคํา
ของบประมาณตามหลักเกณฑที่กําหนด ทําการใหความเห็นชอบกอนสงเอกสารคําของงบประมาณไปใหกอง
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
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2) เงิ น งบประมาณรายได ดา นการจัด การศึกษา ซึ่งประกอบดว ยรายรับ จากคาลงทะเบีย นของ
นักศึกษาทั้งภาคปกติและ กศ.ปช. โดยฝายวางแผนและบริหารไดนําจํานวนนักศึกษาที่มีอยูกับแผนการรับ
นั ก ศึ ก ษาที ่ผ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย มาประมาณการรายรั บ เงิ น รายได ข องคณะ ด ว ย
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย
3) งบประมาณดานการวิจัยและบริการวิชาการ ซึง่ ประกอบดวยรายรับจากเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
เงินคาจางการเปนทีป่ รึกษาและเงินใหบริการวิชาการตางๆ ทีบ่ ุคลากรของคณะไดรับจากแหลงภายนอก โดย
ฝายวางแผนและบริหารไดนําขอมูลจากปงบประมาณที่ผานมาและพิจารณาภาคีที่ใหการสนับสนุนมาประมาณ
การรายรับ
4) เงินกองทุนพัฒนาคณะ ซึ่งเปนเงินเหลือจายจากเงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหคณะ
และคณะไดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค ทัง้ นี้ ไมรวมเงินเหลือจายจากการจัดซือ้
จัดจางที่เปนการสอบราคา ประกวดราคาหรือประมูลราคา
จากงบประมาณทั้ง 4 แหลงดังกลาว ไดจัดทําเปนประมาณการรายรับตามรายละเอียดจากตาราง
ตอไปนี้
แหลงทีม่ าของทรัพยากรทางการเงิน
แหลงที่มา
งบประมาณ
ของรายได
รวมทั้งสิ้น
ป 2553
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ป 2557
งบประมาณ
2,015,700 3,147,200 3,703,600 2,476,300 2,723,930 14,066,730
แผนดิน
งบประมาณ 17,361,220 15,455,810 12,101,560 16,040,150 18,528,665 79,487,405
รายไดจาก
การจัด
การศึกษา
งบประมาณ 14,295,000 29,546,306 32,500,936 35,751,000 39,500,000 151,593,242
จาก
ภายนอก
(สนับสนุน
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ)
เงินกองทุน
340,000
230,000
100,000
895,000
100,000 1,665,000
พัฒนาคณะ
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) ด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ยั ง แหล ง งบประมาณจากหน ว ยงานอื ่น ภายใน
มหาวิทยาลัยมาสมทบในการดําเนินงานของคณะ
9. ระบบฐานขอมูลทางการเงิน
9.1 ฐานขอมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนมหาวิทยาลัย 3มิติ
9.2 ระบบ GFMIS สําหรับจัดทํารายงานทางการเงิน
10. การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายในการจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินอยางเปนระบบตามหลักการ
บริหารการเงินและนําเสนอตอทีป่ ระชุมผูบ ริหารของคณะเปนรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานตอ
มหาวิ ท ยาลัย เพื ่อ แสดงฐานะทางการเงิ น เป น รายไตรมาส พร อ มทั ง้ เสนอแนะป ญ หาและอุ ป สรรคการ
ดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารตอไป
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