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คำนำ 
 
เพ่ือให้การดำเนินงานพันธกิจของคณะ ทั้งด้านผลิตบัณฑิต การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ 

พัฒนาท้องถิ่น การให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัด
ให้มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงิน โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน จากแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
รวมทั้งรายได้จากแหล่งทุนอ่ืนๆ ที่คณะฯ ได้รับ ซึ่งคณะฯ จะได้มีแนวทางในการนำเงินรายได้ไปจัดสรร ดำเนินการ
จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน จัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ วางแผนให้มีการนำ
ระบบโปรแกรมสามมิติด้านการเงินมาใช้ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือ
เป้าหมายสูงสุดของคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเหนิด 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

อัตลักษณ์           
บัณฑิตมีจิตอาสา   สร้างสรรค์ปัญญา   พัฒนาท้องถิ่น 

 
เอกลักษณ์    

“พัฒนาท้องถิ่น   สานศิลป์วัฒนธรรม” 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนท้องถิ่น

และสังคม 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม 
4. อนุรักษ์  ส่งเสริม  ทำนุบำรุง  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล  และเรียนรู้วัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6. ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร

แห่ง นวัตกรรม ป้ำประสงค์ (Goals) :  
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เป้าประสงค์ทางการเงิน 
 1. การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1.  มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง 
2.  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กำหนด 
3.  เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ในระบบ 3 มิติ และระบบ GFMI  เจ้าหน้าที่สามารถ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา 
5.  สาขาวิชาต่างๆ ในคณะ มีศักยภาพในการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นโดยเก็บเงินค่าธรรมเนียม

หรือค่าลงทะเบียน 
6.  ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา  เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน 
7.  การวางระบบบัญชีมีความชัดเจนเที่ยงตรงมากขึ้น  ตามแนวทางการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยที่

ใช้ระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
 1.  คณะได้รับจัดสรรงบประมาณจำกัด  ซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานประจำ   
 2.  เจ้าหน้าที่มีภาระงานหลายด้าน  และไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านการเงินและการบัญชีโดยตรง 

โอกาส  (Opportunities) 
 1.  คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นช่องทางในการจัดหา
งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะได้ 
 2.  มหาวิทยาลัยได้มีการกระจายงานและทรัพยากรให้แก่คณะ  ซึ่งมีความคล่องตัวในการบริหารการเงิน
มากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
1. มีระเบียบและขั้นตอนในงานทางด้านการเงินค่อนข้างยุ่งยาก 
2. ในบางครั้งเกิดปัญหาระบบ Net Work ขัดข้อง ทำให้การทำงานล่าช้า 
3. ข้อกำหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น 
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3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีแหล่งงบประมาณในการ
สนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจต่างๆ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ  จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

3.1  งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 
3.2  เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  
3.3  งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  เช่น  การบริการวิชาการ  การวิจัย โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  

และผลประโยชน์การให้บริการห้องประชุมและครุภัณฑ์ต่างๆ  เป็นต้น   รวมถึงเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
4.  แนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีแนวทางในการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับมาตรฐานและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิยาลัยให้ทันสมัย  ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล  และเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม 

5.  แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะ 1  ปี (พ.ศ. 2564) 
 นโยบายการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จะมอบหมายให้กองนโยบาย
และแผนเป็นผู้ดำเนินการ โดยในส่วนของคณะจะเสนอขอตั้งงบประมาณเฉพาะ  งบครุภัณฑ์ และ งบสนับสนุน
การบริการวิชาการเท่านั้น         

แผนงานงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2564 

รวมทั้งสิ้น 

ครุภัณฑ์ 6,603,600 
บริการวิชาการ 3,162,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,765,600 

หมายเหตุ  คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนปีละประมาณ 10-15% 
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6.  แผนการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระยะ 1  ปี (พ.ศ.2564)      

รายการ 
ปีงบประมาณ 2564 

รวมทั้งสิ้น 

แผนการรับนักศึกษา  :   ระดับปริญญาตรี 475 

รวมจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  263 
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี  (คน) 1,353 

ประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (FTEF)   
(ได้รับจัดสรรโดยเฉลี่ยหัวละ 1,715.28  บาท)   

792,840 

งบประมาณแผ่นดิน 4,162,250 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,955,090 

หมายเหตุ  1.    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. 
 
7.  รวมแผนการขอตั้งงบประมาณทั้ง 2  แหล่ง 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2564 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณแผ่นดิน 4,162,250 
งบประมาณรายได้ 792,840 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,955,090 

 
8.  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่งทุนไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4  ประเด็นเพ่ือสนองตอบต่อพันธกิจ
โดยการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ และจัดสรรเพิ่มข้ึนตามผลลัพธ์ที่สามารดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ 
นั้น ๆ   ดังนี้คือ   

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา    
2. การยกระดับมาตรฐานผลิตและพัฒนาคร ู 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน  มีธรรมาภิบาล  และเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม 
 จากงบประมาณดำเนินการทั้ง 2  แหล่งนั้น  คณะมีการได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้นำเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ที่ สมศ. กพร. และ สกอ. เป็นแนวทางใน
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน โดยแยกเป็นงบรายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ของคณะดังนี้ 
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แผนงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ  

2564 

1.การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

2,995,000 

2.การยกระดับมาตรฐานผลิตและพัฒนาครู   45,720 

3.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม 

1,292,920 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน   
มีธรรมาภิบาล  และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

621,450 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,955,090 

9.  แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนี้ 
1) งบประมาณแผ่นดิน 

ในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินที่คณะได้รับจัดสรร  ได้แก่ งบครุภัณฑ์ และงบบริการ
วิชาการ  ซึ่งในขั้นตอนแรกคณะได้มอบหมายให้ทุกโปรแกรมวิชา  และกลุ่มวิชา  เสนอขอตั้งงบประมาณเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์  และโครงการบริการวิชาการ  ซึ่งหากโครงการใดได้รับการจัดสรร  คณะฯ จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กิจกรรม ดำเนินการตามกิจกรรมที่ขอจัดตั้งไว้ 

 
 2) งบรายได้   หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับคณะแล้ว  ซึ่งมี 2 ส่วนโดยมีวิธีการ
จัดสรรแต่ละส่วน  ดังนี้ 

2.1)  เงินจัดสรรกลางที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แต่ละคณะ / สำนัก / สถาบัน  คณะจะจัดทำคำขอ
ตั้งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจหลักของคณะ และการพัฒนาบุคลากรทั้งนี้ ในส่วนของ
โปรแกรมวิชาหรือกลุ่มวิชาใดที่ต้องการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอ 
(งบในส่วนที่ 2)  หากมีความประสงค์เสนอคำขอตั้งงบประมาณ  สามารถนำเสนอได้  โดยคณะฯ มีเงื่อนไขว่า  งาน/
โครงการที่นำเสนอจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ หรือตัวชี้วัดต่างๆ  ของ การประกัน
คุณภาพการศึกษา / ก.พ.ร.     

2.2)  เงินจัดสรรโดยตรง (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)  งบประมาณ บ.กศ. และงบ กศ.บป.  ซึ่งแยกของ
แต่ละโปรแกรมวิชา ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา  เงินจัดสรรในส่วนนี้  คณะจะมอบหมายให้โปรแกรมวิชาดำเนินการ
จัดทำคำขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (งาน/ โครงการ)  ประจำปีงบประมาณ  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยจะต้อง
ระบุถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

2.3)  แผนการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 
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10. การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มีระบบฐานข้อมูลทาง
การเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ และบัญชีกองทุน 3 มิติ  สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการ
และภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือน จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพ่ือ
นำเสนอต่อผู้บริหารคณะ ใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารต่อไป   โดยมีระบบการติดตามผลการใช้จ่ายเงินใน
ระดับประธานโปรแกรมวิชาและหัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้าศูนย์ต่างๆ  สามารถเข้าดูผลการใช้จ่ายในระบบ
งบประมาณและบัญชีกองทุน 3  มิติ ได้ด้วยตนเอง 
 
11. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มีนโยบายในการจัดทำรายงาน
แสดงฐานะทางเป็นรายไตรมาส   พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจต่อผู้บริหาร 
 
12. การดำเนินงานกลยุทธ์ทางการเงิน 
 จากเป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน ทั้ง 3 เป้าหมาย ได้แก่ 
 1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากงบประมาณแผ่นดินและงบเงิน
นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ์
ของคณะ 
 2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 
 3. จัดหางบประมาณสนับสนุนพันธกิจของคณะจากแหล่งงบประมาณอ่ืนเพ่ิมเติม เพื่อให้การดำเนินงาน
ตามพันธกิจ และบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะฯ จึงจัดทำแผน
ดำเนินงานกลยุทธ์ทางการเงิน ใหส้อดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้ 
  3.1  แผนการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 
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แผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะ  ประจำปี  2564 

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนกลยุทธ์คณะ   

ปี  2564 

งบประมาณตามแผน งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในปี  

2564 

งบประมาณส่วน
ต่างจาก

งบประมาณที่ตั้งไว้ 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
สนับสนุน 

หมายเหตุ 

1.การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

6,000,000 2,995,000  
 

3,005,000 1.หากจะให้ครอบคลุมทุกโปรแกรมวิชา   
จะบูรณาการโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน   
จัดร่วมกัน 
 

- 

2.ยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาครู   

100,000 45,720 
 - 

54,280 1.สร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดโครงการร่วม 

- 

3.การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

2,000,000 1,292,920  
 

707,080 1.หากจะให้ครอบคลุมทุกโปรแกรมวิชา   
จะบูรณาการโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน   
จัดร่วมกัน 

- 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  ได้
มาตรฐาน  มีธรรมาภิบาล  และ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1,000,000   621,450  
 

378,550 1.สร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดโครงการร่วม 

- 
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โครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แยกตามประเด็น 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

1 การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธ
กิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น
ด้วยศาสตร์
พระราชา 

1.ยกระดับศักยภาพ
ชุมชนให้พ่ึงพาตนเอง
ได้ 

1.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมรายได้ของประชาชน   240,000  

2.นิทรรศการทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น   35,000  
3. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและการสร้าง
เครือข่ายชุมชน 

  
100,000 

 

4.พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก   500,000  

5.โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

  
1,500,000 

 

6.เสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสาตามพระราโชบายใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดกำแพงเพชร 

  
100,000 

 

7.บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา 

  
35,000 

 

8.เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน
คลองน้ำไหล 

  
35,000 

 

9. โครงการบริการวิชาการภาษาจีนสู่ชุมชน   35,000  

10.สวัสดิการ  เศรษฐกิจชุมชน ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ตำบล
คลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 

  
35,000 

 

11.พัฒนาความรู้กฎหมายแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ อ.คอลงลาน  
(ONE DAY LAW) 

  
35,000 

 



9 

 

 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

1 การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
กับสังคม
ท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์
พระราชา 

1.ยกระดับศักยภาพชุมชน
ให้พ่ึงพาตนเองได้ 

12.พัฒนาศักยภาพ Reskilling และ Upskilling แกนนำชุมชนเพื่อ
การบริหารเชิงพ้ืน 

  
35,000 

 

13.เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน   35,000  

14.ดนตรีไทย – สากล สู่ชุมชน  (โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา)   35,000  
15.ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน   35,000  

2.พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัย
พัฒนาท้องถิ่น 

1.บริหารงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม   80,000  

     
     

     
3.ยกระดับการตีพิมพ์
เผยแพร่และการใช้
ประโยชน์งานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1.ยกระดับคุณภาพวารสารพิกุลตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

  
10,000 

 

2.ยกระดับมาตรฐานวารสารพิกุล 
  

80,000 
 

4.ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน 

1. ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถิ่น  (โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 

  

35,000 

 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   2,995,000  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

2.ยกระดับ
มาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนา
ครู  และ
บุคลากร
การศึกษา 

1.พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต  ให้เป็นผู้นำทาง
วิชาการด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ไม่มีโครงการ/กิจกรรม     
     

 

    

2.พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง  (High  
Performance  Teacher)  เพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน 

1.พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา 
(ดนตรีสากล) 

34,920    

2.ศึกษาดูงานดนตรีท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยโดยใช้ดนตรีไทย  (ดนตรีไทย) 

10,800    

     

3.สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประจำการให้มสีมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาคุณาภาพการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

     
     

     

     

     

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 45,720    
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

3.การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

1.พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
พัฒนาชุมชน 

ไม่มีโครงการ     

     

     

     

2.ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
บัณฑิตทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ  
ทักษะบัณฑิตศวรรษที่  
21  และคุณลักษณะ  
4  ประการ  คือมี
ทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้องมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข็มแข็ง  มี
อาชีพ  มีงานทำ  และ
มีความเป็นพลเมืองดี  
มีวินัย 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานระดับรายวิชา (WIL) 

 
 

 42,000 
 

 

2.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษท่ี 
21 ด้านทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล 

 
 

 45,000 
 

 

3.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   88,800  

4.พัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถ่ินและศิลปะการแสดงให้นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 

  15,000  

5.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 88,200    

6.พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย 72,540    

7.การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคม 

39,060 
 

   

8.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 41,940    

9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมภาษาจีน 
  

30,600    

10.พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 132,380    
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
โครงการ 

แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

3.การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

2.ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
บัณฑิตทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ  
ทักษะบัณฑิตศวรรษที่  
21  และคุณลักษณะ  
4  ประการ  คือมี
ทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้องมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข็มแข็ง  มี
อาชีพ  มีงานทำ  และ
มีความเป็นพลเมืองดี  
มีวินัย 

11.จา้งบคุลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายส าหรับนกัศึกษา ภาคปกติ 70,000    
12.ศึกษาดูงานและพฒันาเครือขา่ยวิชาชีพดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา 

6,120    

13.พฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาภูมิสารสนเทศ 13,680    
14.ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

11,520    

15.เตรียมความพร้อมนกัศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 1,800    
16.พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  35,000   
17.พฒันาศกัยภาพบณัฑิตดา้นวิชาชีพของนกัศึกษานิติศาสตร์  40,000   
18.จา้งบคุลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายส าหรับนกัศึกษา ภาค กศ.บป  65,000   
19.การแข่งขนักีฬาระหว่างคณะ (งบ อบน.) 10,000    
20.อบรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานในศตวรรษท่ี 
21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบ อบน.) 

5,000    

21.ลอยกระทงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000    

22.พฒันาศกัยภาพผูน้ าสโมสรนกัศึกษา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อบน.) 17,700    

23.จิตอาสารักษ์บ้านเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบ อบน.) 10,000    

24.พฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์(เฟรชช่ี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  (งบ อบน.) 

20,000    

 
 
 



13 

 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
โครงการ 

แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

3.การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

2.ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
บัณฑิตทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ  
ทักษะบัณฑิตศวรรษที่  
21  และคุณลักษณะ  
4  ประการ  คือมี
ทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้องมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข็มแข็ง  มี
อาชีพ  มีงานทำ  และ
มีความเป็นพลเมืองดี  
มีวินัย 

25.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิตอล 

  
100,000 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

3.การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

3.วิเคราะห์และจัดทำ
หลักสูตรเชิงบูรณา
การที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับทิศทาง
ทางพัฒนาประเทศ 

ไม่มีโครงการ/กิจกรรม     

     

     
     

     

4.พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้
บูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริงและ
เสริมสร้างทักษะและ
จิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับ
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 

  150,000  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

3.การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

5.พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 

1.บริหารงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนรู้และการเรียนการสอน  ในศตวรรษที่ 21 

  105,000  

2.บริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   1,780  

3.บริหารและพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   19,800  

     

     
     

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 585,540 161,580 545,800  
4.พฒันาระบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย  ได้
มาตรฐานมีธรร
มาภิบาล  เป็น
กงค์กรแห่ง
นวัตกรรมและมี
ความม่ันคง
ทางการเงิน 

1.พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดหารายได้
ที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคง
ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

ไม่มีโครงการ/กิจกรรม     

     

     
     

     

     

2.พัฒนากระบวนการ
สร้างความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากร 

ไม่มีโครงการ/กิจกรรม     
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

4.พฒันาระบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัย  ได้
มาตรฐานมี
ธรรมาภิบาล  
เป็นกงค์กร
แห่งนวัตกรรม
และมีความ
ม่ันคงทางการ
เงิน 

3.พัฒนาองค์การให้มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

1.บริหารจัดการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   220,450  
2.การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   50,000  

3.พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ   39,000  

4.การวางแผนพัฒนาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯลฯ   21,000  
4.พัฒนากระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยการนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอีเล็กทอรนิกส ์

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ 

  

15,000 

 

5.พัฒนาระบบบริหารงานบุ
บุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคน
ดี  คนเก่ง  และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ 

1.พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   256,000  
2. พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ   20,000  

     

     
     

6.สร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือกับองค์กรภายใน 
และต่างประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ไม่มีโครงการ/กิจกรรม     
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   621,450  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 631,260 161,580 4,162,250  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แหล่งงบ 

บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

- - 2,995,000  

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากร
การศึกษา 

45,720    

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

585,540 161,540 545,800  

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  ได้มาตรฐาน
มีธรรมาภิบาล  และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

  621,450  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 631,260 161,580 4,162,250  
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เป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ 
ทางการเงิน 

เป้าหมาย 
(Targets) ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการด้าน
การเงินมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

1.1 มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ) 

 

5 หัวหน้าสำนักงานคณบดี/
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

1.2 มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน (ระดับ) 5 หัวหน้าสำนักงานคณบดี/
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหา
และใช้จ่ายงบประมาณ 

1.3 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
1.4 จำนวนเงินงบประมาณรายได้(บาท) 
1.5 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ) 

1,000,000 
200,000 
ร้อยละ 95 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี/
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
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เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด 1.1  มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ระดับ 2 มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

ระดับ 3 มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ระดับ 4 มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิ เคราะห์สถานะทาง

การเงินและรายงานต่อผู้บริหาร 
ระดับ 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน (ระดับ) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทางการเงิน 

ระดับ 2 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

ระดับ 3 มีการจัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร 
ระดับ 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ร้อยละจำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละจำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้ (บาท) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ร้อยละ) 
 
 
สูตรการคำนวณ 

                   เงินงบประมาณของคณะที่ได้รับการจัดสรร X  100 
                       วงเงินที่ขอตั้งงบประมาณของคณะ 
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เกณฑ์ตัวช้ีวัด 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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การเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยื่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 

ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนา
ครู  และบุคลากร

การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 

การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพสร้างสรรค์
สังคม   

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย

ให้ทันสมัยได้
มาตรฐาน  มีธรรมาภิ
บาล  และเป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
บริหารจัดการอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 บริหารจัดการโดยยึด

หลักธรรมภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
มีระบบ กลไกและฐานข้อมูล

ทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
การบริหารจัดการด้านการเงิน

มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

เป้าประสงค์ที่ 3 
ระบบฐานข้อมลูทาง
การเงินมีความถูกต้อง 

ตรวจสอบได ้
 

เป้าประสงค์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดหาและการใช้จ่าย

งบประมาณ 



23 

 

 

 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้
ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายในคณะฯ เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรของคณะฯ รับทราบ เพ่ือเป็นการ
สร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝ่าย เพ่ือสนับส นุนการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด 

2. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยเฉพาะการ
กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับคณะฯได้ 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และ
งาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปี และรายงานเสนอหัวหน้าสำนักงานคณบดีและคณบดี พิจารณาต่อไป  
 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในทุกๆปีจะมีการดำเนินการเป็น
ประจำทุกปี เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้  อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ในการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะดำเนินการโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 


