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ผ่านความเห็น 
 คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 18 มีนานคม 2562 
 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 



ค ำน ำ 
 

 เพ่ือให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ประสบผลส าเร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพ่ือพัฒนา
แนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้  2) เพ่ือสร้างกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์   
3) เพ่ือพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และ 4) เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 
2561 เพ่ือเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณต่อๆ ไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนานคม 2562 และผ่านความ
ห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  

 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
เกษตรและชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 2)เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้
มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพ่ือพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อ
การน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 2 ยุทธศาสตร์ 2 
เป้าหมาย 2 กลยุทธ์ 7  มาตรการ และ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  

เป้ำหมำย  
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้

จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
มำตรกำร 
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร

จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้

สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือช่วยในการ

บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะฯ 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
 เป้ำหมำย 

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน  
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
 
 

ก 



มำตรกำร 
1. ด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
2. มีการก ากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวช้ีวัด 

1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ 
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ 
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 

  คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานาน
กว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  
และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น  
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม  ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา 
 ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี 
 ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชำเกษตรและอุตสำหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 
 ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
 ปี  พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
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เกษตรและชีวภำพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2548 
 ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจ านวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ
คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 
 

ที่ตั้งและข้อมูลกำรติดต่อ 
คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  0-2512-5192  
 
กำรคมนำคม  
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 
รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  
รถประจ าทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/เว็บไซต์%20:%20http:/kaset.chandra.ac.th
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ภำพที่ 1 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23) 
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1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยคณะเกษตรและชีวภำพ 
 

ปรัชญำ (Philosophy) 
“ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย 

   มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมรา
โชบาย อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  
 นโยบำยคณะเกษตรและชีวภำพ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม 
การวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 

 
1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่ำนิยมองค์กร 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

         
 
ค่ำนิยมองค์กร (Shared Value) 

  “เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น” 
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1.4 ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
 

1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
สร้างสรรค์งานวิจยั และนวตักรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 

2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสรา้งสรรค์ 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือ
การต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
ชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

4. ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร 

 

1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ดา้นเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

1.2 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจยั การน าองค์ความรู้
จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่พัฒนาท้องถิ่นแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทางพระราชด ารบินพ้ืนฐาน 
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 

1.4  ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ
และการวจิัยหรือการพัฒนาโจทยว์ิจัย  (Area 
base) จากความร่วมมือภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจยัและการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

1.6  ส่งเสริมการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มี
ความรู ้มีคุณธรรม และมสีมรรถนะทาง
วิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร 

2. อาจารย์ผูส้อนเป็นมืออาชีพ มี
สมรรถนะเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

2.1 ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตร
ใหม่จากการ  บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ 
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจดัการเรยีนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสรา้งจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.3 ปรับปรุงการผลิตบณัฑิตตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 ประการ 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
 

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษ
ที่ 21 

3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
สร้างคณุค่าและประสิทธิภาพองคก์ร 

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่
สาธารณะ 

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 



- 6 - 
 

1.5 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผน
ระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิน
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ใน
การด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้
ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์สถาบัน 
 เพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะเกษตรและชีภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินและทรัพยากรที่
ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานใน 5 ปี ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 “พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพ่ือพิจารณา” ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามผลเพ่ือการพัฒนาต่อไป โดยมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังนี้ 
 

กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เก่ียวข้องกับการเงินและงบประมาณ 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ 
4. รับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและ

ชีวภาพ เพื่อพิจารณา 
6. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและ

ชีวภาพ  
7. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพ่ือ

พิจารณา 
8. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 
9. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เพ่ือพิจารณา 
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10. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินฉบับสมบูรณ์ 

11. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 

 
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เก่ียวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการ

งบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการเพ่ือการหา
รายได้ 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
2. ได้รับงบด าเนินงานน้อย ท าให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ 
3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย 
 

โอกำส (Opportunities) 
1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ 
2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ท าให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธี

ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจ านวนประชากรในวัยศึกษามีจ านวน

ลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ 
2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง ท าให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการท างาน 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คะแนนปัจจัยภำยใน 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 

(Internal Factors Analysis : IFA) น้ ำหนัก 
คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 

คะแนน ถ่วงน้ ำหนัก 
ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง    

S1.  มีแนวปฏิบตัิการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 0.25 5 1.25 
S2.  มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

0.25 4 1 

S3.   มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการ
บริหารจดัการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงาน
งบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

0.20 4 0.8 

S4.  มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานท่ีเพื่อใช้ในการจัดท า
โครงการเพื่อการหารายได ้

0.30 5 1.5 

รวม 1.00  4.55 
ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน    

W1.  การใช้จ่ายงบประมาณไม่เปน็ไปตามแผนท่ีวางไว ้ 0.30 4 1.2 
W2.  ได้รับงบด าเนินงานน้อย ท าให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างเพียงพอ 

0.40 5 2 

W3.  บุคลากรต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และ
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีมีการเปลีย่นแปลงค่อนข้างบ่อย 

0.30 4 1.2 

รวม 1.00  4.40 
 
ตำรำงกำรวิเครำะห์คะแนนปัจจัยภำยนอก 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
(External Factors Analysis : EFA) น้ ำหนัก 

คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 
ประเมิน ถ่วงน้ ำหนัก 

ประเด็นปัจจัย : โอกำส    
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ 

0.35 4 1.4 

O2. มีหน่วยงานภายนอกท่ีจัดฝึกอบรม ท าให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 

0.30 3 0.9 

O3. ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณเฉพาะส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

0.35 4 1.40 

รวม 1.00  3.70 
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค    

T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจ านวน
ประชากรในวัยศึกษามีจ านวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของ
คณะ 

0.45 5 2.25 

T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

0.35 4 1.4 

T3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง ท าให้การปฏิบัติงานมี
ปัญหาในการท างาน 

0.20 3 0.6 

รวม 1.00  4.25 
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2.2 ต ำแหน่งตำมกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ภำยในและภำยนอก (SPACE MATRIX) 
 

 
ภำพที่ 1 ต าแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงิน 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างตน ต าแหน่งทางกลยุทธ์ทาง

การเงินของคณะเกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในต าแหน่ง “Cash Cows” หมายถึง คณะมีจุด
แข็ง แต่ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สามารถใช้
จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มาจากภายนอกได้ ลักษณะของกลยุทธ์จึงเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดย
การน าจุดแข็งที่มีมาใช้ เช่น น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
2.3 สรุปกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 

จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเงินโดย TOWS Matrix คณะเกษตรและชีวภาพได้คัดเลือก
ประเด็นจากความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น ที่มีความสอดคล้องกัน เพ่ือจัดกลุ่ม     
กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ได้ดังนี้  
 
 

STAR 

DOG CASH COWS 

QUESTION 

MARKS 

4.55 
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ตำรำง TOWS Matrix 
 

ปัจจัยแวดล้อมภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยแวดล้อมภำยนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1.  มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่

ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
S2.  มีการเบิกจา่ยเป็นไปตามกฎระเบยีบ

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

S3.   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหาร
จัดการงบประมาณการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ชว่ยใหก้ารบริหารงาน
งบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

S4.  มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร
และสถานที่เพื่อใช้ในการจัดท าโครงการ
เพื่อการหารายได ้

จุดอ่อน (W) 
W1.  การใช้จา่ยงบประมาณไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว ้
W2.  ได้รับงบด าเนินงานน้อย ท าให้ไม่

สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้
อย่างเพียงพอ 

W3.  บุคลากรต้องใช้เวลาในการท าความ
เข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างบ่อย 

 

โอกำส (O) 
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอก

สนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะ
กิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ 

O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ท าให้
มีบุคลากรความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายใน
หลวงรัชกาลที่ 10 

 
 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
- 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
- 

อุปสรรค (T) 
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง 

ประกอบกับจ านวนประชากรในวยัศึกษา
มีจ านวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต
ของคณะ 

T2. นโยบาย ระเบยีบ วิธกีารและขั้นตอนที่
เกี่ยวขอ้งกับการเบิกจ่ายมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

T3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง 
ท าให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการท างาน 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ (S3,T3) 
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ (S2,T2) 

ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT) 
- 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงนิ 

 
3.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจทำงกำรเงิน 
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความ

ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพ่ือพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการน าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
4. เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
พันธกิจทำงกำรเงิน 

1. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. เร่งรัด ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 

3.2 ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  

เป้ำหมำย  
 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
มำตรกำร 
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร

จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้

สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือช่วยในการ

บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะฯ 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได ้
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
 เป้ำหมำย 

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน  
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
มำตรกำร 
1. ด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
2. มีการก ากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือเป็นขอ้มูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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3.3 แผนกลยุทธ์กำรทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2563) 
ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการงบประมาณ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ 

1.1 ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการงบประมาณ 

คะแนน 
4 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

- จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์คณะ 
- จัดท าแผนในการจดัซื้อจัดหาตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจากมหาวิทยาลัย 
- จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการบรหิารพิจารณา 
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน
และพัสด ุ
- สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดรายได ้

  1.2 ร้อยละตัวช้ีวัดที่บรรลตุาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ 

90 90 >95 >95 >95 

2. ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และ
การติดตามผลการใช้งบประมาณ 
 

2.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม  

96 96 >96 >96 >96 - ด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 
- ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ และจัดท าสรุปรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส 
เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็น
ข้อมูลในการตดัสินใจ และการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
- ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณทีไ่มส่ามารถ
ด าเนินการตามแผนได ้
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3.4 ควำมเชื่อมโยงของแผน 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินคณะเกษตรและชีวภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภำพ : “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 

ปร
ะเด็

นย
ุทธ

ศำ
สต

ร์
คณ

ะ 
ปร

ะเด็
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์

กำ
รเงิ

น 
กล

ยุท
ธ์ท

ำง
กำ

รเง
ิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรงบประมำณ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
และมีประสิทธิภำพ 

 

 

 
 

1.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ

งบประมาณ 
 

 

2.1 สนับการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก 
3.1 การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
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3.5 แหล่งท่ีมำและแหล่งใช้ไปของเงิน 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้ 

แหล่งที่มำของเงิน จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1)  งบประมาณแผ่นดิน    
  2)  เงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  3)  เงินรายได้ ประกอบด้วย 
   - ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบริการต่างๆ ของคณะ 
   - รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการบริการวิชาการ 
   - เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
   - รายได้หรือผลประโยชน์อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น 
 
 แหล่งใช้ไปของเงิน จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1)  งบรายจ่ายประจ า หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค และสวัสดิการ 
  2)  งบด าเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และส ารองจ่าย 
   3)  งบตามกลยุทธ์ หมายถึง เงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรและชีวภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินตามกลยุทธ์เหล่านี้จะส่งผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ 
 
3.6 แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ 
 ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้ใน
ภาพรวม  
 1. หลักกำรด้ำนงบประมำณ 
    1.1 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ โดยด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
    1.2 ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ 
    1.3 เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
    1.4 เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน 
 
 2. นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
     คณะเกษตรและชีวภาพ น านโยบายการจัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มาเป็นแนวทางก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้ 

   2.1 การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและ
ชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562) 

   2.2 การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสมตามพันธกิจโดย
พัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการด าเนินการเชิงรุก 
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   2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย โดย
ค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส 
    2.4 การให้ความส าคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

   2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาลให้จัด
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้ให้จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตามวิธีการที่
ก าหนด 

   2.6 การใช้งบประมาณเพ่ือเป็นทุนในการสร้างรายได้และสิทธิประโยชน์กลับสู่คณะและ
มหาวิทยาลัย 
 

3. จัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ โดย
ก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตารางต่อไปนี้ 
 ตารางก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย *นโยบายอธกิารบด ี

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ 

ปี 2563 
1. ด้านการวจิัย  เข้าใจอนาคต 

 ก าหนดทิศทาง 
 สร้างบ้านให้รุ่งเรือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น 

2 
2. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

60 

5. ด้านธรรมาภิบาล  รู้ รัก สามัคคี และมธีรรมาภบิาล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

37 
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการประกันคุณภาพ 
7. ด้านระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
8. ด้านการมุ่งผลส าเร็จที่ยั่งยืน 

รวม 100 

 
  

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ทั้งงบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณรายได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

จันทรเกษม 

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร ์
คณะเกษตรและชีวภำพ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
แผ่นดิน รำยได ้ แผ่นดิน  

(งบยุทธศำสตร์) 
ภำพรวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

4 150,000 - 2,000,000 2,150,000 16.64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

10 10,014,200 - 398,900 10,413,100 80.60 
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จ ำแนกตำมยุทธศำสตร ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

จันทรเกษม 

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร ์
คณะเกษตรและชีวภำพ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
แผ่นดิน รำยได ้ แผ่นดิน  

(งบยุทธศำสตร์) 
ภำพรวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

6 60,000 46,900 250,000 356,900 2.76 

รวมงบประมำณ  23 10,224,200 46,900 2,648,900 12,920,000 100.00 
 
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของคณะเกษตรและชีวภาพ   

ไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรของมหาวิทยาลัย เนื่องมาจากได้รับงบประมาณด าเนินงานจ ากัด และ
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่สามารถใช้นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ที่ก าหนดได้ จึงต้องมีการปรับการจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมกับแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ แต่ยังคงครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย 

 
 4. ในกรณีที่งบประมำณไม่เพียงพอ 

ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอด าเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะท าการขออนุมัติงบประมาณ
กลางมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ คณะจะ
พิจารณายกเลิกโครงการหรือด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
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3.7 แนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาสที ่
รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายงบลงทุน 

รายไตรมาส 
(%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมาส (%) 

รายไตรมาส  
(%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมาส (%) 

รายไตรมาส 
 (%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมาส (%) 

1 30.29 30.29 33.00 33.00 21.11 21.11 
2 22.00 52.29 22.00 55.00 22.00 43.11 
3 22.00 74.29 22.00 77.00 22.00 65.11 
4 21.71 96.00 21.36 98.36 22.89 88.00 

 

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 
  4. กรณีที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุและ
ชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน  

5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามก าหนดเวลา ต้องคืนวงเงินงบประมาณ
ที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตามความจ าเป็นต่อไป เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไป
อีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 
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3.8 ประมำณกำรงบประมำณจัดสรร-งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ  
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
คณะเกษตรและชีวภำพ 

ประมำณกำรรำยรับ (บำท) ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 
61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติที่มีความรู ้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอตุสาหกรรม
อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 48

9,6
00

 

- - - - 

43
6,2

24
.11

  

 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ ภูมปิัญญา นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมเข้มแข็ง 

5,0
00

 

- - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

1,4
81

,55
3 

- - - - 

   
1,0

95
,09

5.3
4 

 
 - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 

41
8,5

00
 

- - - - 

34
4,7

60
 

 
- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร 
และการประกันคณุภาพการศึกษา 20

1,4
20

 

- - - - 

16
6,2

42
.60

 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - 

6,5
59

,27
0 

2,1
50

,00
0 

2,5
00

,00
0 

2,5
00

,00
0 

- 

6,2
96

,89
0 

2,0
64

,00
0 

2,5
00

,00
0 

2,5
00

,00
0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา - 

42
3,2

00
 

10
,41

3,1
00

 

39
8,1

89
 

38
6,2

43
 

- 

40
6,2

70
 

9,9
96

,57
6 

39
8,1

89
 

38
6,2

43
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ - 

16
9,3

00
 

35
6,9

00
 

15
9,2

94
 

15
4,5

16
 

- 

16
2,5

30
 

34
2,6

24
 

15
9,2

94
 

15
4,5

16
 

รวมท้ังหมด 

2,5
96

,07
3 

7,1
51

,70
0 

12
,92

0,0
00

 

3,0
57

,48
3 

3,0
40

,75
7 

2,0
42

,32
2.5

0 

6,8
65

,69
0 

12
,40

3,2
00

 

3,0
57

,48
3 

3,0
40

,75
7 

หมำยเหตุ ประมำณกำรปี 2564-2565 ไม่รวมงบลงทุน 
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ส่วนที่ 4 
ระบบฐำนข้อมูลกำรเงนิ และกำรติดตำมประเมินผล 

 
4.1 ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินทั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) ใช้บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
และมีระบบ GFMIS ใช้ในการบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสามารถรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้ทั้งระดับแผนงาน โครงการ กิจกรรม และหน่วยงาน รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย
สามารถแสดงผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา โดยผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารได้ตลอดเวลา 
 
4.2 กำรติดตำมประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่างๆ และ
ระบบการควบคุมภายใน มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
 กำรติดตำมผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 กำรประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การด าเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการที่ได้จัดสรร 
ประจ าปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

2. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส โดยรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหา
และอุปสรรคที่ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

3. น ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องและเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

4. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรายเดือน และรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน 
เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์น าเสนอมหาวิทยาลัย 
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แผนผังงำนติดตำมและประเมินผล 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ 
ล ำดับ 

ที่ 
ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1  - รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน 
- เสนอคณบดีพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

ฝ่ า ย ง าน บ ริ ห า ร แ ล ะ
ธุรการ 

2  - เร่งรัดการด าเนินการและการเบิกจ่าย
งบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ 
- จัดท ารายงานผลและจัดส่งภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

3  
 
 

    No 
 
 

 
         Yes 

เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
คุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

4  
 
   No                         
 
 
       
        Yes 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานและผลการ
ใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี  (ราย
เดือน/รายไตรมาส) พร้อมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่อง
งบประมาณ 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

5  ส่งกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอ
มหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน 

 
  
 

รับเรื่องจาก 
 กองนโยบายและแผน 

เร่งรัดการเบิกจ่าย  
และจัดท ารายงานผลฯ ราย

เดือน/รายไตรมาส 

แก้ไข 

รองคณบดีฯ 
ตรวจสอบ 

แก้ไข 

คณะกรรมการ
บริหาร 

พิจารณา 

ส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
รายเดือน/รายไตรมาส 
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4.3 เกณฑ์กำรประเมินตัวช้ีวัด 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
1.1 ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการ
งบประมาณ 
 

คะแนน      การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การควบคมุการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนงานงาน และโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกัน
การรั่วไหล มีการตรวจสอบการเบกิจ่าย ซึ่งเปนวิธีการส าคัญที่จะ
ควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการไมใหร้ั่วไหล 
และใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน นอกจานี้ยังต้องมี
การรายงานผลการใช้จ่ายเป็นระยะๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด ว่ามคีวามคืบหน้าไปประการใด 
 
 
 

กำรค ำนวณ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
คณะ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

คะแนน 2 มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบยีบหรือ
ข้อบังคับ 

คะแนน 3 มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการบรหิารคณะ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 

คะแนน 4 รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ี
ติดตามการใช้งบประมาณใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คะแนน 5 บริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดรายได้ ร้อยละ 10 
ของงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรประจ าป ี 

1.2 ร้อยละตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ร้อยละ      การจัดสรรงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพค านึงถึง
ความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับ
คณะและมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม เพื่อให้การด าเนินงาน
ของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลยั และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัให้บรรลุตามเป้าหมายใน
ภาพรวม 

กำรค ำนวณ 
จ านวนตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลเุป้าหมาย 

X 100 
จ านวนตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
“ดีมาก”                 ผลการค านวณร้อยละ 91 – 100 
“ดี”                      ผลการค านวณร้อยละ 71 – 90 
“พอใช้”                 ผลการค านวณร้อยละ 51 – 70 
“ต้องปรับปรุง”         ผลการค านวณร้อยละ 31 – 50 
“ปรับปรุงเร่งด่วน”     ผลการค านวณต่ ากว่าร้อยละ 30 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ ค ำอธิบำย กำรค ำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน 
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  ร้อยละ      การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากผล

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรดั ติดตามก ากับดูแล
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

กำรค ำนวณ 
 

จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 
X 100 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
“ดีมาก”                 ผลการค านวณร้อยละ 91 – 100 
“ดี”                      ผลการค านวณร้อยละ 71 – 90 
“พอใช้”                 ผลการค านวณร้อยละ 51 – 70 
“ต้องปรับปรุง”         ผลการค านวณร้อยละ 31 – 50 
“ปรับปรุงเร่งด่วน”     ผลการค านวณต่ ากว่าร้อยละ 30 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
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ภำคผนวก ข รำยงำนต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมำณ 2561 

 



- 30 - 
 

 


