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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บทสรุปผู้บริหาร 

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จะประสบความสำเร็จได้นั้น     มีความ
จำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ      ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับ มีการนำเงินรายได้
ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที ่ได ้กล ่าวมานั ้น คณะศิลปกรรมศาสตร์จ ึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในทุกๆ ด้าน 

รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 

กันยายน 2564) ฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ประสบ

ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์   อินเกื้อ 
กันยายน 2564 
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ความเป็นมา (Back ground) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 
2564) จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์สอดคล้องตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพ่ือสร้าง
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงานให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 
ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 
2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจั ดการที่เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภา
คณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่ในการนำนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมี
การแต่งตั้งรองคณบดี เพ่ือทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้าง
การบริหารจัดการ  

 

 

 

 

ส่วน 1 บทนำ 
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โครงสร้างของคณะศิลปกรรมศาสตร์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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  คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารได้กำหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการดำเนินงาน
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม 

     (Center of Life Long Learning in the Careers of Fine & Applied Arts with Quality and Moral) 

ปรัชญา (Philosophy) 
งานศิลป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที ่เน้นองค์ความรู ้เป็น

เอตทัคคะให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่

คุณธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 

2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3) บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชน

และสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

เอกลักษณ์ (Identity) 
แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

ค่านิยม (Value) 
1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  

4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 

 



5 
 

เป้าหมายในการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2565 - 2569) 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที ่จะดำเนินการไปสู่
ความสำเร็จ ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ :  คณะมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ  แหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้   เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่

หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพื ่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  จึงกำหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ม ีการเช ื ่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังตารางที่ 1  คณะฯ ได้จัดทำแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก 
Balance Scorecard จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ดังภาพที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของกรอบทิศทางแผนการศกึษาระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574)  

       เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศกึษาธิการ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ ปรัชญา และนโยบายการบริหาร 

ปรัชญา พระราชบัญญัต ิ

กรอบแผนอุดมศกึษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับ

ท่ี 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนการศึกษาระดับอุดมศกึษา

แห่งชาต ิฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2574) 

จุดเน้น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะและผลิต

บัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พ ั ฒ น า ค ณ ะ ใ ห ้ เ ป็ น

เอตทัคคะและผลิตบัณฑิต

ให้เป็นมืออาชีพ 

งานศิลป์เป็นเลิศ  

เชิดชูคุณธรรม   

ก้าวนำวิชาการ 

มาตรา 7 หน้า 2 

มาตรา 8 (5) หน้า 3 

ข้อ 137 หน้า 38  

ว่าด้วยเรื่องการพัฒนา

บุคลากรในอุดมศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการระดับสถานศกึษา หนา้ 

31 ว่าด้วย ข้อ 2.4) , 2.5) , 2.6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การกระจายอำนาจไปสู่

สถานศึกษา หน้า 33 ว่าด้วยข้อ 

3.1) - 3.9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

การพัฒนาหลกัสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนการวัดและประเมินผล

ผู้เรียน หน้า 39 ว่าด้วยข้อ 7.1) -

7.11) 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีคณุภาพ

สอดคล้องกับหลักธรรมมาภบิาล 

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความ

สะดวก สภาพแวดล้อม และทรัพยากรให้ 

3. บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์มคีณุภาพ

ตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อเข้าสูก่ารเป็นเอตทัคคะทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ ปรัชญา และนโยบายการบริหาร 

ปรัชญา พระราชบัญญัต ิ

กรอบแผนอุดมศกึษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับ

ท่ี 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนการศึกษาระดับอุดมศกึษา

แห่งชาต ิฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2574) 

จุดเน้น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร้างผลงานว ิจ ัยและ

นวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื ่อคุณภาพ

ชีวติ เศรษฐกิจและสังคม

อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร ้ า งผลงานว ิ จ ั ยและ

นวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ย่ังยืน 

 

งานศิลป์เป็นเลิศ  

เชิดชูคุณธรรม   

ก้าวนำวิชาการ 

มาตรา 7 หน้า 2 

มาตรา 8 (8) หน้า 3 

ข้อ 121 หน้า 34  

ว่าด้วยบทบาทของ

มหาวิทยาลัยในการ

พัฒนาขีด

ความสามารถในการ

แข่งขันระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การปรับระบบและกลไกการ

บรหิารบุคคล หน้าที่ 36 ว่าด้วย 

ข้อ 5.1)  

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการนำผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ประจำให้ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

2.ส่งเสรมิและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการนำไปใชป้ระโยชน์ใน

การพัฒนาสังคม ชุมชน 

3. เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนยก์ลางของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหลง่การเรียนรู้

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

สร ้างความส ัมพ ันธ์ กับ

เครือข่ายและขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ 

งานศิลป์เป็นเลิศ  

เชิดชูคุณธรรม   

ก้าวนำวิชาการ 

มาตรา 7  หน้า 2 ข้อ 150 หน้า 57  

ว่าด้วยเรื่องแนว

ทางการพัฒนา

เครือข่ายอุดมศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนของสังคม หนา้ที่ 35  

ว่าด้วย ข้อ 4.1) – 4.5) 

1.ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพันธ์ที่ดีกบัเครือข่าย 

2. สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคณะตามภารกิจ (การผลิตบณัฑิต การ

วิจัย บรกิารวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทัง้ภายในและ

ต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ ปรัชญา และนโยบายการบริหาร 

ปรัชญา พระราชบัญญัต ิ

กรอบแผนอุดมศกึษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับ

ท่ี 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนการศึกษาระดับอุดมศกึษา

แห่งชาต ิฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2574) 

จุดเน้น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

4.สนับสนุนการสรา้งผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เปน็ที่ยอมรับในระดับ

นานาชาต ิ

5.จัดจ้างอาจารย์ประจำและนักวิจัยชาวต่างชาติ

เพื่อการเรียนการสอนและการผลิตผลงาน

วิชาการในระดับนานาชาต ิ
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แผนผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

ภาพที่ 3 แผนผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้
เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับคณบดีและผู้บริหารของหน่วยงานในการ
บริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำ
ทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้สำรวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร 
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เกี ่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย
นำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ กันยายน 
2564) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคค ี

2. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

 3. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และประจำปีที่ชัดเจน 

 4. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 5. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

 6. บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนำเสนอในเวที

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 7. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาด แรงงาน 

 8. มีระบบการดำเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการท่ีดี 

 9. มีทำเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 

 10. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

 11. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

 12. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 13. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มีคุณภาพ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นำ ทักษะ

ด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

3. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจำกัด 

4. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

5. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

6. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 
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โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทำให้รายได้ของบุคลากรเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

2. มีความสามารถในการดำเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย 

3. การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทำให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการประกอบอาชีพ

ครูเปลี่ยนไป ทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออำนวยต่อการบริหารงาน 

5. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศใกล้เคียงเกิด

องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

6. ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากข้ึน 

7. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อย โอกาส

มากขึ้น 

8. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทำให้องค์กรเอกชนมุ่งหาความรู้

ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรเอกชน 

9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

10. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

11. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทำงานในระดับ

สากลมากข้ึน 

12. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยและบริการ

วิชาการได้มากขึ้น 

13. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเดินทางมา

เรียนอย่างสะดวก 

14. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

15. รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

16. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษา

มากขึ้น 

17. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 
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18. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

ประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

19. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

20. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

อุปสรรค (Threats) 

1. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ำ 

2. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ 

ไว้วางใจได้ 
3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อของ 

นักเรียน 
4. ความแตกต่างด้านพ้ืนฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทำให้เกิดค่านิยมที 

แตกต่างมคีวามต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 
5. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 
6. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 
7. สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 
8. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง  

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
          9. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 
          10. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง
กับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 
          11. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ 
          12. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า 
          13. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน 
          14. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
          15. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี
การปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  
2. เพ่ือจัดหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ≥80 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
2. ระดมทุนด้วยการจัดหารายได้จากสินทรัพย์และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 มาตรการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

    2. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
          ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย  ≥80  
          โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 
 
 เป้าประสงค์ที่ 2  คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ 
          กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดจ้ากวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
          มาตรการ : จัดทำแผนฏิบัติงานโครงการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          ตัวชี้วัด : เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์ของกลยทุธ์ทางการเงิน 
 

กลยุทธ์ทาง
การเงิน 

 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการด ้าน
ก า ร เ ง ิ นและงบประมาณให ้ มี
ประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ : 
คณะมีระบบบร ิหารจ ัดการด ้าน
ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ ง บปร ะ ม า ณท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

พัฒนาขั ้นตอน
ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
อ ย ่ า ง มี
ประส ิทธ ิภาพ 
โ ป ร ่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 

ร ้อยละของ
ก า ร บ ร ร ลุ
ตามตัวชี ้วัด
ข อ ง
แผนปฏิบ ัติ
การ 

 
 

 
 
 

≥80 

 
 
 
 
 

≥80 

 
 
 
 
 

≥80 

 
 
 
 
 

≥80 

 
 
 
 
 

≥80 

 
 
 
 
 

1 . โ ค ร ง ก า ร
บริหารแผนและ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
ระดมทุนด้วยการจัดหารายได้จาก
สินทรัพย์และการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 
 
เป้าประสงค์ : 
ค ณ ะ ส า ม า ร ถ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพย์สิน สินทรัพย์และระดมทุน 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

 
 
 
 

ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ
สน ับสน ุนการ
จ ั ด ห า ร าย ได้
ด้านการบริการ
ว ิชาการอย ่าง
เป็นระบบ 

 

 
 
 
 
 
เ ง ิ นรายได้
จ า ก ก า ร
บ ร ิ ก า ร
วิชาการ เป็น
ที่ปรึกษาต่อ
อ า จ า ร ย์
ประจำ 

 
 
 
 
 

25,000 
บาท/คน 

 
 
 
 
 

25,000 
บาท/คน 

 
 
 
 
 

25,000 
บาท/คน 

 
 
 
 
 

25,000 
บาท/คน 

 
 
 
 
 

25,000 
บาท/คน 

 
 
 
 
 
1.โครงการจัดหา
รายได้ด้วยวิจัย
และการบริการ
วิชาการ 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565-2569 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็น

ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่  5 

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์  
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริการการศึกษา , ฝ่ายกิจการการศึกษา , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , ฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ และฝ่ายคลังและพัสดุ  ดำเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ 
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้ 1. งบประมาณแผ่นดิน 2. งบประมาณเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้)   

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 

 

  

    
 

  

 

  

    

    

    

  

  

    

    

    

        

        

        

        

  

 

 

  

  

    

 
ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

 

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ 

ฐานข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดนิ 

(หมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดิน) 

 

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

 

จัดทำคำขอตัง้งบประมาณแผ่นดิน 

(หมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 

 

เชิญประชุมทบทวนผลการดำเนินและ

จัดสรรงบประมาณ 

 

วงเงินได้รับจัดสรร 

 

คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการ

ประจำ 

 
 

วงเงินได้รับอนุมัต ิ

 

รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

 

วงเงินได้รับอนุมัต ิ

 

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ คณะกรรมการประจำ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปขีองคณะศิลปกรรมศาสตร ์
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ข้อมูลงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาจากเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) 

ตารางที่ 3 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเภท
รายจ่าย 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

แผ
่นด

ิน 

รา
ยไ

ด้ 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

ร้อ
ยล

ะผ
ลร

วม
ขอ

ง
หม

วด
รา

ยจ่
าย

 

แผ
่นด

ิน 

รา
ยไ

ด้ 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

ร้อ
ยล

ะผ
ลร

วม
ขอ

ง
หม

วด
รา

ยจ่
าย

 

แผ
่นด

ิน 

รา
ยไ

ด้ 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

ร้อ
ยล

ะผ
ลร

วม
ขอ

ง
หม

วด
รา

ยจ่
าย

 

แผ
่นด

ิน 

รา
ยไ

ด้ 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

ร้อ
ยล

ะผ
ลร

วม
ขอ

ง
หม

วด
รา

ยจ่
าย

 

แผ
่นด

ิน 

รา
ยไ

ด้ 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

ร้อ
ยล

ะผ
ลร

วม
ขอ

ง
หม

วด
รา

ยจ่
าย

 

งบบุคลากร - 1,784,111 1,784,111 12.27 - 3,403,560 3,403,560 21.62 - 3,689,620 3,689,620 22.30 - 4,792,140 4,792,140 15.95 - 7,702,300 7,702,300 31.55 

งบ

ดำเนินงาน 

900,000 11,851,469 12,751,469 87.73 1,211,200 10,653,700 11,864,900 75.37 - 10,964,680 10,964,680 66.25 1,060,000 15,185,110 16,805,110 55.94 1,167,200 15,470,800 16,638,000 68.16 

งบลงทุน - - - - - 475,000 475,000 3.01 906,000 989,000 1,895,600 11.45 6,000,000 2,442,100 8,442,100 28.10 - - - - 

งบเงิน

อุดหนุน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 70,000 70,000 0.29 

งบรายจ่าย

อื่น 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 900,000 13,635,580 14,535,580 100.00 1,211,200 14,532,260 15,743,460 100.00 906,000 15,643,900 16,549,900 100.00 7,620,000 22,419,350 30,039,350 100.00 1,167,200 23,243,100 24,410,300 100.00 

(ลดลง 1,660,660 บาท) เพิ่มข้ึน 1,207,880 บาท เพิ่มข้ึน 806,440 บาท เพิ่มข้ึน 13,489,450 บาท ลดลง 5,629,050 บาท 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังส้ิน 
2565 2566 2567 2568 2569 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 3,582,600 702,600 802,600 902,600 1,002,600 6,993,000 
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)       
   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 16,753,460 17,591,140 18,470,700 19,394,240 20,363,950 92,573,490 
   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  13,778,970 14,467,920 15,191,320 15,950,890 16,748,440 76,137,540 
รายได้อื่นๆ - - - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,115,030 32,761,660 34,464,620 36,247,730 38,114,990 175,704,030 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (3.97) 4.32 4.92 4.90 
 

  

หน่วย : บาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์ 3,602,600 3,582,600 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมทั้งสิ้น 3,602,600 3,582,600 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

    หมายเหต ุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ   
    ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร   

                   ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วย : บาท 
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มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

 

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผนการรับนักศกึษา               

-ระดับปรญิญาตร ี คน 2,351 2,398 2,445 2,490 2,540 12,224 

-ระดับบัณฑิตศกึษา คน 420 428 436 448 457 2,189 

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี คน 2,771 2,826 2,881 2,938 2,997 14,413 

ข้อมูลงบประมาณ   
      

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 30,532,430 31,143,080 31,765,940 32,401,260 33,049,280 158,891,990 

ประมาณรายไดอ้ื่นๆ ล้านบาท - - - - - - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ล้านบาท 30,532,430 31,143,080 31,765,940 32,401,260 33,049,280 158,891,990 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายบริการการศกึษา ณ เดือนสิงหาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจ ทั ้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื ่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้นำตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 100 100 100 100 100 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงเมื่อเทียบกับการประมาณการรายรับตน้ปี 80 80 80 80 80 

ร้อยละของอัตราความเส่ียงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง 20 20 20 20 20 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้ จ่ายเดินทาง 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ
ก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 8-10 
ตารางท่ี 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

หน่วย : ล้านบาท 

 
ประเภทคา่ใช้จา่ย 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สัดส่วน
เพิ่มขึ้น/

ลดลงจากปีที่
ผ่านมา เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 24,105,527.03 16.07 26,071,715.41 84.93 27,554,679.33 87.78 1,482,963.92 
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 2,217,595.00 8.68 818,000.00 2.66 835,000.00 2.66 17,000 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา - 0.00 - - - 0.00 0 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 9,247,995.79 36.19 492,799.11 1.60 393,800.00 1.25 (98,999.11) 
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 2412,102.11 10.07 238,800.00 0.78 - 0.00 (238,800) 
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 682,485.51 2.67 - - - 0.00 0 
7. ค่าสาธารณูปโภค 46,158.35 0.18 - - - 0.00 0 
8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 6,678,793.91 26.14 3,075,119.27 10.02 2,605,515.44 8.30 (469,603.83) 
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - 0.00 - - - 0.00 0 
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ - 0.00 - - - 0.00 0 



25 
 

 
ประเภทคา่ใช้จา่ย 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สัดส่วน
เพิ่มขึ้น/

ลดลงจากปีที่
ผ่านมา เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน 

11. การให้บริการวิชาการ - 0.00 - 0.00 - 0.00 0 
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - 0.00 - 0.00 - 0.00 0 
13. การวิจยั - 0.00 - 0.00 - 0.00 0 

 
 
 
ตารางท่ี  9 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทคา่ใช้จา่ย/กิจกรรมผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 11,000,000 11,500,000 12,000,000 12,500,000 12,500,000 
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - - - - - 
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ - - - - - 
11. การให้บริการวิชาการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
13. การวิจยั 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 

รวมทั้งสิ้น 24,500,000 25,000,000 25,500,000 26,000,000 26,500,000 
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ตารางที่ 10 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้
เป็นมอือาชีพ 

9,362,250 9,862,250 10,362,250 10,862,250 11,362,250 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติเพือ่
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยนื 

148,480 150,000 160,000 170,000 180,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกยอ่งระดับ
นานาชาต ิ

250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 

รวมท้ังสิ้น 9,760,730 10,260,730 10,760,730 11,260,730 11,760,730 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้ 
 

• หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดย
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีนโยบายในการจัดสรรเงินอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการวิเคราะห์รายได้ 
ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา มีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รายงานทาง
การเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์การในด้านต่างๆ 
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ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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• หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงิน 
รายได้) สำหรับการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
  1. จัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงานโดยดูจากจำนวนนักศึกษาและจัดสรรให้ 
หน่วยงานในสังกัดมีอิสระในการบริหารงบประมาณโดยมีส่วนกลางกำกับดูแล 

2. มีความสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
3. มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกกำหนด เช่น  

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  
  4. ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานจากการทบทวนผลการประเมินผลการ 
ดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกิดนักศึกษาพัฒนาศักยภาพโดยตรง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ 
6. ความสามารถทางด้านวิชาชีพ 
7. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงานคณะ สาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยทุธศาสตร์ 

 

3. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต 

 
ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต 

 



32 
 

4. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา่ย 

5. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน 

ตารางท่ี 11 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวชิา 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ โครงการ
หารายได ้

เงินคงคลัง 

จิตรกรรม 86,085 210,100 - - - 296,185 

การออกแบบนิเทศศิลป ์ 86,085 496,900 - - - 582,985 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 86,085 324,600 - - - 410,685 

ดนตรี 86,090 421,400 - - - 507,490 

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 86,085 287,800 - - - 373,885 

ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 86,085 524,500 - - - 610,585 

การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 86,085 188,700 - - - 274,785 

รวมท้ังสิ้น 602,600 2,454,000 - - - 3,056,600 
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เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายให้สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 
สิงหาคม  
 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1,344,000 2,086,000 152,600 - 3,582,600 

 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

1.1 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินสิ ่งก่อสร้าง) ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
 1.2  งบดำเนินการ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้รีบดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 7 
วันทำการแนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 15 ร้อยละ 100 

 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 

 3 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตาม

รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้ให้กองนโยบายและ

แผน สำนักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่  5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

 6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีนาคม 2565 

 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่

ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ เดือน 

เป็นสำคัญ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 
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ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือบริหารจัดการ
ทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 
Planning)  

2. ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณประกอบด้วย   งานด้าน
นโยบายและแผน งานด้านพัสดุ และงานด้านการเงินและบัญชี 

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน    โดยแบ่งออกเป็น   2   ส่วนด้วยกัน 

คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และ สาขาวิชา 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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