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บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น     มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหาร

จัดการดา้นการเงนิให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจตา่งๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใชจ้า่ย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย

ของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่า

บ ารุงการศกกาา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้รับ มีการน าเงินรายได้ไป

จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท า

รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมผีูต้รวจสอบการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนจกงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-

2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผน

การใชเ้งิน แนวทางการตดิตาม และประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 

ณ สงิหาคม 2560) ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจัดการของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย

เชนให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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ความเป็นมา (BACK GROUND) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 

สิงหาคม 2560) จัดท าขก้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศกกาา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักาณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกล

ยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ

ท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรอืคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภา

วิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน า

นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยฯ   มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ

ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

ส่วน 1 บทน า 
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โครงสร้างของวทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน



โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
  

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 
 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 
  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนักศกกาา 
  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานฯ 
 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 

  หวัหนา้ส านงัาาน 

  

  
1.งานบริการการศกกาา 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบยีนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศกกาาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวุฒิปริญญาเอก 

  

  
2. งานคลังและพัสดุ 

2.1 การเงนิ งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสดุ 

2.4 สวสัดิงาร 

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ ์

1.3 วิเทศสัมพันธ ์

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวทิยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิตวารสารวชิาการ 

1.4 บริการวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

 

อธิการบด ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/ประกัน

คุณภาพ 

1.1 วเิคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกจิการนักศกกาาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กจิการนักศกกาา 

1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศกกาา 

1.4 กองทุนกูย้มื 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  

 2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวชิาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 



4 
 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โดยคณะผูบ้ริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอก

ทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

2. พันธกิจ (Mission) 

  1. ให้การศกกาา (Educate)  

  2. วิจัย (Research)  

  3. บริการวิชาการ (Outreach)  

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักา์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
   

4. เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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6. อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

7. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยกดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

8. เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development 

Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พกงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักาาไว้ซก่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศกกาาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถกงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรูข้องนักศกกาา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักาะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ ได้จากการศกกาาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกกาาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสจตกิส์และซัพพลายเชน 

จกงก าหนดยทุธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสร้างเครือขา่ยความรว่มมือกับองค์กรและหนว่ยงานภายนอก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 

 วิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของ

แผนการศกกาาระดับอุดมศกกาา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศกกาาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของวิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน ดังภาพที่ 3 

และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซก่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทาง

และเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

รวมถกงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร ์และวิสัยทัศน ์ดังภาพที่ 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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ภาพท่ี 3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรป์ระเทศ ยุทธศาสตรข์องแผนการศกกาาระดับอุดมศกกาา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ

ให้บริการของกระทรวงศกกาาธิการ ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วทิยาลัยโลจิสจตกิส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสิัยทัศน์ : วทิยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลตินักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์วทิยาลัย 

คุณภาพการให้

บริหาร 

ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

วิทยาลัยเอตทัคคะทีม่ีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

1. ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ได้รับการตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกกาาที่

ก าหนด 

2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปไปใช้ประโยชน์ 

3.ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ มกีารจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

 

1.สังคมเชื่อมั่นและไวว้างใจในการด าเนินการตามพันธ

กจิของวทิยาลัย 

2. บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักาณ์ของวทิยาลัย เป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

3.ผู้รับบริการ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียมกความพกงพอใจ

ต่อระบบบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยและภาคภูมใิจ

ในอัตลักาณ์ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะ

อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งการรับรูแ้ละการยก

ย่องในระดับนานาชาต ิ

1. วทิยาลัยเป็นศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการวชิาการแก่สงัคม 

2. วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหลง่ทุน 

1.เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธท์ี่ดีกับวทิยาลัย 

 

1. วทิยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือ 

ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือ

ของเครือข่าย 

1. วทิยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2 ความมีชื่อเสียงของวทิยาลัย 

 
 

1. นักศกกาาต่างชาติเข้าศกกาาต่อใน

สาขาวิชา 
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ภาพท่ี 4 แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

1.วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่

ส่งเสรมิและสนับสนนุการสรา้งคุณลักาณะบัณฑิต

ที่พกงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักาณ์ขอวิทยาลัย 

2.หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

3.มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้อง

ตามอัตลักาณข์องวิทยาลัย 

1.บุคลากรทุกระดับมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ มี

ทักาะ ความรู้คุณธรรมและจรยิธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

2.วิทยาลัยมีการบรหิารงานที่สอดคลอ้งตาม

หลักธรรม ภิบาล 

1.งานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ มคีุณภาพได้

ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

2. วารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ

ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการ

ของสังคม 

1.บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิม

สรา้งสรรค์การบรกิารวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. วิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

และฐานข้อมลูวิจัยที่เป็นประโยชน์และ

เอื้อต่อการส่งเสรมิงานวิจัย 

1.วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

 

1.บุคลากรสามารถถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่

เครือข่าย  

1.ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถ

ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาต ิ

 

1.บุคลาการได้รับการยกระดับศักยภาพสู่

ระดับนานาชาต ิ

 2. ระบบสนับสนุนการศกกาา/การจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานสากล 

3.วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยแีละ

เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ที่

ทันสมัยในการสรา้งภาพลกัาณไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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วิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชนมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้

เป็นลายลักาณ์อัการชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงิน

และการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

วิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชนมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงิน

และงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับ       

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ รองคณบดีกิจการนักศกกาา หัวหน้าส านักงาน  และหัวหน้าสาขาวิชา  ในการบริหารจัดการด้าน

การเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงาน และฝ่ายการเงิน ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน 

พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของรองคณบดี หัวหน้าส านักงาน สาขาวิชา  

ภาระงานหลักของหนว่ยงานผู้ดูแลงบประมาณ คอื ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ

ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยกดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบเงินรายได้ของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยเกณฑ์พกงรับพกงจ่ายลักาณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนบริหารการเงินโดยยกดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใชจ้า่ยเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายการเงิน ได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร 

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการ

ด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT) ทางดา้นการเงนิและงบประมาณ สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

ส่วนที ่2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

 มีระบบการจัดการบริหารทางการเงนิที่ดี มีความโปร่งใส มรีะบบการตรวจสอบการเงินที่ด ี

รวมทั้งมมีาตรการในการป้องกันและตรวจสอบความผิดพลาดในการบริหารจัดการด้านการเงิน มีการ

รายงานผลการใชจ้่ายเงนิเป็นรายเดือนและรายไตรมาสผูบ้ริหารสามารถติดตามและตรวจสอบผลการ

ใช้จ่ายเงนิงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการเงนิและด้านงบประมาณไม่สมบูรณ์ 

โอกาส (Opportunities) 

แนวโน้มความต้องการบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขก้นองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชนมีความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากร ท าให้วิทยาลัยสามารถแสวงหารายได้

จากการบริการวิชาการ การวิจัย และความรว่มมอืทางวิชาการเพิ่มมากขก้น 

อุปสรรค (Threats) 

 การบริหารงานงบประมาณไม่มีความคล่องตัว เนื่องจากยังใช้นโยบายการเงินที่ก าหนดโดย 

มหาวิทยาลัยนโยบายด้านการเงินของการบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับยังไม่มีความชัดเจน มีผลต่อ

การจัดท าแผนด้านการเงนิระยะยาว 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถกงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เพื่อให้การบริหารจัดการ

ทางด้านการเงินของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

การ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จกงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทาง

การเงนิไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินให้มคีวามคล่องตัวโปร่งใส 

ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 จัดให้มกีิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจัดการคา่ใช้จ่ายจากการลดต้นทุน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

1. เป้าประสงค์ท่ี 1: มีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ 

วิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที1่ :  

กลยุทธ์การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงนิและงบประมาณ และการใช้จ่ายอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 1 :  

พัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงนิและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถ

รองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ก. จัดให้มกีารพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการใชง้บประมาณใหส้อดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ข. จัดให้มรีะบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 

ส่วนที ่3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ค. จัดให้มกีารท าแนวปฏิบัติที่ดใีนการบริหารจัดการทางดา้นการเงินมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

ง. จัดให้มกีารควบคุมทางด้านเอกสารการเงิน บัญช ีและพัสดุที่รัดกุม 

จ. จัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย รายงานทางการเงินและบัญชรีายเดือน และรายไตรม 

ประจ าทุกเดือน 

ฉ. จัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบและติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามแผนและ

วงเงินที่ก าหนด 

ช. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงนิ และบริหารจัดการเงนิที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัด : 

1. ความเชื่อม่ันของบุคลากรตอ่ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหนว่ยผลติ 

โครงการ : 

1. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต 

 

2. เป้าประสงค์ที่ 2: มีระบบบริหารจัดการ ติดตาม เร่งรัด การใชจ้่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบการเงนิอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่2 : 

การตดิตามและรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

มาตรการ 1 : 

ติดตามเร่งรัดการใชจ้่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และ

ก าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องเห็นถกงความส าคัญ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ก. จัดให้มกีารบริการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน เหมาะสม มีการตดิตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการใช้จา่ยเงนิเป็นประจ าทุกเดือน 

ข. จัดให้มกีารคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆเพื่อ 

พิจารณาความคุ้มคา่ของการด าเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ 

 

ค. จัดให้มรีะบบการจัดซือ้จัดจ้าง การเงนิ และการควบคุมงบประมาณให้มคีวาม

รวดเร็วคล่องตัว เน้นการประหยัดและความคุ้มค่า 

ง. จัดให้มกีารบริหารสินทรัพย์ให้เกิดการใชง้านใหเ้ต็มประสิทธิภาพ มีสภาพคล่อง เกิด

ความคุ้มทุน และมีแผนการบ ารุงรักาา 

ตัวชี้วัด : 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบลงทุน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในภาพรวม 

โครงการ/กิจกรรม : 

1. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

3. เป้าประสงค์ที่ 3: มีเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจเพิ่มขกน้ ร้อยละ 10 ต่อปี 

กลยุทธ์ที ่1 : 

จัดให้มกีิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติตามพันธกิจ 

มาตรการ 1 : 

1. แสวงหารายได้จากการผลิตบัณฑิต 

ก. รับนักศกกาาจ านวนเพิ่มขก้น 

ข. ปรับขก้นค่าลงทะเบียนหน่วยกิต 

ค. จัดทาโครงการความรว่มมอืทางวิชาการ 

2. แสวงหารายได้จากการวิจัย 

ก. พัฒนาชุดโครงการวิจัย 

ข. แสวงหาแหลง่สนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

3. แสวงหารายได้จากการบริการวิชาการ 

ก. จัดทาโครงการบริการวิชาการรว่มกับหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ข. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับประชาสังคม 

4.แสวงหารายได้จากการลงทุน 

ก. จัดระดมทุนจากศิาย์เก่าหรอืองค์กรภายนอก 

ตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละของรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบ

รายได้ 

โครงการ/กิจกรรม : 

1. โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงานแหง่ชาติดา้นอุตสาหกรรมโลจิสตกิส์ 

2. โครงการงานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก 

3. โครงการบริการวิชาการ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ของกลยุทธท์างการเงนิ กลยุทธท์างการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.มรีะบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ 

วทิยาลัยท่ีมีความคลอ่งตัว โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์การพัฒนา/

ปรับปรุงระบบบัญชี 

การเงินและงบประมาณ 

และการใชจ้า่ยอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

1. ความเชื่อม่ันของบุคลากร

ตอ่ระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมภิบาล 

2. ระดับความส าเร็จของการ

จัดทาตน้ทุนต่อหนว่ยผลิต 

4.51 

 

 

4.51 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

1.จัดท าบัญชตีน้ทุนต่อหนว่ยผลิต 

2.มรีะบบบริหารจัดการ ตดิตาม เร่งรัด การ

ใชจ้่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ

การเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

การตดิตามและรายงาน

ผลการใช้จา่ย

งบประมาณ 

 

1. ร้อยละความส าเร็จของ

การเบิกจ่ายงบลงทุน 

2. ร้อยละความส าเร็จของ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ในภาพรวม 

95 100 100 100 100 1.ตดิตามและประเมินผลการใช้

จ่ายงบประมาณ 

 

3. มีเงินรายได้จากการปฏบัิตติามพันธกิจ

เพิ่มขก้น ร้อยละ 10 ตอ่ปี 

จัดให้มีกจิกรรมแสวงหา

เงินรายได้จากการปฏบัิติ

ตามพันธกิจ 

 

1. ร้อยละของรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและวิจัย

ตอ่งบรายได้ 

 

20 20 20 20 20 1. โครงการศูนยท์ดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ

ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์

2. โครงการงานวจิัย จากแหลง่

ทุนภายนอก 

3. โครงการบริการวิชาการ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

จากการที่วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  ได้ก าหนดยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จกงได้วเิคราะหเ์ชื่อมโยงใน

การผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 4 

 

ปร
ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร

์

วิท
ยา

ลัย
  

ยุท
ธศ

าส
ตร

ท์า
ง

กา
รเ
งิน

 

 

 

เป
้าป

ระ
สง

ค์

แผ
นก

ลย
ุทธ

์ทา
ง

กา
รเ
งิน

 

  

 

 

กล
ยุท

ธก
าร
เง
นิ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เปน็

เอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่

การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอก 

มีระบบการบรหิารจัดการทางการเงนิที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ พันธกิจของวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

มีระบบบรหิารจัดการ ติดตาม เร่งรัด การใชจ้่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง

กับระเบียบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีเงินรายได้จากการปฏิบตัิตามพันธกจิเพิ่มขกน้ 

ร้อยละ 10 ต่อป ี

กลยุทธ์การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญช ีการเงนิและ
งบประมาณ และการใชจ้่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การติดตามและรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ จัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้จากการปฏิบัติ

ตามพันธกจิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทาง

การเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดให้มีกิจกรรมแสวงหาเงินรายได้

จากการปฏิบัติตามพันธกิจของวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรหิารจัดการคา่ใช้จ่าย

จากการลดต้นทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งการรับรูแ้ละ

การยกย่องในระดับนานาชาต ิ

วสิัยทัศน์ : วทิยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลตินักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 



18 
 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนมีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีกอง

นโยบายและแผนเป็นหนว่ยงานกลางรว่มกับฝ่ายแผนและงบประมาณ ด าเนนิการจัดหาทรัพยากร 

ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) และ งบประมาณแผ่นดิน 

1. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้ 

- รายได้จากการบ ารุงการศกกาา (ภาคปกติ) 

- รายได้จากการบ ารุงการศกกาา (ภาคพิเศา) 

- รายได้โครงการจัดหารายได้ 

2. งบประมาณแผ่นดนิ   

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 5 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

งบประมาณของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 

ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนย้อนหลัง 4 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน

มาจากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) (ภาคปกติ-ภาคพิเศา) ตารางที่ 2 งบประมาณของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2557-

2560) 

ประเภท

รายจ่าย 

2557 2558 2559 2560 

แผ่น 

ดิน 
รายได ้ รวมทั้งสิ้น 

ร้อย

ละ 

แผ่น

ดิน 
รายได ้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ แผ่นดิน รายได ้ รวมทั้งสิ้น 

ร้อย

ละ 

แผ่น

ดิน 
รายได ้ รวมทั้งสิ้น 

ร้อย

ละ 

งบบุคลากร - 3,774,450 3,774,450 14.64 - 15,932,784 15,932,784 29.48 - 16,581,984 16,581,984 23.50 - 28,673,380 28,673,380 44.31 

งบ

ด าเนินงาน 

- 20,940,755 20,940,755 81.23 - 34,789,216 34,789,216 64.37 1,379,200 47,366,416 47,366,416 67.12 - 32,061,120 32,061,120 49.53 

งบลงทุน - - - - - 2,331,000 2,331,000 4.31 2,172,700 5,131,000 5,131,000 7.27 - 3,987,500 3,987,500 6.16 

งบเงิน

อุดหนุน 

- 1,065,865 1,065,865 4.13 - 990,000 990,000 1.83 - 1,290,000 1,290,000 1.83 - - - - 

งบรายจ่าย - - - - - - - 29.48 - 200,000 200,000 0.28 - - - - 

รวมท้ังสิ้น - 25,781,070 25,781,070 100.00 - 54,043,000 54,043,000 100.00 3,541,900 70,569,400 70,569,400 100.00 - 64,722,000 64,722,000 100 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินงบประมาณแผน่ดิน 2,440,000 2,952,000 3,936,000 3,936,000 3,936,000 17,200,000 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 90,832,900 109,942,400 120,303,900 120,303,900 120,303,900 561,687,000 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศกกาา (ภาค

ปกติ) 

73,985,400 87,192,900 94,550,400 94,550,400 94,550,400 444,829,500 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศกกาา (ภาค

พิเศา)  

16,847,500 22,749,500 25,753,500 25,753,500 25,753,500 116,857,500 

รายได้อื่นๆ - - - - -  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 93,272,900 112,894,400 124,239,900 124,239,900 124,239,900 578,887,000 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แผนการขอตั้งงบประมาณ 

ตารางที่ 4 ขอตั้งเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) และงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนงาน/ผลผลิต/

โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

127,558,000 62,666,300 158,362,500 92,120,000 194,447,000 120,040,300 194,447,000 120,040,300 194,447,000 120,040,300 430,691,100 394,907,200 

รวมท้ังสิ้น 127,558,000 62,666,300 158,362,500 92,120,000 194,447,000 120,040,300 194,447,000 120,040,300 194,447,000 120,040,300 430,691,100 394,907,200 

 

หมายเหตุ  แผน หมายถกง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตัง้งบประมาณ   

 ผล หมายถกง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถกง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 

      :         
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีแผนการขอตั้งเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) 

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการรับนักศึกษา               

-ระดับขั้นพื้นฐาน คน - - - - -  

-ระดับปริญญาตรี คน 3,050 3,690 4,920 4,920 4,920 21,500 

-ระดับมหาบัณฑิต คน 30 60 60 60 60 270 

-ระดับดุาฎีบัณฑิต คน 20 40 60 60 60 240 

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี คน 3,100 3,790 5,040 5,040 5,040 22,010 

ข้อมูลงบประมาณ         

ค่าธรรมเนียมการศกกาา ล้านบาท 127,558,000 158,362,500 194,447,000 194,447,000 194,447,000 868,261,500 

ประมาณรายได้อื่นๆ ลา้นบาท - - - - - - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ล้านบาท 127,558,000 158,362,500 194,447,000 194,447,000 194,447,000 868,261,500 

ที่มา : ประมาณการรายรับจาก....(งาน/ส่วนงาน/ฝ่าย)......ณ เดือน...........25....     
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ในการจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อ

ตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้

สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4  ด้านซก่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศกกาา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกกาา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงนิ ดังตารางที่ 7  และตารางที่ 8 

ตารางที่ 7 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามตัวบ่งชี้  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดิน 100 100 100 100 100 
ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจรงิจากการประมาณการรายรับ 100 100 100 100 100 
ร้อยละของอัตราความเส่ียงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ีเกดิขกน้จริง 20 20 20 20 20 

ตารางที่ 8 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามยุทธศาสตร์ 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวทิยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยนื 

32,110,920 38,755,680 60,020,150 60,020,150 60,020,150 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวชิาการสูก่าร

ยกระดับภูมปัิญญา ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

1,365,000 1,580,000 2,400,806 2,400,806 2,400,806 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สรา้งความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงเครอืขา่ย 

992,700 1,300,000 2,400,806 2,400,806 2,400,806 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

1,580,000 3,900,000 2,400,806 2,400,806 2,400,806 

งบบุคลากร 28,673,380 37,667,920 52,817,732 52,817,732 52,817,732 

รวมทั้งสิ้น 64,722,000 82,203,600 120,040,300 120,040,300 120,040,300 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีที่
หนว่ยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ) 

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วน

งานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการ

ของโครงการ/ผลผลติต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหนว่ยงานที่รับผดิชอบในแตล่ะภารกิจ ดังนี้  

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้ 

เกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติและภาคพิเศษ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจา่ย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 6 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 38,755,680.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทาง

ปัญญา 

1,580,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและ

หน่วยงานภายนอก 

1,300,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 3,900,000.00 

งบบุคลากร 37,667,920.00 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

2. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวด งบประมาณจัดสรร 

งบบุคลากร 36,667,920.00 

งบด าเนินงาน 35,615,380 

งบลงทุน 9,220,300 

งบเงินอุดหนุน 700,000 

งบรายจ่ายอื่น - 

รวม 82,203,600  

ภาพท่ี 7 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 

ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

งบประมาณเงนิรายได้ 

รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

โครงการ

หารายได้ 

เงนิคง

คลัง 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 795,125.00 - - - 795,125.00 

แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

207,625.00 - - - 207,625.00 

แขนงวิชาพาณิชยนาวี 715,375.00 - - - 715,375.00 

แขนงวิชาธุรกิจค้าปลีก 324,000.00 - - - 324,000.00 

แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 384,750.00 - - - 384,750.00 

แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศ 

168,750.00 - - - 168,750.00 

แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจ

อาหารและบริการ 

165,375.00 - - - 165,375.00 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (การ

จัดการโลจิสตกิส์) 

-  89,250.00  - -  89,250.00  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(โครงการความร่วมมือกับ บริาัท 

ดับเบิล้เอ (1991) จ ากัด  

-  90,000.00  - -  90,000.00  

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

(โครงการความร่วมมือกับบริาัท 

เซ็นทรัล) 

-  181,800.00  - -  181,800.00  

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

(โครงการความร่วมมือกับโฮมโปร) 

-  63,000.00  - -  63,000.00  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(โครงการความร่วมมือกับ สมาคม 

TIFFA) 

-  138,000.00  - -  138,000.00  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(โครงการความร่วมมือกับ สมาคม 

-  90,000.00  - -  90,000.00  
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

สาขาวิชา 

งบประมาณเงนิรายได้ 

รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

โครงการ

หารายได้ 

เงนิคง

คลัง 

TLAPS) 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(โครงการความร่วมมือกับ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอัการพัทยา) 

324,000.00 - - - 324,000.00 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  - - -  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 350,000.00 - - - 350,000.00 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  - - -  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 423,000.00 - - - 423,000.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุาฏีบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

- 550,000.00 - - 550,000.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

- 350,000.00 - - 350,000.00 

รวมทั้งสิ้น 3,858,000.00 1,552,050.00 - - 5,410,050.00 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560)  

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดนิและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จกงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

1.1 งบด าเนินงาน 

- ค่าวัสดุการศกกาา 

 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

100 - - - 100 

 

2. เงนิรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 

 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

 1.1  งบลงทุน 

 1.2  งบด าเนินงาน 

 1.3  งบบุคลากร 

 1.4  งบอุดหนุน 

 1.5  งบค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

20 40 30 10 100 

 

ส่วนที ่4 การบรหิารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีแนวทางการติดตาม  และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3) อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ประจ าวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนที่รับผดิชอบแต่ละตัวชีว้ัด 

ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่

ความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4) วิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยวิทยาลัยใช้กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาวทิยาลัย 

5) มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคที่สง่ผลใหก้ารเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน   

6) วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยกดผลการ

บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ 

ERP ณ สิน้เดือนของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงนิ 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนมีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัย

จัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  

2. ฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร EGP: 

 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนมกีารจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงนิ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คอื 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลอืตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิกา 


