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แผนกลยุทธดานการเงิน  
คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  
……………………………………………………………  

  

1. วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารงาน และยุทธศาสตร์ 

 

 วิสัยทัศน์               

  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ปรัชญา 

ล ้าเลิศวิชาการ  เชี่ยวชาญงานวิจัย  เพื่อไทยพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล 
ปณิธาน 

พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและความสามารถ เพ่ือแข่งขันในตลาดแรงงานสากล 
 
อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

Motivated มีความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองอยู่เสมอ 
Exemplary เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ชี น้าสังคม 
Determined มีความมุ่งมัน่ท้าสิ่งที่ดี 
Scholarly เป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
Curious มีความช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ 
Innovative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 

พันธกิจ 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
พร้อมสร้างงานและอาชีพของตนเอง  

2. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

3. ด้านการบริหารจัดการ และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการ พร้อมทั งสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถสร้างอาชีพของตนเองได้ 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 
3. เพ่ือผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
4. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความผูกพันและความเท่าเทียมแก่บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า 

 
แนวทางการบริหารงาน 

รับฟัง ร่วมวางแผนและพัฒนา สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
กลยุทธ์  1. บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  

2. พัฒนาการฝึกอบรมระยะสั นที่ตอบสนองต่อภาคส่วนต่างๆ  
3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล 
4. บริหารจัดการรายวิชาบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการให้มีความโดดเด่น 
กลยุทธ์  1. พัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม 

2. พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ กับภาครัฐ เอกชน หรือ

ชุมชน ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกับองค์กร/สถาบันต่างประเทศให้ต่อเนื่อง

และยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั ง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 
กลยุทธ์  1. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

2. พัฒนาศักยภาพส้าหรับศิษย์เก่า 
3. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในสายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมกับสายการปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 



  4 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน 
กลยุทธ์  1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาตัวบ่งชี ความส้าเร็จของคณะ 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

2. เพ่ือสร้างระบบและกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานของคณะ   

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมกีารก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแนวปฏิบัติที่ดี 
4. เพ่ือสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และน้าไปวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   ประกอบด้วย     

2.1 จุดแข็ง (Strengths)  

1. มีเอกสารการเบิกจ่ายชัดเจนครบถ้วนและถูกต้อง   
2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ตามข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก้าหนด  
3. เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ และระบบ GFIMS    
4. มีการตรวจสอบระเบียบต่างๆของกรมบัญชีกลางอยู่เสมอ หากมีการปรับใหม่จะสามารถน้ามาใช้

งานได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอแจ้งจากส่วนกลาง  
5. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบไดต้ลอดเวลา 
6. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้ตลอดเวลา เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารงาน 
7. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีอย่างเป็นระบบ 

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)  

   1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
2. อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสภาพเก่า และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ช้ารุด ท้าให้มีความ

จ้าเป็นต้องดึงงบประมาณส้ารองเพ่ือมาใช้ในการซ่อมแซม 
          3.งบประมาณท่ีได้รับมีความไม่แน่นอน ขึ นกับจ้านวนนิสิตและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดสรร
งบประมาณให้กับคณะ 
           4. มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามช่วงเวลาและไม่สอดคล้องกับความจ้าเป็นในการใช้จ่ายจริง 
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2.3 โอกาส (Opportunities)  

1. ฝึกอบรมบุคลากรที่ท้างานด้านการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัย เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
3. คณะมีแนวโน้มรับนิสิตใหม่เพ่ิมขึ น ซึ่งท้าให้แนวโน้มของรายได้มีเพ่ิมขึ น สามารถน้ารายได้ส่วน

หนึ่งมาบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตและงานด้านอื่นๆ 
4. สามารถจัดโครงการบริการวิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ในการด้าเนินการดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและท้าให้ลดค่าใช้จ่ายได้บางส่วน 
2.4 อุปสรรค (Threats)  

1. งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมีสัดส่วนที่ไม่เพียงพอ ท้าให้ต้องใช้งบประมาณรายได้จ้านวนมาก
เพ่ือมาบริหารจัดการการด้าเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้านของคณะ 

2. บางครั งระบบ Net Work ขัดข้อง ท้าให้เป็นอุปสรรคในการท้างาน  
          3. ระบบและกระบวนการในการด้าเนินงานมีหลายขั นตอนและใช้เวลานาน 
          4.งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจมีการปรับเปลี่ยนตามการบริหารงานทั งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ได้รับงบประมาณไม่ตรงกับประมาณการรายรับ 

  
 
3.แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  

3.1 การจัดหาหรือการได้มาของงบประมาณ  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิต- 

บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน  
(ส้านักงบประมาณ)  และเงินรายได ซึ่งมาจากค่าบ้ารุงการศึกษาของนิสิต และเงินสนับสนุนจากโครงการ      
ผลิตแพทย์เพ่ิมฯ รายไดจากการบริการวิชาการและการวิจัย ตลอดจนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก                     
เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ และผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของคณะ และรายได้
จากค่าเช่าพื นที่ของคณะ เป็นต้น  
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3.2 แหลง่งบประมาณ ระยะ 5 ป (2561-2565)  
    

แหลง 

งบประมาณ 

 ปงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 2561 2562 2563 2564 2565 

งบประมาณ         

เงินแผ่นดิน 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 17,500,000   

งบประมาณ        
เงินรายได 
- ค ่าบ้ารุง

การศึกษา ของ

นิสิต 

– โครงการผลิต

แพทย์เพ่ิมฯ 3 

กลุ่ม 

 

 

15,000,000 

 

 

12,000,000 

 

 

15,000,000 

 

 
**ขึ นอยู่กบั

นโยบายการผลิต

แพทย์ของรัฐบาล 

 

 

15,000,000 

 

 
**ขึ นอยู่กบั

นโยบายการผลิต

แพทย์ของรัฐบาล 

 

 

15,000,000 

 

 
**ขึ นอยู่กบั

นโยบายการผลิต

แพทย์ของรัฐบาล 

 

 

15,000,000 

 

 
**ขึ นอยู่กบั

นโยบายการผลิต

แพทย์ของรัฐบาล 

 

 

75,000,000 

 

 

12,000,000 

 

รวมทั้งสิ้น  30,500,000  18,500,000  18,500,000 18,500,000 18,500,000 104,500,000  

   

3.3 การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 
1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้คณะฯ โดยใช้หลักเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  ในการสนับสนุนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ  

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการท้าประชาพิจารณ์ร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 

3. มีการติดตามและก้ากับดูแลให้หน่วยงานใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้เพ่ือให้การ
ด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   

      
3.4 แนวทางการบริหาร และจัดสรรงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทยม์ีแนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวด ดังนี  
- คณะจัดสรรงบประมาณที่เป็นไปตามเกณฑ์และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย โดยจะด้าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ (รายได้และแผ่นดิน) หลังจากหักค่าบริหารจัดการ
ส่วนกลางแล้ว ไปยังระดับภาควิชาซึ่งตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในส่วน ป.ตรี ระดับคณะฯ จัดสรร 45% 
ส่วนระดับภาควิชา 55% ,ในส่วน ป.โท,ป.เอก ระดับคณะฯ จัดสรร 30%  ระดับภาควิชา 70% เพ่ือให้หัวหน้า
ภาควิชาเป็นผู้บริหาร ดูแล และติดตามงบประมาณในการด้าเนินการได้ด้วยตนเอง และให้ส้านักงานเลขานุการ
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ฯ บริการด้านงานเอกสาร และธุรการแก่ภาควิชา และมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ทั ง 
5 ด้านของคณะฯ โดยทั งนี เป็นการจัดสรรงบประมาณที่เหลือจากการจัดสรรให้กับภาควิชาแล้ว คณะจะ
ด้าเนินการจัดสรรเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณ  

 
4.มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

• ระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 
(htt://acc3d.nu.ac.th/) 

• ฐานข้อมูลใช้มูลใช้ เงินงบประมาณร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนโดยเข้ามาที่  IP Address     
\\MSCI-296 

 

5.การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

• รายงานฐานะเงินยืมรองจ่ายประจ้าวัน 

• รายงานการเบิกจ่ายเงินประจ้าเดือน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 

• สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามไตรมาส โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 

• รายงานงบการเงินประจ้าเดือน 

• สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ้าปี 

• รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจ้าเดือน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเงิน 

1. การจัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะ  

2. การจัดระบบการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้ 

4. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

5. การประเมินแผนทางเลือกและการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน  
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ 
เป้าประสงค์ : จัดหารายได้เพ่ือน้ามาใช้ในการสนับสนุนภารกิจของคณะ
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ 
มาตรการ :  
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1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือเปิดรับนิสิตทั งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาหรือเป้าหมายการรับเข้า 

2. จัดหารายไดจากโครงการวิจัยและการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณจากจังหวัด องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น และเขตพื นที่
ทางการศึกษา เป็นต้น 

3. จัดหารายไดจากการให้เช่าพื นที่เพ่ือจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ 

4. จัดหารายไดจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั น 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดระบบการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค ์: พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ : พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
ของคณะ 
มาตรการ :  

1. ก้าหนดให้คณะกรรมการประจ้าคณะ ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ และมี
คณะกรรมการด้าเนินงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นต่อคณะกรรมการประจ้าคณะ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและงบประมาณ 

2. จัดท้ารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มา และผลการด้าเนินงานด้าน
การเงิน และงบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากแหล่ งทุนอ่ืน ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ้าคณะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

3. ประสานงานกับฝ่ายแผน ภาควิชา และฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดท้าปฏิทินการขอตั งงบประมาณรายได้
และงบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ  

4. คณะกรรมการประจ้าคณะ ให้ความเห็นชอบร่างแผนงบประมาณประจ้าปีเพ่ือน้ามาใช้ในปีถัดไป 
โดยเน้นการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

5. คณะกรรมการประจ้าคณะ มีมติจัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆและภาควิชาในคณะตาม
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน โดยมีแผนการเบิกจ่าย และแผนปฏิบัติการประจ้าปี เสนอเพ่ือความ
เห็นชอบต่อมหาวิทยาลัย  

6. ฝ่ายต่าง ๆ และภาควิชาปฏิบัติราชการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการประจ้าคณะ และมหาวิทยาลัย  

7. สรุปผลการด้าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ต่อคณะกรรมการประจ้าคณะและ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาปรับแผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสถัดไป และจัดท้างบประมาณในปีถัดไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะ ให้มีเป้าหมายที่
ชัดเจนและปฏิบัติได้  
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการการเงินของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเวลา เป็นที่
ยอมรับในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ : บริหารจัดการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ 
เสี่ยงน้อย 
 มาตรการ :  

1. ก้าหนดมาตรการการจัดซื อ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณที่เสนอต่อคณะกรรมการประจ้าคณะฯ เช่น ก้าหนดให้มีวาระรายงานผลการด้าเนินการและการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนต่อคณะกรรมการประจ้าคณะ 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการด้าเนินงาตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และประจ้าปีงบประมาณ และรายงานฐานะเงินทดรองจ่ายทุก
เดือน ให้โปร่งใส รวดเร็ว ถูกระเบียบ 
       3. พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทางการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจทั งระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ และ
งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้มีอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

4. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการบริหารการเงินและงบประมาณของคณะฯ ให้
บุคลากรทราบเป็นระยะในสื่อที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์คณะฯ ระบบ e-document 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะฯ  เป็นต้น 

5. ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องฝ่ายต่างๆ และภาควิชา ที่มีผลการด้าเนินการบริหารการเงินและ
งบประมาณได้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

6. มีระบบบริหารจัดการงบประมาณรายได้สะสมของคณะ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนา  
พันธกิจของคณะและสร้างความมั่งคงทางการเงินให้กับองค์กร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน  
เป้าประสงค ์ : การบริหารจัดการการเงินของคณะที่น่าเชื่อถือด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์  : ใช้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพ 
มาตรการ :   

1. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน เช่น ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ  
การเงินและบัญชีกองทุน ตามลักษณะ 3 มิติ และระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยในระดับ
เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้าภาค และผู้บริหารคณะอย่างจริงจัง   

2. เพ่ิมศักยภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
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3. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับคณะ และระหว่างคณะ
เครือข่ายอย่างสม่้าเสมอ  

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การประเมินการบริหารจัดการและการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน 
เป้าประสงค ์: การบริหารจัดการด้านการเงินที่ปราศจากความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 
กลยุทธ์ : ด้าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงตามหลักตามแนวทางบริหารความเสี่ยงของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
มาตรการ :  

1. มีการประเมินการบริหารจัดการด้านการเงิน เพ่ือใช้ประกอบการร่างแผนการใช้งบประมาณ
ประจ้าปขีองปีถัดไป  

2. แต่งตั งคณะท้างานบริหารความเสี่ยง ท้าหน้าที่ก้ากับดูแล วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางแก้ไข 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ้าคณะ  

3. มีการด้าเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางบริหารความเสี่ยงของคณะ และ
มหาวิทยาลัย  

4. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารความเสี่ยงกับคณะเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ก้ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ  


