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ค าน า 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้จัดทําขึ้นโดยให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและยุทธศาสตร์ของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 ร่วมกับกรอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของประเทศที่เปลี่ยนไป  ดังนั้นการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะประสบความสําเร็จได้นั้น  มีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็น
กลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะให้บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุก
แหล่งเงินทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืน ๆ ที่คณะได้รับ มี
การนําเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มี
การจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงินปีงบประมาณ 2563-2565 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะ วิทยาศาสตร์ในทุกๆ 
ด้าน โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย 
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน  แนวทางการติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2563-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทที่ 1 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

 

เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทิศทางที่ชัดเจนและทุกหน่วยงาน
ภายในมีการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีจึงได้กําหนดให้จัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) ขึ้น และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีการมุ่งไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงทําการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รวมทั้งมีการปรับปรุงและทบทวน
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และโครงการต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอีก 3 ปีข้างหน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และ
เป้าประสงค์ ดังนี้  

 

1.  ปรัชญา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคน พัฒนาชาติ 

 

2.  วิสัยทัศน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรชั้นนําในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 

3.  พันธกิจ  
1. บริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
4. บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
5. สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
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นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสําคัญ 
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
5. ร่วมแรงร่วมใจ รู้รักสามัคคี 

 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนา

ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคมและสร้างรายได้แก่คณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และความเป็นไทย 
 

 

5.  เป้าประสงค์ 
1. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการในการ

พัฒนาประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 

และยั่งยืน และคณะมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 
5. สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย ที่เกิด

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน 
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6. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการเงิน 
 

6.1 จุดแข็ง (Strengths) 
-  การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
-  มีเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง 
-  สามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิก–จ่ายงบประมาณ เพ่ือ

ใช้เป็นขอ้มูลในการตัดสินใจ 
 

6.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
-  ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

 

6.3 โอกาส (Opportunities) 
-  มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

 

6.4 อุปสรรค (Threats) 
-  ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลง 
-  มีข้ันตอนและภาระงานในการทํางานค่อนข้างมาก 
-  การจัดสรรงบประมาณซึ่งแบ่งตามหมวดการเบิก-จ่าย ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้จริง 
-  ความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

7.  เป้าประสงค์กลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1   มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2   จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน/งบประมาณที่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจตาม 

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะฯ 
เป้าประสงค์ที่ 3   ติดตามผล วิเคราะห์ผลและนําผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
การจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

 
1. แหล่งงบประมาณทางการเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัย  
บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  
 

2. ประมาณการรายจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

2.1 ประมาณการรายจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2563-2565) จําแนกตามแหล่งเงิน   
 

แหล่งเงิน 
ประมาณการรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

2563 2564 2565 

รวมทั้งสิ้น 39,246,200 11,712,500 11,829,800 

งบประมาณแผ่นดิน 34,449,100 10,324,300 10,427,600 

งบบุคลากร * 24,479,300   

งบดําเนินงาน    

งบลงทุน 9,326,100 7,946,700 8,026,200 

งบเงินอุดหนุน 643,700 2,377,600 2,401,400 

งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 4,797,100 1,388,200 1,402,200 

งบบุคลากร * 3,862,300 
 

 

งบดําเนินงาน    

งบลงทุน    

งบเงินอุดหนุน 934,800 1,388,200 1,402,200 

งบรายจ่ายอื่น    
*  งบบุคลากร ดําเนินการเบิกจ่ายโดยกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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2.2  ประมาณการรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์    (หน่วย : บาท) 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

แผน ผล แผน แผน 

รวมทั้งสิ้น 10,904,600 10,783,710 11,712,500 11,829,800 

การจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,725,100 10,605,512 11,627,500 11,743,900 

บริการวิชาการ 109,500 108,198   

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

45,000 45,000 65,000 65,700 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

25,000 25,000 20,000 20,200 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
 

3. งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

3.1  งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามแหล่งเงิน   (หน่วย : บาท) 
 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จัดสรร ผล จัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 39,246,200 51,135,734 11,712,500 

งบประมาณแผ่นดิน 34,449,100 47,879,435 10,324,300 

งบบุคลากร * 24,479,300 38,005,535 
 

งบดําเนินงาน    

งบลงทุน 9,326,100 9,230,201 7,946,700 

งบเงินอุดหนุน 643,700 643,699 2,377,600 
งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 4,797,100 3,256,299 1,388,200 

งบบุคลากร * 3,862,300 2,348,489 
 

งบดําเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 934,800 907,810 1,388,200 

งบรายจ่ายอื่น    
*  งบบุคลากร ดําเนินการเบิกจ่ายโดยกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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3.2  งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามงบรายจ่าย   (หน่วย : บาท) 
 

1)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ * 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จัดสรร ผล จัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 28,341,600 40,354,024 - 

งบประมาณแผ่นดิน 24,479,300 38,005,535 - 

งบบุคลากร 12,145,800 18,130,920  
งบดําเนินงาน 662,100 21,750  
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 11,671,400 19,852,865  
งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 3,862,300 2,348,489 - 

งบบุคลากร 3,624,400 2,172,613  
งบดําเนินงาน 237,900 175,876  
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน    
งบรายจ่ายอื่น    

*  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ เงินอุดหนุนเงินเดือนพนักงาน  ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ค่าประกันสังคม 
ดําเนินการเบิกจ่ายโดยกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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2)  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จัดสรร ผล จัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 10,725,100 10,603,512 11,627,500 

งบประมาณแผ่นดิน 9,969,800 9,873,900 10,324,300 

งบบุคลากร    
งบดําเนินงาน    
งบลงทุน 9,326,100 9,230,201 7,946,700 
งบเงินอุดหนุน 643,700 643,699 2,377,600 
งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 755,300 729,612 1,303,200 

งบบุคลากร    
งบดําเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 755,300 729,612 1,303,200 
งบรายจ่ายอื่น    
งบกลาง    
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ผลผลิต : ผลผลิตการให้บริการวิชาการ 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จัดสรร ผล จัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 109,500 108,198 - 

งบประมาณแผ่นดิน - - - 

งบบุคลากร    
งบดําเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน    
งบรายจ่ายอื่น    

งบประมาณเงินรายได้ 109,500 108,198 - 

งบบุคลากร    
งบดําเนินงาน    
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน 109,500 108,198 - 
งบรายจ่ายอื่น    
งบกลาง    
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3)  แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

     โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จัดสรร ผล จัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 45,000 45,000 65,000 

งบประมาณแผ่นดิน - - - 

งบบุคลากร       
งบดําเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน       
งบรายจ่ายอื่น       

งบประมาณเงินรายได้ 45,000 45,000 65,000 

งบบุคลากร       
งบดําเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 65,000 
งบรายจ่ายอื่น       
งบกลาง       

หมายเหตุ  1. โครงการวิจัยการผลิตเซลลูโลสนาโนไฟบริลจากปอคิวบาด้วยกระบวนการโฮโมจิไนเซชั่นแรงดันสูง งบประมาณ 45,000 บาท 
 2. โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากเศษเนื้อจระเข้โดยใช้เนื้อไก่เป็นส่วนผสม งบประมาณ 20,000 บาท 
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     โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จัดสรร ผล จัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 25,000 25,000 20,000 

งบประมาณแผ่นดิน - - - 

งบบุคลากร       
งบดําเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน       
งบรายจ่ายอื่น       

งบประมาณเงินรายได้ 25,000 25,000 20,000 

งบบุคลากร       
งบดําเนินงาน       
งบลงทุน       
งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 20,000 
งบรายจ่ายอื่น       
งบกลาง       

 หมายเหตุ 1. โครงการการวิจัยผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลปราศจากกลูเตนจากแป้งฟักทอง งบประมาณ 20,000 บาท 
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4. แนวทางการบริหารงบประมาณ 

ในการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะฯ จะมีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามภารกิจและความจําเป็นของหน่วยงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัย และมีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะฯ จะต้องดําเนินการจัดทํารายงาน รายรับ -
รายจ่าย และรายงานทางการเงินเสนอ มหาวิทยาลัยทุกสิ้นเดือน โดยมีแนวทางการบริหารงบประมาณได้รับ 
ดังนี้ 

 

1)  งบประมาณแผ่นดิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก  

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเฉพาะงบค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุการเรียนการสอนเท่านั้น โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาเพ่ือใช้
สําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดยโยบายให้สาขาวิชาบริหารงบประมาณที่ได้รับให้ควบคลุม   
พันธกิจด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา การส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น 

      

     ในส่วนงบประมาณงบบุคลากร และงบลงทุน นั้น หน่วยงานส่วนกลางจะเป็นผู้กํากับการเบิกจ่าย 
โดยคณะจะมีการกํากับติดตามการขออนุมัติเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้
การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

 

2)  งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายที่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดสัดส่วนเป็นกรอบวงเงินงบประมาณเงิน
รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  

     คณะมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงบค่าใช้จ่ายดําเนินงานของรายจ่ายพ้ืนฐาน
เพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับการบริหารจัดการเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

 

ก)  จัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการการดําเนินงานของคณะ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 
ดังต่อไปนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่าง ๆ ของคณะ 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานคณบดี 
- ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
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- โครงการจําเป็นเร่งด่วน (กิจกรรมนอกแผน) 
ข)  จัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
- ค่าใช่จ่ายในการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 

 

                    ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ งบบุคลากร และงบลงทุน นั้น หน่วยงาน
ส่วนกลางจะเป็นผู้กํากับการเบิกจ่าย โดยคณะจะมีการกํากับติดตามการขออนุมัติเบิกจ่ายในส่วนของงบ
รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน และงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

โครงการ (กิจกรรม) 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์คุณภาพ 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

 (80,000) 
25,000 
13,000 
30,000 
12,000 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างทักษะการทํางานเป็นทีม 
    กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่การทํางาน 
    กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

 (30,000) 
15,000 

 
15,000 

 

2. โครงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมอภิปรายยกร่างเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ                
                    คอมพิวเตอร์ 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมและอภิปรายวิพากษ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ 
                    คอมพิวเตอร์ 

 (30,000) 
10,850 

 
19,150 

3. โครงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่) 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของการเปิดหลักสูตร 
                   สาขาวิชา นวัตกรรมเครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่) 
   กิจกรรมที่ 2 ประชุมอภิปราย ยกร่างเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา นวัตกรรม 
                     เครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

โครงการ (กิจกรรม) 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

 (30,000) 
15,000 

 
15,000 

 

3. โครงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมอภิปรายยกร่างเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี 
                    สารสนเทศและการสื่อสาร 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมและอภิปรายวิพากษ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี   
                    สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบน
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 20,000 
45,000 
20,000 

1. ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลปราศจากกลูเตนจากแป้งฟักทอง 
2. การผลิตเซลลูโลสนาโนไฟบริลจากปอคิวบาด้วยกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูง 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากเศษเนื้อจระเข้โดยใช้เนื้อไก่เป็นส่วนผสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการองค์ความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมและสร้าง
รายได้แก่คณะ 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่งเสริมสนับสนุนการ
สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

- - - 

รวม 
- 255,000  

255,000 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมนอกแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (งบด าเนินงาน) งบจากแหล่ง

ทุนภายนอก 
โครงการ (กิจกรรม) 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ
องค์กรสู่องค์คุณภาพ 

 10,000  1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของ
บุคลากรสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 68,000  2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 7,000  3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 13,000  4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  450,000 
 

250,000 
 

20,000 

1. คุณสมบัติของสายดีเอ็นเอไวรัสแบบวงกลมในเซลล์ยุงที่ติด
เชื้อไวรัสเด็งก่ีเพ่ือศึกษากลไกต้านไวรัสในแมลง 
2. การสังเคราะห์ตัวดูดจับเอมีดอกซิมท่ีเตรียมโดยกราฟต์
ด้วยการฉายรังสีเพื่อแยกโลหะหนักออกจากน้ําเสีย 
3. อิทธิพลของกระบวน การแช่ฟอกต่อสมบัติของเส้นใยปอ
คิวบา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (งบด าเนินงาน) งบจากแหล่ง

ทุนภายนอก โครงการ (กิจกรรม) งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  200,000 4. นวัตกรรมเวชสําอางจากรําข้าวไรซ์เบอรี่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมและสร้างรายได้แก่
คณะ 

  200,000 โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานทําและเตรียม
ความพร้อมรองรับการทํางานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลักสูตร 
ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ชื่อหลักสูตร “การผลิตและ
การแปรรูปสมุนไพรไทย" 

  (3,200,000) 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

(1,600,000) 
** รอผลการ

พิจารณา 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณา
การ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)  
1) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชนทุ่งควายกิน 
2) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชนทางเกวียน 
3) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชนหนองขาม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (งบด าเนินงาน) งบจากแหล่ง

ทุนภายนอก 
โครงการ (กิจกรรม) 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

- - - โครงการอบรมการเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหาร
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและบริการ (จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ) 

รวม 
- 98,000 

4,418,000 
 

98,000 
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3. การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินทุกๆ สิ้นเดือน

และแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจตัดสินใจเพ่ือการบริหารต่อกรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจําคณะฯ 
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2563-2565 

เป้าประสงค์ที่ 1  มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

1.1 มีการทบทวนและจัดทําแผน 
กลยุทธ์ด้านการเงิน/แผนปฏิบัติการ 
ด้านการเงิน 

ครั้ง 
เป้าหมาย 1 1 1 1. จัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธ์

ด้านการเงิน 
2. มีการกํากับติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณอย่าง
เคร่งครดั 
3. ปรับปรุงระบบการทํางาน
ให้มีคุณภาพ เพื่อเพ่ิมสภาพ
คล่องในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

1. จัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน/แผนปฏิบตัิการดา้นการเงนิ 
2. จัดทํา SOP ที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน/พัสดุ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

คณบด ี
รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารและ
แผน 

ผล 1   

1.2 ร้อยละความสําเร็จในการปฏบิัติ
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ร้อยละ 
เป้าหมาย 70 75 80 

ผล 100   
1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย 70 75 80 

ผล 81.6   
1.4 จํานวน SOP ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการด้านการเงิน/พัสดุ ที่มี
ประสิทธิภาพ  

งาน 
เป้าหมาย 1 1 1 

ผล 1   
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เป้าประสงค์ที่ 2  หาทรัพยากรทางด้านการเงิน/งบประมาณที่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของคณะฯ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 63 64 65 

2.1 จํานวนหลักสูตรอบรมระยะ
สั้น/หลักสตูรอบรมระยะสั้น
สําหรับฝึกอาชีพ/พัฒนาอาชีพ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้กับคณะ 

หลักสตูร 
เป้าหมาย 

อย่าง
น้อย 1 

หลักสูตร 

อย่าง
น้อย 1 

หลักสูตร 

อย่าง
น้อย 1 

หลักสูตร 

1. จัดหลักสตูรอบรมระยะ
สั้น/หลักสตูรอบรมระยะ
สั้นสําหรับฝึกอาชีพ/
พัฒนาอาชีพ 
2. จัดโครงการบริการ
วิชาการหารายได ้

 คณบด ี
รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารและแผน 
รองวิชาการและวิจัย 
หัวหน้าศูนย ์
สาขาวิชา 

ผล 1   

2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่ก่อให้เกดิ
รายได้กับคณะ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

อย่าง
น้อย 1 

โครงการ 

อย่าง
น้อย 1 

โครงการ 

อย่าง
น้อย 1 

โครงการ 

ผล 2   

2.3 รายได้ที่เกดิจากการ
ให้บริการวิชาการ บาท 

เป้าหมาย 20,000 30,000 40,000 

ผล 43,384   

 



23 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 ติดตามรายงานและประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านการเงิน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

3.1 จํานวนครั้งในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบต่อป ี
ที่ถูกต้องและทันเวลาพร้อมทั้งผล
การวิเคราะห์ (ทุกๆ 3 เดือน) 

ครั้ง 
เป้าหมาย 4 4 4 

1. กํากับติดตามการเบิกจา่ย
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
2. รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ด้านการเงินของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องพร้อมท้ังวิเคราะหผ์ล
การดําเนินงานทางการเงิน
และจัดทํารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงินเป็นรายไตรมาส 

- รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารและแผน/
จนท.การเงิน 

ผล 4   

3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ร้อยละ 

เป้าหมาย 80 85 90 

ผล 97.9   
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5. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยการดําเนินการดังนี้ 

 

1) การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่กําหนด 

 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการกําหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพ่ือนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายได ้

 

3) มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทําหน้าที่ติดตามการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และรายงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาและเสนอกรรมการประจําคณะทราบ 
 
6. การติดตามประเมินผล 
 

การติดตามประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ให้หน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเงินจัดทํารายงานการเงินประจําปีเสนอผู้บริหาร และกรรมการ
ประจําคณะ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ปิดบัญชีประจําปี เพ่ือเป็นการนําผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
มาวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินให้มี
ความเหมาะสมต่อไป 


