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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  จะประสบ

ความสำเร็จได้นั้น  มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการ

บริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์  ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์

รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 

และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศกึษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยนเิทศศาสตร์  ได้รับ มีการนำ

เงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวด

ต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที ่ได้กล่าวมานั ้น วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเง ิน 

ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ใน

ทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ให้บรรลุเป็นไปตาม

เป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง) ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน     แนวทางการติดตาม และ

ประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์   ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้สำหรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์  ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) ปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง) 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (เป้าหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  80) 
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จึงได้

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการการวจิัย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) ในแต่ละด้าน  

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงนิ 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

1.1 1.  มีระบบบริหารจัดการทาง

การเงนิที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์  พันธกิจของ

วิทยาลัย  ที่มคีวามโปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

การใชจ้่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

จัดทำแผนทางด้าน

การเบิกจ่ายเงนิ  

1.2 2.  มีระบบฐานข้อมูลทาง

การเงนิที่ถูกต้อง  ตรวจสอบ

ได้ 

การพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบการบริหารจัด 

การงบประมาณ 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

1.3 3.  มีระบบติดตามเร่งรัด  

การใชจ้่ายงบประมาณให้

เป็นไปตามที่กำหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

การตดิตามและรายงาน

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

กำหนดนโยบาย

งบประมาณ/การเงนิ 

1.4   4. มีงบประมาณเพียงพอต่อ

การพัฒนาวิทยาลัย  นำไปใช้

ประโยชน์สูงสุดและมีรายได้ที่

เพิ่มขึน้ 

การจัดหาแหล่งเงนิและ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

โครงการระดมทุนสู่

มหาวิทยาลัยด้วย

การเงนิ 

2. จำนวนรายได้

ที่เกิดจากการ

ระดมทุนจาก

ภายนอก (ล้าน

บาท) 

โครงการระดมทุน

จากภายนอก 



 
 

แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน - วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุง) 

 

แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง)  ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ปีงบประมาณ 

2564 (ปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงนิ 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

1.5 1.  มีระบบบริหารจัดการทาง

การเงนิที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์  พันธกิจของ

วิทยาลัย  ที่มคีวามโปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

การใชจ้่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

จัดทำแผนทางด้าน

การเบิกจ่ายเงนิ  

1.6 2.  มีระบบฐานข้อมูลทาง

การเงนิที่ถูกต้อง  ตรวจสอบ

ได้ 

การพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบการบริหารจัด 

การงบประมาณ 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

1.7 3.  มีระบบติดตามเร่งรัด  

การใชจ้่ายงบประมาณให้

เป็นไปตามที่กำหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

การตดิตามและรายงาน

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

กำหนดนโยบาย

งบประมาณ/การเงนิ 

1.8   4. มีงบประมาณเพียงพอต่อ

การพัฒนาวิทยาลัย  นำไปใช้

ประโยชน์สูงสุดและมีรายได้ที่

เพิ่มขึน้ 

การจัดหาแหล่งเงนิและ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ

ตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติ

การ 

โครงการระดมทุนสู่

มหาวิทยาลัยด้วย

การเงนิ 

2. จำนวนรายได้

ที่เกิดจากการ

ระดมทุนจาก

ภายนอก (ล้าน

บาท) 

โครงการระดมทุน

จากภายนอก 
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ส่วนที ่3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอืในการจัดโครงการ/กิจกรรม  สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ 

และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการเงิน เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏบิัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง

การเงนิ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให ้ข ับเคลื ่อนโครงการ/ก ิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564 

(ปรับปรุง) 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านด้านการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรอืความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผล

สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านด้าน

การเงนิ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผูร้ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ 

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT 

โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ

ประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้มหมายของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มี

ประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจ้่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหส้อดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์เพื ่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงานให้กับหน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 

ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มีโครงสร้าง ประกอบด้วย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ที่มีอำนาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที ่ให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่ในการนำ

นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งมีโครงสร้างการบริหาร

จัดการโดยมีการแต่งตั้งผู ้อำนวยการ  เพื่อทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจาก

อธิการบดี  ดังภาพที่ 2  โครงสรา้งการบริหารจัดการ  
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1.2 โครงสร้างวิทยาลยันิเทศศาสตร ์
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

 ปีงบประมาณ  2564   

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 

จำนวนเงิน  (บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 0 0 

เงินรายได ้ 35,559,000 100 

รวมที่ได้รับจัดสรร 35,559,000 100 

 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัด

ครู ปลูกฝังประชาชนใหส้ามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั ่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที ่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่

ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  (Provide Academic 

Services and Transfer Technology to Communities and International Society) 
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3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service 

Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจ ัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้  (Conduct Research, Create Innovation and 

Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที ่ว ่า “ความเป็นแบบอย่างที ่ด ีตามวิถ ีของ

รัตนโกสินทร์”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง

ทำความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
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เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู ่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่ง

ที่จะผลติผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู ้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนกลยทุธ์ทางการเงนิ 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงิน

ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึง

กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์  ระยะ  5 ปี (พ.ศ.  

2560-2564) 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (เป้าหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  80) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงนิให้มคีวามคล่องตัวโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร  สนิทรัพย์  และทรัพย์สินทางปัญญาให้มมีูลค่า 

เป้าประสงค์ 

1.  มีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พันธกิจของวิทยาลัย  ที่มี

ความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

2.  มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที่ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ 

3.  มรีะบบติดตามเร่งรัด  การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 

4.  มงีบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาวิทยาลัย  นำไปใช้ประโยชน์สูงสุดและมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1  มีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พันธกิจของวิทยาลัย  

ที่มคีวามโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 1  การใชจ้่ายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

มาตรการ : การใชจ้่ายงบประมาณต้องดำเนนิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ที่ 2  มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที่ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

มาตรการ : การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากร 

 

เป้าประสงค์ที่ 3  การตดิตามและรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 2 มีการตดิตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

มาตรการ : กระบวนการตดิตามการเบิกจ่ายและรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

 

เป้าประสงค์ที่ 4  การจัดหาแหล่งเงินและสรา้งรายได้เพิ่มขึ้น 

 

มาตรการ : มีกลไกการจัดหารายได้และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นดว้ยการใชท้รัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย โดยคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยมี

หนา้ที่ในการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ติดตามและผลักดันผลการดำเนนิงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ

หน่วยงาน มดีังต่อไปนี้ 

1) แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานวิจัย 

2) ทบทวนทิศทางการดำเนินงานวิจัย 

3) จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4) เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาแผน และดำเนินการแก้ไขตามข้อแนะ

ของคณะกรรมการบริหาร 

5) เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน 

6) เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงนิและนำไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  สามารถแสดงขัน้ตอนดัง

ภาพ 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

มกราคม 2564 

ม 2560 

มกราคม 2564 

ม 2560 

กุมภาพันธ์ 2564 

2560 

มีนาคม 2564 

2560 

มีนาคม 2564 

 

ทบทวนทิศทางการดำเนินงานด้านการเงิน 

 

จัดทำ (รา่ง) แผนปฏิบัติการด้านการเงิน 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเงิน มกราคม 2564 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการและนำไปสู่การปฏิบัติ 

เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อแนะ 

ของคณะกรรมการบริหาร 

เสนอแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการต่ออธิการบดี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน 
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2.5.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงนิ 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2562 2563 25632 2564 

1.  มีระบบบริหารจัดการทาง

ก า ร เ ง ิ น ท ี ่ ส อ ด ค ล ้ อ งกั บ

ย ุทธศาสตร ์   พ ันธก ิจของ

วิทยาลัย  ที ่ม ีความโปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

การใชจ้่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

4 4 4 4 4 จัดทำแผนทางด้าน

การเบิกจ่ายเงนิ  

2.  ม ีระบบฐานข ้อม ูลทาง

การเงนิที่ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ 

การพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบการบริหารจัด 

การงบประมาณ 

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

4 4 4 4 4 มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 

3.  มีระบบติดตามเร่งรัด  การ

ใช้จ่ายงบประมาณให้เป ็นไป

ต า ม ท ี ่ ก ำ ห น ด แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

 

การตดิตามและ

รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณ 

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ

ตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

88 89 90 91 92 กำหนดนดยบาย

งบประมาณ/

การเงนิ 

4. มีงบประมาณเพียงพอต่อ

การพัฒนาวิทยาลัย  นำไปใช้

การจัดหาแหล่งเงิน

และสร้างรายได้

เพิ่มขึน้ 

1. ร้อยละของตัวชีว้ัดที่

บรรลุตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

5 6 7 8 9 โครงการระดมทุน

สู่มหาวิทยาลัยด้วย

การบริการวิชาการ 
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เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงนิ 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2562 2563 25632 2564 

ประโยชน์สูงสุดและมีรายได้ที่

เพิ่มขึน้ 

2. จำนวนรายได้ที่เกิดจาก

การระดมทุนจากภายนอก 

(ล้านบาท) 

1 1.5 2 2.5 3 โครงการระดมทุน

จากภายนอก 
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2.5.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง) 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 2564 

1 .   ม ี ระบบบร ิหารจ ัดการทางการเง ินท ี่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พันธกิจของวิทยาลัย  

ที่มคีวามโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

การใชจ้่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของตัวชี้วัดที่

บรรลุตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

4 จัดทำแผนทางด้าน

การเบิกจ่ายเงนิ  

2.  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที ่ถ ูกต้อง  

ตรวจสอบได้ 

การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

การบริหารจัด 

การงบประมาณ 

ร้อยละของตัวชี้วัดที่

บรรลุตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

4 มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

3 .   ม ี ระบบต ิดตามเร ่ งร ั ด   การใช ้ จ ่ าย

งบประมาณให ้ เป ็นไปตามที ่กำหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

 

การตดิตามและรายงานผล

การใชจ้่ายงบประมาณ 

ร้อยละของตัวชี้วัดที่

บรรลุตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

90 กำหนดนดยบาย

งบประมาณ/

การเงนิ 

4. มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาวิทยาลัย  

นำไปใช้ประโยชน์สูงสุดและมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ 

การจัดหาแหล่งเงนิและ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละของตัวชีว้ัดที่

บรรลุตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการ 

7 โครงการระดมทุนสู่

มหาวิทยาลัยด้วย

การบริการวิชาการ 

2. จำนวนรายได้ที่เกิด

จากการระดมทุนจาก

ภายนอก (ล้านบาท) 

2 โครงการระดมทุน

จากภายนอก 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทาง

การเงนิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

จากการที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จงึได้วิเคราะห์เชื่อมโยงใน

การผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวสิัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 4 
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ย.1 การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 ย.2 มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ 

 

1.5 เป้าประสงค์ที ่ 1  มีระบบบริหารจัดการทาง
การเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พันธกิจของ
วิทยาลัย  ที่มีความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

 

1.4 เป้าประสงค์ที่ 2  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ที่ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ 

 

1.3 เป้าประสงค์ที่ 3  การติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

1.2 เป้าประสงค์ที่ 4  การจัดหาแหล่งเงินและ
สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 

 

ย.3 การติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ย.4 การจัดหาแหล่งเง ินและสร้างรายได้
เพิ่มข้ึน 

1.6 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มี
ความคล่องตัวโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

 

1.7 2.  พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการทร ัพยากร  
สินทรัพย์  และทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมูลค่า 

 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์และการศึกษาสื่อบันเทิง (Excellence in Creativity and Edutainment) ในภูมิภาคอาเซียน 

 

หกดย.
1sdfsdfdsfsadfsd 

ย. 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 
หกดย.1sdfsdfdsfsadfs ย.  2 สร ้างผลงานว ิชาการส ู ่ การ

ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 

หกดย.
1sdfsdfdsfsadfsdfsdf 

ย.3 สร้างความสัมพันธ์   เช ื ่อมโยง

เครือข่ายและท้องถิ่น 

 

ห ก ด ย .
1sdfsdfdsfsadfsdfsdf
สร ้าคตามหลักธรรมาภิ

ย. 4 ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด

การประสานความร่วมมอืในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการเงิน เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

6. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

7. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 

8. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคีวามก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนือ่ง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานขอ้มูลใหส้ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

10. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีการศกึษา 2564 (ปรับปรุง) 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึง

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและกำหนดตัวช้ีวัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มกีารตดิตามความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทุกๆ เดือน พร้อมใหผู้ร้ับผดิชอบใน

แต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธิ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพัฯธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 

...................................................  
 

ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์กัญภัส    อู่ตะเภา             รักษาการรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
๒. ดร.บัญยง  พูลทรัพย์  รักษาการรองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓. อาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์                รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. ผศ.ธนิต   พฤกธารา  รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
๕. นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล  รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
๖. นางสาวกัลยากร           ทองมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
     ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา   : ๑๓.๐๐  น. 
รกัษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มอบหมายอาจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา รักษาการรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม  เปิดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ :  รับรองรายงานการประชุม  

                    ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง   
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑  ชี้แจงตัวช้ีวัดในคำรับรองปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อาจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา ประธานการประชุมฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจาก ผศ.ดร.คมสัน  

โสมณวัตร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ได้เข้าร่วมการประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการลงสู่ ๓ วิทยาลัยใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกองนโยบายและแผนได้สรุปการประชุมสรุป 
จำนวนตัวชี้วัดที่วิทยาลัยได้รับการถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยดังนี้ 

หน่วยงาน จำนวนตัวชีว้ัด 
วิทยาลัยการการเมืองและการปกครอง ๒๘ 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ๓๕ 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ ๓๕ 

  
  จากการตรวจสอบ  และการทบทวนตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว  ขอยืนยันตัวชี้วัด จำนวน  ๓๔  

ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้  ๒๒.๑  ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ  หรือนานาชาติ  เนื่องจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ยังไม่มีนักศึกษาปริญญาโท 

ให้หน่วยงานส่งผลการยืนยันตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  จำนวน  ๓๔  ตัวชี้วัด  โดยขอชี้แจงตัวชี้วัดในคำรับรอง
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ระดับผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
ตามเอกสารดังแนบ 

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบ  เห็นชอบตามเสนอ 
 

๕.๒  การพิจารณารับตัวช้ีวัดในคำรับรองปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อาจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา ประธานการประชุมฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้รับมอบหมายจาก
รักษา 

ราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์   ร่วมกันพิจารณารับตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน  ๓๔  ตัวชี้วัด  โดยสรุปผลการพิจารณาตามรองคณบดี
ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
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รองฯที่รับผิดชอบหลกั ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการที่ต้องรบัผดิชอบ 

ร อ ง คณ บดี

ฝ ่ า ย แ ผ น ง า น แ ล ะ

ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ  

อาจารย ์  ก ัญภ ัส   อู่

ตะเภา  

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ.  โดยได้

คะแนนไม่ต่ำกว่าระดับ 3.01 

  

  

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้

ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ(7) 

แผนปฏ ิบ ัต ิการด ้านการ

จัดหารายได้ 

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย(12)  

แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ า น

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกัน

และท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย(13) 

แผนปฏ ิบ ัต ิการด ้านการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลัยต่อแผนรับนักศกึษาประจำปี(14) 

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยน(14)  

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน

ประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

3.6.1  ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

ต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร อ ง ค ณ บ ดี

ฝ ่ายก ิจการนักศึกษา 

ดร.บัญยง พูลทรัพย์ 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1) 

แผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที ่มีจิตอาสาหรือจิต

สาธารณะ 

  

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 หรือ talents 

  

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื ่นที่

เทียบเท่า 

  

1.3.3 จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่าน

การคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปนำเสนอใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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รองฯที่รับผิดชอบหลกั ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการที่ต้องรบัผดิชอบ 

ร อ ง ค ณ บ ดี

ฝ่ายวิชาการ อาจารย์

ตน้ฝน  ทรัพย์นรัินดร์ 

1.2.1 ระด ับคะแนนค ุณภาพของบ ัณฑ ิต 

ปริญญาตรี โท เอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิ2) 

แผนพัฒนาบุคลากร 

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือก

ประเมินด้านการสอน(4) 

  

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ทำและประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี(3) 

  

1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนน

ประเมินตัง้แต่ 80 คะแนนขึ้นไป(5)  

แผนปฏิบัตพิัฒนาสาขาวชิา

สู่เอตทัคคะ 

1.4.3 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ 

  

1.4.4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)   

1.5.1  ร ้อยละของอาจารย์ประจำที ่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ  

  

หัวหน้า

สำนักงานฯ นายเอก

นรินทร์ ปยิะปัญญา

มงคล 

1.5.2 ร ้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการท่ีเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.5.3  ร ้อยละของบุคลากรที ่ผ ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

 -แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

-แผนการจัดการความรู้ 

-แผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 

-แผนปฏิบัต ิการด้านการ

จัดซือ้จัดจ้าง 

-แผนปฏิบัต ิการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

-แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

1.6.1 ผลการประเมินค ุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(6) 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู ้และมี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 

1.8.1  จำนวนข้อร้องเรียนเกี ่ยวกับอาคาร

สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ

จากการใชไ้ฟฟา้และน้ำเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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รองฯที่รับผิดชอบหลกั ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการที่ต้องรบัผดิชอบ 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ  ผศ.ธนติ พฤก

ธรา 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร ้างสรรค ์ท ี ่ต ีพ ิมพ์  เผยแพร ่ในระด ับชาต ิหร ือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

แผนปฏิบัตกิารดา้นการวจิัย 

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน(8) 

2.5.1 เ ง ิ นสน ั บสน ุ น ง านว ิ จ ั ยหร ื อ ง า น

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 - ก ล ุ ่ ม ส า ข า ว ิ ช า มน ุ ษยศาสตร ์ และ

สังคมศาสตร์  

2.5.2 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สิทธิบัตรท่ีนำไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

2.6.1 จำนวนวารสารวิชาการที ่ได้ร ับการ

ยอมรับในระดับชาติ 

2.4.1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  1. แผนปฏิบัตกิารดา้นการ

บริการวิชาการ, 2. แผนปฏิบัตกิาร

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

2.7.1 ร ้อยละของการบริการวิชาการที ่มี

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ

วจิัย(11) 

  3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

  

 
มติที่ประชุมฯ :  รับทราบ เห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น. 
 
 

สรุปรายงานการประชุม                                          

  
(นางสาวกัลยากร  ทองมาก)  

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ภาพประกอบการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพัฯธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 
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