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ค ำน ำ 
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แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(Faculty of Agricultural Technology Strategic Financial Plan: Year 2018) 

 
ประวัติคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 

 ปี 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจนถึงปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีภารกิจทั้ง 4  ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ “อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ทางคณะได้เปิดการ
เรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ) จ านวน 4  หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร คณะมีการพัฒน าบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน   และศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ  มีโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาใน
ด้านการเกษตรการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  งานอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม    งาน
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  ตามความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งโครงการตามแนวพระราชด าริ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
นอกจากนี้คณะยังได้จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สมศ .   ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดของกพร.  เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ 
 
ปรัชญำ (Philosophy) 

 สร้างสรรคค์นดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปญัญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิน่ 
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เอกลักษณ ์(Uniqueness) 
 เป็นสถาบันที่น้อมน าการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค่ำนิยม (Values) 
 พัฒนาตน พัฒนางาน พฒันาประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพฒันาท้องถิน่ 
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมปิัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
4. การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมคีุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห ์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ

ประเทศ 
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและรายได้เพิ่มขึ้น 
4. บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. คณะมีคุณภาพ มาตรฐานโปรง่ใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

 
ยุทธศำสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และถ่ายทอดเผยแพรโ่ครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม การเรยีนรู้ตา่งวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรม่รดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิปลวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
 

นโยบำยทำงกำรเงิน 
1. บริหารจัดการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสด ุการเงนิและบัญชีจากงบประมาณแผน่ดินและงบเงินรายได้ เพื่อส่งเสรมิยุทธศาสตร์ของคณะให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
2.  มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ 
3. บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

1. เพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณได ้
2. เพื่อสรา้งกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่าย โดยการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพื่อให้การบริหารจัดการดา้นงบประมาณมีเป้าหมายชัดเจนและปฏิบัติได้ 
4. มีการติดตามผลและน าไปปรับปรุงการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการดา้นงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชง้บประมาณ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การจัดหาทรพัยากรจากหน่วยงานภายนอก 
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สถำนภำพปัจจุบันด้ำนกำรเงิน (SWOT Analysis) 

 

มีระบบงบประมาณ พสัด ุการเงินตาม
เกณฑ์พงึรับ-พงึจา่ยในลกัษณะ 3 มิติ

ตรวจสอบสถานะการเงินได้รวดเร็วและ
ปัจจบุนั

มีเอกสาร หลกัฐาน และเบิกจา่ยเงินตาม
ระเบียบ

บคุลากรมีความสามารถทางด้านการเงิน รู้
กฎระเบียบการเบิก-จา่ยงบประมาณเป็น
อยา่งดี

การได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามพนัธกิจจากมหาวิทยาลยัไม่
เพียงพอ

การจดัหารายได้/งบประมาณเพ่ิมเติมมีน้อย

มีเอกสารและขัน้ตอนในการเบิกจา่ย
งบประมาณมาก 

เจ้าหน้าที่พสัดมีุจ านวนไมเ่พียงพอกบัภาระ
งาน            

การได้รับการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัใน
การฝึกอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัระเบียบพสัดุ

การได้รับการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดิน
จากรัฐบาล

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threats) 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

ภำพท่ี  1: SWOT analysis 
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จุดแข็ง (Strength) 
1. มีระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินตามเกณฑพ์ึงรับ-พึงจา่ยในลักษณะ 3 มติ ิที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะกับมหาวิทยาลยั 
2. การตรวจสอบสถานะของการใช้งบประมาณเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
3. มีเอกสาร หลักฐาน การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลางและระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่า

ด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 
4. บุคลากรมีความสามารถทางดา้นการเงิน รู้กฎระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณเป็นอยา่งดี 

 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
2. การจัดหารายได/้งบประมาณเพิ่มเติมมนี้อย 
3. มีเอกสารและขั้นตอนในการเบกิจ่ายงบประมาณมาก 
4. เจ้าหน้าทีพ่ัสดุมีจ านวนไม่เพยีงพอกับภาระงาน 

 
โอกำส (Opportunity) 
1. การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการฝึกอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสด ุ

 
อุปสรรค/ภัยคุกคำม (Threats) 
1. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรฐับาลทีม่ีแนวโน้มลดลงตามจ านวนนักศึกษา 

 
 
 
 
 
กลยุทธท์ำงกำรเงิน 

 
ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดา้นงบประมาณ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ หลักการ มาตรการ 
เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการด้าน
งบประมาณของคณะ ให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประเมินความคุ้มค่าของการใช้
จ่าย ยึดถือตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด 

ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. การปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

ปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และ
งบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

 
ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่2  การจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชง้บประมาณ 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ หลักการ มาตรการ 
เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และ
น าผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุง
แก้ไข 

ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณตามแผนงานที่
มีโครงการ/กิจกรรมชัดเจน 

สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานท าแผนงาน
เพื่อเสนอของบประมาณ 

 
ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่3  การจัดหาทรพัยากรจากภายนอก 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ หลักการ มาตรการ 
คณะมีการจัดหาแหล่งเงินนอกระบบ
งบประมาณจากภายนอก 

จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก ส่งเสริม/สนับสนุนการจัด
โครงการ กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

จัดกิจกรรมเพื่อหารายได ้

กำรวิเครำะหท์รัพยำกรที่ตอ้งใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรช่วงปี 2554-2561 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมพีนัธกิจหลัก 4 ด้านคือ การผลติบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์ทรพัยากรทีต่้องใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจ ปี 2556-2561 
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พันธกิจ รำยกำร  ปีงบประมำณ 
ค่ำใช้จ่ำยต่อคน/

โครงกำร 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

การผลิตบณัฑิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
 หลักสูตรเกษตรศาสตร์* 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร** 
 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม

อาหาร 
 หลักสูตรภูมิทัศน ์

 
13,296.11 
13,296.11 

 
13,606.00 

 
13,782.67 

 
13,296.11 

 
13,782.67 

 
40 
40 
 
- 
 

40 
 
- 
 
- 

 
50 
50 
 
- 
 

50 
 
- 
 
- 

 
60 
60 
 
- 
 

60 
 
- 
 
- 

 
- 
- 
 

60 
 

60 
 
- 
 

40 

 
- 
- 
 

60 
 

60 
 
- 
 

40 

 
- 
- 
 

60 
 

60 
 
- 
 

40 
รวม (คน)  120 150 180 140 140 140 
รวมค่าใช้จา่ย (บาท)  1,614,995.6 2,018,744 2,422,493 2,202,026 2,202,026 2,202,026 
นักศึกษาระดับปริญญาโท (คน) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการจดั

การเกษตร 

 
28,568 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

รวม (คน)  10 10 10 10 10 10 
รวมค่าใช้จา่ย (บาท)  280,568 280,568 280,568 280,658 280,658 280,658 

การวิจัย จ านวนอาจารย์ (คน) 20,000 18 18 18 21 21 21 
รวมค่าใช้จา่ย (บาท)  360,000 360,000 360,000 420,000 420,000 420,000 

การบรกิารวิชาการ จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการบริการ
วิชาการ (คน) 
 โครงการบริการวชิาการชุมชน (คน) 

 
1,500 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
100 

 
100 

รวมค่าใช้จา่ย (บาท)  120,000 120,000 120,000 120,000 150,000 150,000 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

2,000 20 20 20 - - - 
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พันธกิจ รำยกำร  ปีงบประมำณ 
ค่ำใช้จ่ำยต่อคน/

โครงกำร 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

รวมค่าใช้จา่ย (บาท)  40,000 40,000 40,000 - - - 
การท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ
ศิลปวฒันธรรม (คน) 

400 130 160 190 200 220 220 

รวมค่าใช้จา่ย (บาท)  52,000 64,000 64,000 80,000 88,000 88,000 
การบริหารจดัการ   85,000 100,000 120,000 200,000 200,000 200,000 

รวม  2,467,563 2,983,312 3,419,061 3,302,684 3,340,684 3,340,684 
หมำยเหตุ  *หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 
  **หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 
   

 
 
 
 
 
แนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงิน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใชใ้นการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ของคณะและพันธกิจทั้ง 4 ด้านจาก 1) เงินงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จากเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ. และ กศ.ปช.) ซึ่งคณะจะ 1) จัดท าค าขอตั้งงบประมาณทั้ง 2 ส่วนรวมกันเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากนั้นมหาวิทยาลัยท าการจดัสรรงบประมาณลงสูค่ณะ 
 
ตำรำงที่ 2 แผนการขอตั้งงบประมาณ ปี 2554-2557 
 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 ปีงบประมำณ  
2554 

ผลกำรจัดสรร 
2555 

ผลกำรจัดสรร 
2556 

ผลกำรจัดสรร 
 

2557 
ผลกำรจัดสรร 
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ตำรำงที่ 3 แผนการขอตั้งงบประมาณปี 2558-2561 
 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ปีงบประมำณ 

2558 
ผลกำรจัดสรร 

2559 
ผลกำรจัดสรร 

2560 
ผลกำรจัดสรร 

2561 
ผลกำรจัดสรร 

1.การผลิตบณัฑิต 1. การผลิตบณัฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้
และคุณธรรม 

1,268,000 
(54.70) 

310,005 
(7.31) 

321,450 
(14.93) 

818,880 
(20.00) 

 6. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 133,000 
(5.74) 

2,756,505 
(65.03) 

 74,900 
(1.83) 

2.การวิจัยและบริการวิชาการ 2. การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
 

26,600 
(1.15) 

5,300 
(0.12) 

2,000 
(0.09) 

10,000 
(0.24) 

 3. การพัฒนาคณะเปน็แหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชน
ท้องถิ่น 

81,000 
(3.50) 

60,000 
(1.41) 

163,000 
(7.57) 

41,000 
(1.00) 

3.ศิลปวฒันธรรม 4. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม 37,000 
(1.60) 

71,590 
(1.68) 

25,000 
(1.16) 

39,920 
(0.97) 

1.การผลิตบณัฑิต ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และ
คุณธรรม 

1,418,133 
(72.31) 

1,216,700 
(55.47) 

1,106,900 
(59.77) 

2,013,900 
(78.66) 

2.การวิจัยและบริการ
วิชาการ 

พัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิน่ 

445,000 
(22.69) 

555,000 
(25.08) 

290,000 
(15.66) 

68,500 
(2.67) 

3.ศิลปวฒันธรรม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 40,000 
(2.04) 

70,000 
(3.19) 

90,000 
(4.86) 

29,900 
(1.17) 

4.บริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภบิาล 

58,000 
(2.96) 

356,430 
(16.26) 

365,000 
(19.71) 

449,000 
(17.54) 

รวม 1,824,400 
(100) 

1,961,133 
(100) 

2,192,700 
(100) 

2,560,400 
(100) 
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4.บริหารจัดการ 5. การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภบิาล 

772,700 
(33.33) 

1,034,900 
(24.42) 

1,640,950 
(76.22) 

2,932,100 
(71.64) 

รวม 2,560,400 
(100) 

2,318,300 
(100) 

4,238,300 
(100) 

4,092,500 
(100) 

  
2) จัดหารายได้ของคณะ โดยการให้บริการทางวิชาการผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรและอาหาร ในการให้ค าปรึกษา ให้บริการทดสอบ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการต่างๆ เพื่อหารายได้เข้าคณะ 
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนให้คลอบคลุมประเดน็ยุทธศาสตร์ของคณะทั้ง 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์และพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ 
  
 1.งบประมำณทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศำสตร์คณะ ได้แก่ งบด าเนินงาน งบอุดหนนุ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นๆ เพื่อผลผลิตด้าน
วิทยาศาสตร์ ผลผลิตดา้นบรกิารวิชาการ ผลผลติวิจัย และผลผลิตดา้นศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร โดยจะจัดสรรตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกีย่วกับกับการผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1) การวิจัยและการบริการวิชาการ (ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2) และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3) ดังแสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 2 ดังนี ้
 
ตำรำงที่ 4 แสดงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ร้อยละของงบประมาณ 
1 
 
6 

การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ความรู้/และ/คุณธรรม 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

65-75 

2 
 
3 

การผลิตผลงานวิจัยที่มคีุณภาพระดับชาติและ
นานาชาต ิ
การพัฒนาคณะเปน็แหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น 

2-3 
 
2 

4 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1 
5 การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
20-30 
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2.งบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์คณะ ซึง่ได้แก่ งบรายจ่ายอื่นๆ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 2 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพื่อใช้สนับสนนุการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ์(ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4) เช่น การพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา การท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ดังแสดงในภาพที ่3 

 
แนวทำงกำรวำงแผนกำรใชจ้่ำยเงิน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้วางแนวทางการวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไว้ดังนี้ 
 

1. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) การใชจ้่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดนิและงบรายได้ ต้อง ไม่นอ้ยกว่ำ 15% ของ
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 

2. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที ่2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม) การใชจ้่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดนิและงบรายได้ ต้อง ไม่น้อยกว่ำ 35% ของ
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 

 รวม 100 
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ไตรมาสท่ี
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ไตรมาสท่ี
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ไตรมาสท่ี
3

ไตรมาสท่ี
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งบประมาณ (%) 15 35 70 95
ร้อ
ยล
ะ

ภำพที่ 2 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ภำพท่ี 3: การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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3. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที ่3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ต้อง ไม่น้อยกวำ่ 70% ของงบประมาณทีไ่ดร้ับการ
จัดสรร 

4. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที ่4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบรายได ้ต้อง ไม่น้อยกว่ำ 95% ของงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร 

5. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 

6. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไปตามแผนงานหรือปฏิทินการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ตำรำงที่ 5 แสดงแผนการใชง้บประมาณประจ าปี 2561 แยกตามแหล่งที่มา 
 

งบประมำณ ต.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมำณแผ่นดิน 2,727,300 173,250 404,250 808,500 1,097,250 

งบด าเนินงาน 874,500                

งบรายจ่ายอ่ืน 
-ศิลปวัฒนธรรม 
-ประกันคุณภาพ 
-บริการวิชาการ 
-พัฒนาศูนย์วิทย์ 
-ศูนย์ภาษา 

 
30,000 
33,900 
83,200 
239,000 
15,000 

            

งบครุภัณฑ์  1,900,000             

เงินรำยได้: บ.กศ. 710,800 106,620 248,780 497,560 675,260 

งบด าเนินงาน 668,800             
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ตำรำงที่ 6 แสดงแผนการใชง้บประมาณประจ าปี 2560 แยกตามแหล่งที่มา 

ประกันคุณภาพ 41,000             

เงินรำยได้: กศ.ปช. 286,600 42,990 100,310 200,620 272,720 

งบด าเนินงาน  286,600             

รวม 4,092,500 322,860 753,340 1,506,680 2,044,780 

งบประมำณ ต.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมำณแผ่นดิน 1,155,000 173,250 404,250 808,500 1,097,250 

งบด าเนินงาน 490,500             

งบรายจ่ายอ่ืน 
-ศิลปวัฒนธรรม 
-ประกันคุณภาพ 
-บริการวิชาการ 
-พัฒนาศูนย์วิทย์ 
-ศูนย์ภาษา 

 
40,000 
17,000 
133,000 
300,000 
40,000 

            

งบครุภัณฑ์  434,500             

เงินรำยได้: บ.กศ. 710,800 106,620 248,780 497,560 675,260 

งบด าเนินงาน 668,800             

ประกันคุณภาพ 42,000             

เงินรำยได้: กศ.ปช. 286,600 42,990 100,310 200,620 272,720 
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ตำรำงที่ 7 แสดงแผนการใชง้บประมาณประจ าปี 2559 แยกตามแหล่งที่มา 

งบด าเนินงาน  286,600             

รวม 2,152,400 322,860 753,340 1,506,680 2,044,780 

งบประมำณ ต.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมำณแผ่นดิน 3,890,100 583,515 1,361,535 2,723,070 3,695,595 

งบด าเนินงาน 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-เช้ือเพลิง 

 
1,467,400 

            

งบอุดหนุน 
-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-บริการวิชาการ 

 
60,000 
30,000 

            

งบครุภัณฑ์  2,332,700             

เงินรำยได้: บ.กศ. 121,900 18,285 42,665 85,330 115,805 

งบด าเนินงาน 
-ค่าสาธารณูปโภค 

             

งบรายจ่ายอ่ืน 
-พัฒนาอัตลักษณ์ 

             

เงินรำยได้: กศ.ปช. 226,300 33,945 79,205 158,410 214,985 

งบด าเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-ประกันคุณภาพ 
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ตำรำงที่ 8 แสดงแผนการใชง้บประมาณประจ าปี 2558 แยกตามแหล่งที่มา 

งบอุดหนุน 
-บริการวิชาการ 

             

งบรายจ่ายอ่ืน 
-กองทุนพัฒนาบุคลากร/-กองทุนวิจัย 

             

รวม 4,238,300 635,745 1,483,405 2,966,810 4,026,385 

งบประมำณ ต.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมำณแผ่นดิน 1,701,000 255,150 595,350 1,190,700 1,615,950 

งบด าเนินงาน 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-เช้ือเพลิง 

 
655,000 
110,000 

            

งบอุดหนุน 
-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-บริการวิชาการ 

 
30,000 
60,000 

            

งบครุภัณฑ์  846,000             

เงินรำยได้: บ.กศ.      

งบด าเนินงาน 
-ค่าสาธารณูปโภค 

             

งบรายจ่ายอ่ืน 
-พัฒนาอัตลักษณ์ 

             

เงินรำยได้: กศ.ปช. 617,300 92,595 216,055 432,110 586,435 

งบด าเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-สาธารณูปโภค 
-ประกันคุณภาพ 

 
559,300 
30,000 
28,000 

            

งบอุดหนุน 
-บริการวิชาการ 
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ตำรำงที่ 9 แสดงแผนการใชง้บประมาณประจ าปี 2557 แยกตามแหล่งที่มา 

งบรายจ่ายอ่ืน 
-กองทุนพัฒนาบุคลากร/-กองทุนวิจัย 

             

รวม 2,318,300 347,745 811,405 1,622,810 2,202,385 

งบประมำณ ต.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมำณแผ่นดิน 1,965,200 294,780 687,820 1,375,640 1,866,940 

งบด าเนินงาน 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 

 
455,200 

            

งบอุดหนุน 
-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-บริการวิชาการ 

 
 

60,000 

            

งบครุภัณฑ์ 1,450,000             

เงินรำยได้: บ.กศ.      

งบด าเนินงาน 
-ค่าสาธารณูปโภค 

             

งบรายจ่ายอ่ืน 
-พัฒนาอัตลักษณ์ 

             

เงินรำยได้: กศ.ปช. 595,200 89,280 208,320 416,640 565,440 

งบด าเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 
-สาธารณูปโภค 

 
439,700 
80,000 
25,500 

            

งบอุดหนุน 
-ศิลปวัฒนธรรม 

 
30,000 

            

งบรายจ่ายอ่ืน 
-ประกันคุณภาพ 

 
20,000 

            

รวม 2,560,400 384,060 896,140 1,792,280 2,432,380 
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ตำรำงที่ 10 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจ าป ี2556 แยกตามแหล่งที่มา 

งบประมำณ ต.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมำณแผ่นดิน 810,000 121,500 283,500 567,000 769,500 

งบด าเนินงาน 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 

 
495,000 

            

งบอุดหนุน 
-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-บริการวิชาการ 

 
30,000 
110,000 

            

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
-ประกันคุณภาพการศึกษา 
-พัฒนาวิชาชีพครู 

 
25,000 
150,000 

            

เงินรำยได้: บ.กศ. 85,000 12,750 29,750 59,500 80,750 

งบด าเนินงาน 
-ค่าสาธารณูปโภค 

 
25,000 

            

งบรายจ่ายอ่ืน 
-พัฒนาอัตลักษณ์ 

 
60,000 

            

เงินรำยได้: กศ.ปช. 956,900 143,535 334,915 669,830 909,055 

งบด าเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 

 
621,900 
80,000 

            

งบอุดหนุน-บริการวิชาการ 30,000             

งบรายจ่ายอ่ืน 
-กองทุนพัฒนาบุคลากร 
-กองทุนวิจัย 

 
225,000 
(200,000) 

            

รวม 1,851,900 277,785 648,165 1,296,330 1,759,305 
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ตำรำงที่ 11 แสดงแผนการใชง้บประมาณประจ าปี 2555 แยกตามแหล่งที่มา 

งบประมำณ ต.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมำณแผ่นดิน 910,735 136,610.25 318,757.25 637,514.50 865,198.25 

งบด าเนินงาน(ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-ท านบุ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 

 
625,735 
30,000 

            

งบอุดหนุน 
-บริการวชิาการ 

 
80,000 

            

งบรายจ่ายอื่นๆ 
-ประกันคณุภาพการศึกษา 
-พัฒนาวชิาชพีคร ู

 
25,000 
150,000 

            

เงินรำยได้: บ.กศ. 25,000 3,750 8,750 18,750 23,750 

งบด าเนินงาน 
-ค่าสาธารณปูโภค 

 
25,000 

            

เงินรำยได้: กศ.ปช. 1,256,965 188,544.75 439,937.75 879,875.50 1,194,116.75 

งบด าเนินงาน(ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
-วัสดุการศึกษา/ส านักงาน 
-ค่าวัสดุเชือ้เพลิง 

 
511,965 
200,000 

            

งบรายจ่ายอื่น 
-กองทุนพัฒนาบุคลากร 
-กองทุนวิจัย 

 
225,000 
320,000 

            

รวม 2,192,700 328,905 767,445 1,534,890 2,083,065 
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ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน งบประมำณ 
 คณะเทคโนโลยีใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มติิ โดยจัดท าข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานงบประมาณดังนีค้ือ แผนงาน 
งาน โครงการหลัก โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย  

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
1.1 งานพ ฒนาปรับปรงุหลักสูตร 
1.2 งานพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
1.3 งานพัฒนาทักษะด้านภาษาและการเตรยีมความพร้อมสู่อาเซียน 
1.4 งานเครือข่ายความร่วมมือ 

2. แผนงานการวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพฒันาท้องถิน่ 
2.1     งานพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร 
2.2     งานสนับสนนุงบประมาณทุนวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย 
2.3 งานสรา้งผลงานวิจัยองคค์วามรู้ 
2.4 งานแสวงหาพนัธมิตรการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 
2.5 งานสัมพันธ์ชุมชน 

3. แผนงานการบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 งานพัฒนาครูและบุคลากรประจ าการ 
3.2 งานบริหารจัดการศูนยน์ิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
3.3 งานสรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.4 งานบริหารศูนย์พฒันาท้องถิน่ 

4. แผนงานการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
4.1      งานบรหิารจัดการดา้นศิลปวัฒนธรรมและเครือข่าย 
4.2      งานบูรณาการการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. แผนงานการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
5.1     งานบริหารบุคคล 
5.2     งานบริหารมหาวทิยาลยัตามหลักธรรมาภิบาล 
5.3    งานพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
5.4    งานจัดหาทรพัยากรการเรยีนรู้ 
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5.5    งานจัดหารายได้จากสินทรพัย์ 
5.6    งานบรหิารจัดการโรงเรียนสาธิต 

 
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินตามเกณฑ์พงึรับ-พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิต ิแสดงสถานะปัจจุบันทางการเงนิและงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่

ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินและใช้ในการตัดสินใจได้ 
 
กำรจัดท ำรำยงำนแสดงสถำนะงบประมำณ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายจัดท ารายงานการใช้จา่ยงบประมาณทุก 3 เดือนหรือรายไตรมาส โดยน าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ เพื่อน าข้อมูลไป
ปรับปรุง พฒันา แก้ไขการด าเนินงานภายในคณะอยา่งต่อเนื่อง  
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ภำคผนวก
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กำรวิเครำะห์รำยได้และรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2551-2561 
 

รำยได้รวมและรำยจำ่ยรวมประจ ำปีงบประมำณ 2551-2561 
 คณะได้น ารายได้รวมและรายจ่ายรวมของงบประมาณปี 2551-256 มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยคณะมีรายได้รวมและรายจา่ย
รวมดังแสดงในตารางที ่11  
 
ตำรำงที่ 11 รายไดร้วมและรายจ่ายรวมประจ าปีงบประมาณ 2551-2561 
 
งบประมำณ ปีงบประมำณ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
รำยได้รวม 1,661,200.00 2,684,400 1,824,400 1,961,133 2,192,700 1,851,900 2,560,400 2,342,098 4,238,300 2,152,400 4,139,700 

รำยจ่ำย
รวม 

1,652,861.62 2,653,427.2 1,811,472.91 1,936,852.11 2,177,856.07 1,851,590.86 2,558,105.21 2,342,095.0 4,112,773.54 2,150,888.67 4,039,500.8
6 

คงเหลอื 8,338.38 30,972.77 12,927.09 24,280.89 14,843.93 309.14 2,294.79 3.03 125,526.46 1,511.33 100,209.14 

 
แหล่งที่มำของรำยได้ (Revenues) ปีงบประมำณ 2551-2561 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแหล่งงบประมาณสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในจากแหล่งที่มา 2 แหล่งคือ 

1. เงินงบประมาณแผน่ดิน (งปม.)  
2. เงนิรายได้ของมหาวิทยาลยั 

2.1 เงนิบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) และ 
2.2 เงินบ ารุงการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 

 
 

ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยรวมดังแสดงในตารางที ่12 และภาพที่ 4 
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ตำรำงที่ 12 แสดงงบประมาณประจ าปีโดยรวมและแยกตามแหล่งที่มา 

    
      

                  
 
 
 

งบประมำณ ปีงบประมำณ        

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

609,900 721,400 1,151,200 974,889 910,735 810,000 1,965,200 1,700,999
.65 

3,890,100 1,155,000 874,500 

เงินรำยได้ บ.ก
ศ. 

- 120,000 - 493,000 25,000 85,000 - - 121,900 710,800 955,640 

เงินรำยได้ 
กศ.ปช. 

1,051,300 1,843,000
* 

673,200 493,244 1,256,965 956,900 595,200 641,098 226,300 286,600 409,560 

รวม 1,661,200 2,684,400 
(+56.18%

) 

1,824,400 
(-32.04%) 

1,961,133 
(+7.49%) 

2,192,700 
(+11.8%) 

1,851,900 
(-15.5%) 

2,560,400 
(+38.2%) 

2,342,098 
(-8.52%) 

4,236,300 
(+80.87%

) 

2,152,400 
(-49.19%) 

4,139,700 
(+92.32%

) 
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ภำพท่ี 4 แสดงงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับการจัดสรรโดยรวม 


