
 

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจําปีงบประมาณ 2556-2560 

 
1. ปรชัญา  

 ปัญญานํา คุณธรรมเด่น เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

2. วิสัยทัศน ์

  มีความเป็นเลิศทางวิชาการประมงและทรพัยากรทางนํ้าในระดับนานาชาติ 
 
3. พันธกิจ 

3.1 พัฒนาระบบจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการ
คิด ปฏิบัติ และมีคณุธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

3.2 บูรณาการการวิจัยอย่างมทิีศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่
สังคม 

3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะ
ทางอย่างครบวงจร 

3.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุนักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) เพื่อให้บรรลุพันธกิจ 

 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของสังคมเพื่อให้เป็นไปตามปรชัญา                  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

4.2 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
4.3 เพื่อบูรณาการองค์ความรูที้่สามารถเพิม่ศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชมุชน เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กร 
4.4 เพื่อดํารงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 
4.5 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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5. นโยบายคณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ํา 

5.1 การผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ ตามความต้องการของสังคมเพื่อให้เป็นไปตามปรชัญา วิสัยทัศน์ และ
พนัธกิจ 

5.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้
ในอนาคต 

5.3 การบูรณาการองค์ความรูที้่สามารถเพิม่ศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชมุชน เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

5.4 การดํารงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
6. นโยบายด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

 สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานบริหารงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน 
รายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดทําเป็น 
แผนปฏิบัติราชการประจําป ีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ดังน้ี 

(1) นโยบายเร่งด่วน สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานผลักดันตามนโยบายเร่งด่วนของ 
มหาวิทยาลัย ตามผลการ Retreat ท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในแต่ละด้าน 

(2) นโยบายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานตั้งงบประมาณเพื่อ 
ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 6 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

     ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัต ิทันต่อการเปล่ียนแปลง มี 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

     ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมี 
ความสุข 

     ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวตักรรม 
     ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การบูรณาการองค์ความรู้ท่ีเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะ 

ของชุมชน 
     ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
     ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่6 การพฒันาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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7. นโยบายทางการเงนิของคณะ 

8.1 บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ   พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้คณะ โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ    เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ 

8.2 บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 
 
8. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 

8.1 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว และง่ายต่อการบริหารจัดการ 
2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การเบิกจ่ายเงินดําเนินการผ่านระบบบัญชี 3 มิติ และระบบ GFMIS ทําให้ระบบการเบิกจ่าย

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
4. สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินอย่างรวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 

8.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ปริมาณงานมาก ไม่สามารถลดขั้นตอนหรือร่นระยะเวลาให้ส้ันลงได้ ทําให้บางครัง้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันเวลา 

2. ระบบบัญชี 3 มิติ มีข้อจาํกัดในการรายงานผลได้ครอบคลุมตามความต้องการของหน่วยงาน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการที่สนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมล่าช้ากว่า

แผนการท่ีได้กําหนดไว ้
4. ยังไม่มีการวางระบบทางการเงินและบัญชี เพื่อเป็นเครือ่งมือให้กับผู้บริหาร เช่น การวิเคราะห์

ทางการเงินจากงบทางการเงิน หรือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น 
5. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรมของคณะ 
6. ยังไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตท้ัง 5 ด้าน ตามพนัธกิจได้ 

 
        8.3 โอกาส (Opportunities) 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีโครงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
ของการปฏิบัติงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทันสมัย สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
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8.4 อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายท่ีเกีย่วข้องกับการเบิกจ่ายของรฐัมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
2. กฎระเบียบทางด้านการเงินเข้มงวด และเคร่งครัดเรือ่งระยะเวลาในการเบิกจ่าย 
3. สภาพเศรษฐกิจตกต่าํมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณจากรฐัมายังมหาวิทยาลัยมี

แนวโน้มลดลง 
4. จํานวนประชากรในวัยศึกษามีจาํนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต 
5. หน่วยตรวจสอบภายในมีความล่าช้าในการตรวจสอบการเบิกจ่าย 

 
9. วัตถปุระสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 9.1 เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะให้มีความรวดเรว็ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมท้ังมีระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 9.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการเงินและพัสดุให้เอื้อต่อการพฒันาคณะ และมีความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 9.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรพัยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
 9.4 เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. กลยุทธท์างการเงิน 

 กลยุทธท์ี่ 1 : การบริหารจัดการทางการเงิน มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

 หลกัการ : การบริหารจัดการทางการเงินภายในของคณะ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมท้ังมี 
                         ระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 มาตรการ : 

1. กําหนดให้บุคลากรของคณะเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
พัสดุ ระเบียบกรมบัญชีกลาง ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างเคร่งครัด 

2. กําหนดให้มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ 
3. กําหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงานการเบิกจ่ายเงินทุกรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมลูในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการประจาํปี 

กิจกรรม/โครงการ ปีที่ดําเนินการ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบหลัก
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถ
   ตรวจสอบและรู้สถานะทางการเงินที่สนับสนุนการ 
   ตัดสินใจของผู้บริหาร 

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/งาน
คลัง 

2. จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปขีองคณะ 2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

งานนโยบายและแผน 
/งานคลัง 

3. จัดทําแผนในการจัดซ้ือจัดหาตามงบประมาณที่
    ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและงบประมาณเงิน 
    รายไดข้องคณะทุกป ี

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

งานพัสดุ/งาน
นโยบายและแผน 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
    อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และรายงานการใช้จ่าย 
    งบประมาณให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน รวมทัง้ 
    รายงานตอ่ที่ประชุมคณะเป็นรายไตรมาส 

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

งานคลัง 

5. วิเคราะหเ์พ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 2557-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

คณบดีและทีม
บริหาร 

 
 กลยุทธท์ี่ 2 : ปรบัปรงุระบบการบริหารการเงิน การคลังและพสัดุ 

 หลกัการ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างและลดขั้นตอนการเบิกจ่าย เพื่อให้ระบบ 
                         บริหารทางการเงินมีความคล่องตวั การดําเนินโครงการต่าง ๆ เสรจ็สิ้นทันกําหนดเวลา 
 มาตรการ : 

1. ดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แจ้งเวียนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและพัสดุท่ีถูกต้องตรงตามระเบียบให้แก่
บุคลากร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเรว็ยิ่งข้ึน 
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แผนปฏิบัติการประจาํปี 

กิจกรรม/โครงการ ปีที่ดําเนินการ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบหลัก
1. จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ
   เขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบ 
   ท่ีเกี่ยวขอ้งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกปี อย่าง 
   น้อยปีละ 2 คร้ัง 

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

งานคลังและพัสดุ

2. จัดทําแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่มีความ
    เปลี่ยนแปลงเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรเพื่อทราบและ 
    ถือปฏิบัติ 

2557-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

งานคลังและพัสดุ

 
 กลยุทธท์ี่ 3 : กําหนดเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ 

 หลกัการ : จดัสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะที่กําหนด 
 มาตรการ : 

1. จัดสรรงบประมาณจากการประมาณการรายรับเงินรายได้ให้เพียงพอและสอดคล้องกับ
ภารกิจของคณะ 

2. จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์ โดยจาํแนกตาม
แผนงานกองทุนและประเภทรายจ่าย 

 
แผนปฏิบัติการประจาํปี 

กิจกรรม/โครงการ ปีที่ดําเนินการ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบหลัก
1. จัดทําหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปี
    งบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ 
    คณะและมหาวิทยาลัย 

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

กรรมการประจํา
คณะ 

2. จัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ประจําป ีและ
    รายละเอียดรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายและแผน 
    กลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

งานนโยบายและ
แผน 
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กลยุทธท์ี่ 4   : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผนที่กาํหนดและมีประสิทธิภาพ 

 หลกัการ : ดําเนินการติดตามรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 มาตรการ : 

1. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ และ
กําหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสําคญั เพื่อเร่งรัดการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

แผนปฏิบัติการประจาํปี 

กิจกรรม/โครงการ ปีที่ดําเนินการ งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบหลัก
1. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
   แผนที่กําหนดไว้ ในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 
   ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลารายไตรมาส 

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

งานนโยบายและแผน

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือ
   เพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวขอ้ง 

2556-2560 ใช้งบประมาณ
ปกติ 

คณบดีและผูบ้ริหาร

 
11. แหล่งทีม่าของรายได้ 

  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้าํ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีแหล่งงบประมาณใน
การสนับสนนุเพื่อการผลิตบัณฑิต การวจิัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ซ่ึงสามารถจาํแนกรายละเอียดท่ีมาของรายรับได้ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประกอบด้วย 

2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงกิจกรรม    
      ค่าบํารุงห้องสมุด  
2.2 ค่าบํารุงพิเศษ จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาละ 3,000 บาทต่อคน 
      และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาละ 5,000 บาทต่อคน 
2.3 เงินผลประโยชน์ ได้แก่ ค่าจําหน่ายพนัธุสั์ตว์น้าํ ค่าเช่าพื้นที่เพื่อจาํหน่ายอาหารว่าง 

และเครื่องดื่มบริเวณสวนป่าของคณะ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการ  

3. ดอกเบี้ยจากเงินกองทุนท่ีอยู่ในความดูแลของคณะ ซ่ึงมีอยู่ 3 กองทุน คือ กองทุนคณะ 
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการคณะ และกองทุนบริหารสินทรพัย์คณะ 
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4. เงินรายได้ท่ีสํานักวิจัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร ได้จัดสรรให้แก่ต้นสังกัดของ
นักวิจัยหรือผู้ได้รับทุน โดยได้รับการจัดสรรจากเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 2% และเงิน
อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 1.5%  

5. เงินรายได้อื่น ได้แก่ เงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประมง และเงินบริจาคเพื่องาน
ประชุมวิชาการประมง 

 
12. ประมาณการแหลง่ที่มาของรายได้ ในระยะ 5 ป ีระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 

แหล่งเงิน ปีงบประมาณ
 2556 2557 2558 2559 2560

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
   (เฉพาะงบดําเนินงาน) 

2,096,600 2,096,600 2,096,600 2,096,600 2,096,600

2. เงินรายได้คณะ 6,100,100 6,100,100 6,100,100 6,100,100 6,100,100
3. ดอกเบ้ียเงินกองทุนท่ีอยู่ใน 
    ความดูแลของคณะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

4. เงินรายได้ท่ีสํานักวิจัยฯ 
   จัดสรรให้คณะ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

5. เงินรายได้อ่ืน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
รวมทกุแหลง่เงิน 8,746,700 8,746,700 8,746,700 8,746,700 8,746,700

 
หมายเหตุ : แหล่งท่ีมาของรายได้ดังกล่าวข้างต้น มีวิธีประมาณการวงเงินที่แตกต่างกันดังนี้ 
  1) เงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ประมาณวงเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสํานักงบประมาณ โดย
พิจารณาจากจํานวนเงินที่เคยได้รับย้อนหลัง 3 ปี ซ่ึงมีเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีจะส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีคณะได้รับ 
  2) เงินรายได้ของคณะ เป็นการประมาณการรายรับจากการดําเนินงานของคณะ โดย
พิจารณาจากปัจจัยภายในของคณะเอง ได้แก่ จาํนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ผลประกอบการดําเนินงานท่ีผ่าน
มา และจากปัจจัยภายนอก 
  3) ดอกเบ้ียเงินกองทุนท่ีอยู่ในความดูแลของคณะ เป็นการประมาณการจากวงเงินในกองทุนท่ี
คาดว่าจะมีในแต่ละปี โดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่เคยได้รับในแต่ละปี 
  4) เงินรายได้ท่ีสํานักวิจัยฯ จัดสรรให้คณะ ประมาณการจากผลเฉล่ียท่ีเคยได้รับในแต่ละป ี
  5) เงินรายได้อื่น เป็นการประมาณการรายรับท่ีเคยได้รับในแต่ละป ี
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13. นโยบายการบริหารงบประมาณ 

  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้าํ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการบริหารงบประมาณ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบริหารงบประมาณภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการประจําคณะ 
  การจัดสรรงบประมาณท้ังเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินงบประมาณรายได้  เป็นไปตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ  เพือ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ท้ัง 6  ประเด็นของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1  การผลิตบัณฑิตท่ีเป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญใน 
      สาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  ประเด็นท่ี 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข 
ประเด็นท่ี 3  ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
ประเด็นท่ี 4  การบูรณาการองค์ความรูท่ี้เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชมุชน  

       และสนองงานโครงการในพระราชดําร ิ
ประเด็นท่ี 5  การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ  
ประเด็นท่ี 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

  โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดิน  เฉพาะงบดําเนินงาน ได้จัดสรรเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และ 

สนับสนุนการเพาะและผลิตพันธุ์สัตว์น้ําสําหรับใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย ซ่ึงมีหลักการจัดสรรแบบ
รวมศูนย์ โดยอิงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  2. งบประมาณเงินรายได้ ได้จัดสรรตามยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ด้านของมหาวิทยาลัย เป็นการ
จัดสรรแบบรวมศูนย์ และอิงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 2.1 จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  ในอัตราปีงบประมาณละ     
        15,000 บาทต่อคน  
 2.2 จัดสรรงบสนับสนุนนักศึกษาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับปริญญาตรีและ 
        ระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตราคนละ 5,000 บาทตลอดหลักสูตร 

 2.3 ให้นําเงินเหลือจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สมทบเข้ากองทุนคณะเทคโนโลยีการประมง 
         และทรัพยากรทางน้ํา หรือให้พิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ให้นําไปตั้งเป็นเงินสะสม 
      เพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร หรือให้พิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
       ให้นําไปตั้งเป็นงบรายจ่ายประจําปี ท้ังนี้ให้แล้วแต่ความเหมาะสมและให้อยู่ในดุลยพินิจ 
       ของผู้บริหาร 
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 2.4 ให้ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สําหรับการขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ 
      ของคณะ โดยมีเกณฑ์การแบ่งสรรเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุง 
      พิเศษ และเงินทดลองเรียน ประจําปีงบประมาณ 2556 ดังน้ี 

ประเภทรายรับ รายการหัก จํานวนเงิน คงเหลือ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รหัสก่อน 55 100.00 100.00
    1. 1 ค่าหน่วยกิต กองทุนมหาวิทยาลัย  5% 5.00 
    1. 2 ค่าบํารุงมหาวิทยาลยั สํานักงานอธิการบดี  10% 10.00 
    1. 3 ค่าบํารุงกจิกรรม งบกลางมหาวิทยาลัย  5% 5.00 
    1. 4 บํารุงห้องสมุด งบกลางเพื่อสมทบรายจ่ายผูกพัน 9% 8.00 
 (ค่าหน่วยกิต ป.โท ต้องหัก กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  1% 1.00 
 ให้กลุ่มภารกิจบัณฑิต 3% ค่าสาธารณูปโภค  10% 10.00 60.00
 ที่เหลือหักตามเกณฑ์ของ อุดหนุนยุทธศาสตร์คณะฯ  20% 12.00 
 มหาวิทยาลัย) อุดหนุนพัฒนาบุคลากร  5% 3.00 

อุดหนุนงานวิจัย  5% 3.00 
อุดหนุนบริหารงานคณะฯ  10% 6.00 
อุดหนุนการจัดการศึกษาคณะฯ  60% 36.00

    1. 1 ค่าหน่วยกิต รหัสต้ังแต่ 55 100.00 100.00
 (ค่าหน่วยกิต ป.โท ต้องหัก สมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย  34% 34.00 66.00
 ให้กลุ่มภารกิจบัณฑิต 3% อุดหนุนยุทธศาสตร์คณะฯ  20% 13.20 
 ที่เหลือหักตามเกณฑ์ของ อุดหนุนพัฒนาบุคลากร  5% 3.30 
 มหาวิทยาลัย) อุดหนุนงานวิจัย  5% 3.30 
 อุดหนุนบริหารงานคณะฯ  10% 6.60 
 อุดหนุนการจัดการศึกษาคณะฯ  60%  39.60
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2. ค่าบํารุงพิเศษ   100.00 100.00
    1.1 ป.ตรี รายละ 3,000 กองทุนมหาวิทยาลัย  5% 5.00 
    1.2 ป.โท รายละ 5,000 กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  1% 1.00 
    1.3 ป.เอก รายละ ค่าสาธารณูปโภค  10% 10.00 84.00
         10,000 บาท  อุดหนุนยุทธศาสตร์คณะฯ  20% 16.80 
         (เร่ิม 1/2556) อุดหนุนทุนการศึกษา 10% 8.40 
  อุดหนุนห้องสมุด  10% 8.40 
  อุดหนุนงานวิจัย  10% 8.40 
  อุดหนุนการบริหารงานคณะฯ   10% 8.40 
  อุดหนุนการจัดการศึกษาคณะฯ  40% 33.60

3. เงินทดลองเรยีน   100.00 100.00
   (ยอดรับเป็นยอดหลังหัก สมทบส่วนกลาง  16% 16.00 84.00
   ให้ สนอ., คณะวิทย์ฯ,  อุดหนุนยุทธศาสตร์คณะฯ  20% 16.80 
   คณะศิลปศาสตร)์ อุดหนุนพัฒนาบุคลากร  5% 4.20 
  อุดหนุนงานวิจัย  5% 4.20 
  อุดหนุนการบริหารงานคณะฯ   10% 8.40 
  อุดหนุนการจัดการศึกษาคณะฯ  60%  50.40

 

15. การจัดทาํรายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

  มีการจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินทุก ๆ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร สําหรับใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหาร และจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส รายงานแสดงยอดฐานะทางการ
เงินกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และมหาวิทยาลัย ซ่ึงกรรมการประจําคณะจะช่วยตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
 
 
 


