แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2560-2564
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2561)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

คานา
แผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ปรับ ปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ จัดทาขึ้นสอดคล้องตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ป ระกอบที่ 1 การบริห ารจัดการภายในสถาบันวิ จัยและพั ฒ นา ซึ่ งได้กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานโดยให้หน่วยงานต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มีแนวทางจัดหา
ทรั พยากรทางด้า นการเงิน หลั กเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภ าพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และมีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีในแต่ละพันกิจและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากรประกอบการดาเนินงานระหว่าง ปีงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
หวัง เป็ น อย่ า งยิ่ งว่า แผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิน ฉบั บนี้จ ะท าให้ ส ถาบันวิ จัย และพั ฒ นาสามารถผลั กดั น
กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมา
1.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)
ด้านการเงิน
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)
ด้านการเงิน

1
3

4

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
3.1 วิสัยทัศน์
5
3.2 วัตถุประสงค์
5
3.3 เป้าประสงค์
5
3.4 กลยุทธ์
5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี
5
(พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.6 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
6
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
3.7 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/
8
โครงการ/กิจกรรม
3.8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
10
3.9 ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ
10
3.10 งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาย้อนหลัง 5 ปี
10
3.11 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี
11
(พ.ศ. 2560-2564) (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
3.12 แนวทางการบริหารงานงบประมาณ
11
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา

12

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT
(SWOT Analysis) ด้านการเงิน
ตารางที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ตาราง 3.2 แสดงจานวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จาแนก
ตามประเภท ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560
ตาราง 3.3 แสดงแนวโน้มจานวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน
จาแนกตามประเภท ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

4
7
9
10

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงานเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ภาพที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี งบประมาณ 2560-2564
ภาพที่ 3.2 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

หน้า
3
6
12

2

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา
แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 พ.ศ.2561)
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ จั ดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านกลยุทธ์ทางการเงินของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อที่ 1
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์
ผู้บริหารหน่วยงานจาก อดีตถึงปัจจุบัน
รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นสานักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547 และได้
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สานักวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ยุทธนา พูนทอง
นายมงคล ชาวเรือ
นายศานติ เล็กมณี
ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง
ผศ.จินตนา เวชมี
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

พ.ศ. – พ.ศ.
2538 - 2539
2539 – 2543
2543 - 2546
2546 - 2547
2548 - 2552
2552 – 2556
2556 – 2560
2560 – ปัจจุบัน
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1.1.1 ปรัชญา
สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล
1.1.2 เอกลักษณ์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการอย่างโปร่งใสด้วยใจบริการ
1.1.3 อัตลักษณ์
บริหารงานวิจัยควบคู่งานบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคม
1.1.4 พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น และสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตามพระ
บรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบ บูรณาการ ในรูปแบบชุดโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
6. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
2. เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
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1.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

แผนงาน

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง
ศึกษาธิการ

เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
แผนฯ 15 ปี
มหาวิทยาลัย

1. เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ


6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม


4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต


1.11 การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

4.2 การสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา











นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค

ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่กาหนดไว้

ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก
ร่วมอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่
นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์









ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา
และชุมชนในการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ





นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ


นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่กาหนดไว้


เพื่อขยายการผลิต
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ


เพื่อผลิตกาลังคน
ที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของประเทศ


ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ

เพื่อบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน
และสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ


ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้







1)เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

2)การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม

3)การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

ภาพที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยทั้งเงิน
งบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนามากาหนดเป็น
กลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)
ด้านการเงิน
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (weaknesses)
1. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามการใช้ 1.ไม่มีหลักสูตรบริการวิชาการที่จัดหารายได้
จ่ายเงินงบประมาณอย่างเข้มงวด
2.งานวิจัยที่สร้างรายได้ยังมีน้อย
2.มีข้อมูลด้านการเงินที่ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขาดความ
คล่องตัว
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1.มีหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบทาง
1.เงินงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัยจาก
การเงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณภายนอกล่าช้า
2.มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับ
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการและเจ้าหน้าที่
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท โรงงาน
ผู้รับผิดชอบงานการเงินไม่อานวยความสะดวกต่อ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การเบิกจ่ายทุนวิจัย
3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดโอกาสให้
3.ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทาให้การ
มหาวิทยาลัยสามารถกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ
คาดการณ์/วางแผน และการกาหนดกลยุทธ์ด้าน
ด้านการเงินเพื่อบังคับใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้
การเงินต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)
ด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกาหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์
ทางการเงิน และก าหนดตั วชี้วั ดความส าเร็ จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิ น ประจ าปี งบประมาณ 2560 -2564
เป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการเงิน
3.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อสร้างกลไกในการจัดหางบประมาณ หรือรายได้จากแหล่งทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
3.3 เป้าประสงค์
1. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. การวิจัยและบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
3. การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
3.4 กลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. การบริหารการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
2. การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
3. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
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3.6 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

กลยุทธ์แผนกล
ยุทธ์ทาง
การเงิน

เป้าประสงค์
แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

วิสัยทัศน์
แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สถาบันวิจยั
และพัฒนา

วิสัยทัศน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสู่สากล

สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นหน่วยงานทีใ่ ช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. มีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้จา่ ยงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. การบริหารการใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี งบประมาณ 2560-2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)
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3.7 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตารางที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงาน
2559
2560
2561
2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
มีระบบ
1 ระบบ
1
1
1
มีการใช้จ่าย
พัฒนาและปรับปรุง ฐานข้อมูลทาง
งบประมาณที่มี
ระบบการใช้จ่าย
การเงินเพื่อการ
ประสิทธิภาพ
งบประมาณที่มี
บริหารและ
ประสิทธิภาพ
ตัดสินใจ
โปร่งใส ตรวจสอบ บุคลากรมีความรู้ 1 คน/ ปี 1
1
1
ได้สอดคล้องกับ
ความเข้าใจและ
ยุทธศาสตร์การ
สามารถนาไป
พัฒนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติให้เป็นไป
และสถาบันวิจัย
ตามระเบียบ
และพัฒนา
งานการเงินและ
งานพัสดุ
ได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ

งานบริหาร
ทั่วไป

1

พัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและ บุคลากร
พัฒนา โดยจัดให้มีโครงการ
สถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ พัฒนา
งานการเงินและงานพัสดุ

9
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เป้าหมาย

2559

การดาเนินงาน
2560
2561
2562

2563

2.5/ปี

2.5/ปี

2.5/ปี

2.5/ปี

2.5/ปี

1.เร่งรัดมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
เงินรายได้จากงบบารุงการศึกษา

อย่างน้อย 1
เรื่อง

1

1

1

1

1

อย่างน้อย 1
เรื่อง
อย่างน้อย 1
หลักสูตร

1

1

1

1

1

2.1 นาผลงานวิจัยมาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เชิง
พาณิชย์
2.2 รับทาวิจัยจากองค์กรภายนอก

1

1

1

1

1

3.1 เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร
ภายนอก

งานวิจัย

อย่างน้อย 1
เรื่อง

1

1

1

1

1

3.2 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่
สามารถเรียกเก็บค่าลงทะเบียนได้

งานบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ 2 การ
ไม่น้อยกว่า
มีรายได้เพิ่มขึ้น
บริหารการใช้จ่าย
ร้อยละ 2.5
อย่างมี
ต่อปี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
1.งานบริหาร
ทั่วไป
2.งานวิจัย
3.งานบริการ
วิชาการ
งานวิจัย
งานวิจัย
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3.8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
3.8.1 การจัดหา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทั้งที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบ บกศ. โดยจาแนกเป็น
1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย และดาเนิน
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งส่วนหนึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการเอง และอีกส่วนหนึ่งกระจายให้คณะ/
สานัก/สถาบันดาเนินการ
2. งบ บกศ. ได้รับเป็นงบประมาณเพื่อบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนานักวิจัย
และเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย
3.9 ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ
การประมาณการรายรับเพื่อให้เกิดการจัดทาแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรคานึงถึง คือการ
ประเมินและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนที่กระจายไปสู่นักวิจัย คณะ/
สานัก/สถาบัน ว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องและตรงตามไตรมาส นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมข้อมูล และจัดทาสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อใช้เป็นฐานในการประมาณการรายรับในแต่ละปีงบประมาณ
3.10 งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาย้อนหลัง 5 ปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5 ปีย้อนหลัง ดังแสดงในตารางที่ 3.2
ตาราง 3.2 แสดงจานวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จาแนกตามประเภท
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561
ประเภท
งบประมาณแผ่นดิน
งบ บารุงการศึกษา
งบรายได้ (กองทุนวิจัย)
รวม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
6,501,000
1,242,300
580,000
7,743,300

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
6,108,200
1,883,650
2,135,000
10,126,850

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
6,632,000
9,317,000
662,500
852,500
1,500,000
1,500,000
8,794,500
11,669,500

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
10,104,300
622,500
1,500,000
12,226,800
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3.11 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
ตาราง 3.3 แสดงแนวโน้มจานวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จาแนกตามประเภท
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
ประเภท
งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงการศึกษา
งบรายได้
(กองทุนวิจัย)
รวม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
9,317,000
852,500
1,500,000

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
10,104,300
622,500
1,500,000

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
10,609,515
653,625
1,575,000

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
11,139,990
686,306
1,653,700

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
11,696,990
720,621
1,736,385

11,669,500

12,226,800

12,838,140

13,479,996

14,153,996

บาท
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
งบรายได้ (กองทุนวิจยั )
8,000,000

งบบารุงการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน

6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ.2564

พ.ศ. 2565

ภาพที่ 3.2 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
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3.12 แนวทางการบริหารงานงบประมาณ
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดแนวทาง
ในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้
3.12.1 มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดสู่
โครงการ/กิจกรรม ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ
3.12.2 มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้หน่วยงานที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนากระจายงบประมาณให้รายงานเป็นรายเดือน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยรวบรวม แล้วรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านกองนโยบายและแผน
3.12.3 มีการนาผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน/
นักวิจัย มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
3.12.4 การบริหารงบประมาณภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องมีการรายงานสถานะทางการเงินให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกหนึ่งของการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้มีข้อมูลที่จะใช้ใน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยประกาศใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. คณะ/สถาบัน/สานัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานผลและติดตามประเมินผลในระดับโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส ส่งไปยังงานติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและแผน

ภาคผนวก

คาสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 20 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา
.........................................................................
เพื่อให้การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
ของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้หน่วยงานต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีรายนามคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้
1) ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ประธานกรรมการ
2) ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
กรรมการ
3) อ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
กรรมการ
4) อ.ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
กรรมการ
5) นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์
กรรมการ
6) นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
กรรมการ
7) นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
กรรมการ
8) นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
กรรมการ
9) นางสาวบงกช สมหวัง
กรรมการ
10) นางสาวสุธีรา มูลดี
กรรมการ
11) นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
กรรมการ
12) นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน
กรรมการและเลขานุการ
13) นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
1. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ดาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ดาเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
4. ประเมินมูลค่าของทรัพยากรของงบประมาณในการดาเนินงานตามแผน
5. กาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติ กัลยา มฤครัฐอินแปลง)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

