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 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-
2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และเพ่ือจัดท าแนวทางการบริหารจัดการทางด้านการเงินของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยแผนการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินในครั้งนี้ เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

 ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินคุณภาพการศึกษ าภายใน  
ปีการศึกษา 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินครั้งนี้ 
จะสามารถท าให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส  และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 

                                                                                                                                          
                                      (ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก)         

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสทางด้านการเงินมากที่สุด  
นอกจากนี้  แผนกลยุทธ์มทางการเงินที่ได้จัดท าขึ้นในครั้งนี้  มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ เกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของ
หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยรายละเอียดการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
และแนวทางการบริหารจัดการทางด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนามีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  มีประเด็นยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน 2 ประเด็น  เป้าประสงค์ทางการเงิน 4 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 1 การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร 
ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
 เป้าประสงค์ทางการเงิน 
  1) มีการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาสและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  2) มีผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปในทุกด้าน 
 กลยุทธ์ทางการเงิน 
            การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
 เป้าประสงค์ทางการเงิน 
  1) การบริหารจัดการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2) การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อม
ควบคุม และตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบ
รายได้มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้สถาบันวจัยและพัฒนา 

 กลยุทธ์ทางการเงิน 
         ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
 1. แนวทางการบริหารจัดการทางด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินการ
วางแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินซึ่งได้มาจากการจัดสรรงบประมาณการวิจัยทั้งใน



ข 

 

ส่วนของแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน แหล่งทุนเงินรายได้ และจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ และได้มาจาก         
เงินบริหารจัดการงานวิจัยร้อยละ 5 และได้มาจากแหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ  ในส่วนของการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีการบริหารผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการ
ทั่วไป และการพัฒนาบุคลากร   
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย        
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของส านักงบประมาณ  ซึ่งก าหนดให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายให้
เป็นไปตามไตรมาส  โดยการเตรียมความพร้อมของครุภัณฑ์ และเร่งรัดให้จัดซื้อจัดจ้างตามเวลาที่
ก าหนด  นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management 
Information System; MIS) ที่ ใช้ในการบริหารเงินประมาณของทุกประเภท และสามารถรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได ้
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1  บทน า 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำมีบทบำทในกำรดูแลพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 2 พันธกิจ คือ พันธกิจ
ด้ำนกำรวิจัย และพันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำมำรถประสบควำมส ำเร็จ จึงต้องมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเพ่ือเป็นระบบและกลไกในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินให้เหมำะสม  เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้ครบถ้วนทั้ง 2 พันธกิจ ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย   
 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเป็นแนวทำงในกำรจัดหำจัดสรรเงิน และกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจำกงบประมำณที่ได้มำนั้น มำจำกงบประมำณแผ่นดิน และ
งบประมำณรำยได้ ซึ่งมำจำกค่ำหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  และภำษีประชำชน  ซึ่งหน่วยงำน
จ ำเป็นต้องใช้งบประมำณที่ได้รับมำนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเป็นแนวทำงให้
สำมำรถควบคุมดูแลเก่ียวกับรำยรับรำยจ่ำยอย่ำงเหมำะสม  และผลักดันให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัย และกลยุทธ์กำรบริกำรวิชำกำร ให้บรรลุเป้ำประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้ อันได้แก่  
กำรจัดสรรงบประมำณ กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยมีกำรวิเครำะห์รำยได้ฯ ซึ่งแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเป็นกลไก
ทีท่ ำให้สถำบันวิจัยและพัฒนำสำมำรถจัดกำรด้ำนกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น สถำบันวิจัยและพัฒนำจึงได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ และเกิดควำมโปร่งใสสูงที่สุด โดยกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินในครั้งนี้ ได้เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และใช้แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินในครั้งนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่มีควำมสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัย
และพัฒนำ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 2) เพื่อจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 ปรัชญา (Philosophy)   
 พัฒนำกำรวิจัย สร้ำงนวัตกรรม และบริกำรวิชำกำร ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยและ
ชุมชนท้องถิ่น 

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ
ชุมชนและท้องถิ่น 
  

 พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร 
 3. เผยแพร่งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และงำนบริกำรวิชำกำร 
 4. กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness) 
  เป็นหน่วยงำนที่สร้ำงและพัฒนำนักวิจัยที่มีจรรยำบรรณนักวิจัย และพัฒนำงำนวิจัยที่น ำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

 ค่านิยมร่วม 
  มีจิตบริกำรสำนสัมพันธ์ เพื่อคุณภำพงำนที่ดี 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่สถำบันวิจัยและพัฒนำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนให้สถำบัน
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 15 ตัวชี้วัด และ 15 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
เป้าประสงค์  
1.1 เพ่ิมจ ำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 
1.2 เพ่ือผลิตผลงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีคุณภำพ สำมำรถน ำไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
ตัวช้ีวัด 
1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 
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1.2 จ ำนวนนวัตกรรมที่เกิดจำกผลงำนวิจัย 
1.3 จ ำนวนรำงวัลที่เกิดจำกผลงำนวิจัย 
1.4 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่ออำจำรย์ประจ ำ 
กลยุทธ์ 

  1.1 พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพและผลักดัน
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์   
  1.2 กำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนงำนวิจัย เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
  1.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์ท ำวิจัยตำมแผนของมหำวิทยำลัยเพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์รำชภัฏ 
ตำมควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

เป้าประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลชุมชนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนงำนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2.2 ก ำกับ ติดตำมงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2.3 เพ่ิมเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และชุมชนเพ่ือ

พัฒนำชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่บริกำร 
ตัวช้ีวัด 
2.1 จ ำนวนชุมชนในพ้ืนที่บริกำรที่มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลชุมชน 
2.2 ร้อยละของโครงกำรหรือกิจกรรมบริกำรวิชำกำรบรรลุตำมตัวชี้วัด 
2.3 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยด ำเนินโครงกำร

พัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร 
กลยุทธ์ 

  2.1 พัฒนำฐำนข้อมูลชุมชนในพื้นที่บริกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
  2.2 สร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย  
  2.3 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมไดน้ ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือให้วำรสำรจันทรเกษมสำรเป็นแหล่งเผยแพร่ทำงวิชำกำร 
ตัวช้ีวัด 

  3.1 ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติต่อ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 
  3.2 ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ
ต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 
  3.3 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
  3.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำวำรสำรจันทรเกษมสำร 
  3.5 จ ำนวนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
 กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมให้ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ 
  3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  3.3 ส่งเสริมผลงำนวิจัยให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์โดยอำศัยเครือข่ำยผู้ช่วยเชี่ยวชำญจำกภำยนอก 
  3.4 เพ่ิมคุณภำพวำรสำรจันทรเกษมสำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำร
ไทยในกลุม่ฐำน 1 (TCI 1) 
  3.5 ส่งเสริม สนับสนุนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมให้สำมำรถน ำไปจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค์  
4.1 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด 
4.1 ร้อยละของบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ได้รับกำรพัฒนำ 
4.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่บรรลุตำมแผน 
4.3 ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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กลยุทธ์ 
  4.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

4.2 ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
4.3 สร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์ ส่งเสริม สนบัสนุนงำนวจิัย งำนสร้ำงสรรค์ และกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรพฒันำชุมชนและท้องถิ่น 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
กำรส่งเสริม สนบัสนุนงำนวจิัยและ
งำนสร้ำงสรรค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
กำรเผยแพรผ่ลงำนวิจัย งำนสรำ้งสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น ำไปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
งำนวิจยัและงำนบริกำรวิชำกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพิม่จ ำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพ
ต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ทั้งหมด 
1.2 เพื่อผลิตผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ สำมำรถน ำไป
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

2.1 เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลชุมชนส ำหรับใช้
ในกำรวำงแผนงำนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
และชุมชนเมือง 
2.2 ก ำกับ ติดตำมงำนบริกำรวชิำกำรเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมอืง 
2.3 เพิ่มเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำร
บริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนำชมุชนท้องถิ่น
ในพื้นทีบ่ริกำร 

3.1 เพื่อให้ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
นวัตกรรมได้น ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชน
ท้องถิ่น 
3.2 เพื่อให้วำรสำรจันทรเกษมสำรเป็น
แหล่งเผยแพร่ทำงวชิำกำร 
 

4.1 เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยต่ออำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 
1.2 จ ำนวนนวัตกรรมที่เกิดจำก
ผลงำนวิจัย 
1.3 จ ำนวนรำงวัลที่เกิดจำก
ผลงำนวิจัย 
1.4 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ต่ออำจำรย์ประจ ำ 

2.1 จ ำนวนชุมชนในพื้นที่บริกำรที่มีกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลชุมชน 
2.2 ร้อยละของโครงกำรหรือกิจกรรม
บริกำรวิชำกำรบรรลุตำมตวัชี้วดั 
2.3 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ เอกชน 
และชุมชนที่ร่วมมือกับมหำวทิยำลัยด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นทีบ่ริกำร 
 

3.1 ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
ระดับชำต ิ  
3.2 ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
นำนำชำต ิ
3.3 จ ำนวนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 
หรือลิขสิทธิ์ 
3.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำวำรสำร
จันทรเกษมสำร 

4.1 ร้อยละของบุคลำกร
สถำบนัวิจัยและพัฒนำทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำ 
4.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนที่บรรลุตำมแผน 
4.3 ผลกำรประเมินกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำของ
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ 
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3.5 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ถูกน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชน
เมือง 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิต
ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพและผลักดัน
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์1.2 กำร
พัฒนำระบบและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัย เพือ่พัฒนำ
ท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์ท ำวิจัยตำม
แผนของมหำวิทยำลัยเพื่อ
ตอบสนองยุทธศำสตร์รำชภัฏ 
ตำมควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลัก
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และ
สัตว์ทดลอง  

2.1 พัฒนำฐำนข้อมูลชุมชนในพืน้ที่บริกำร
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2.2 สร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำน
บริกำรวิชำกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย/
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  
2.3 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคี
เครือข่ำย เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตตำม
ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
 

3.1 ส่งเสริม สนบัสนุนผลงำนวจิัย งำน
สร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมให้ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติและ
นำนำชำต ิ
3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกให้มีกำรน ำผลงำนวิจัย
ไปใชป้ระโยชน ์
3.3 ส่งเสริมผลงำนวิจัยให้สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์โดยอำศัยเครือข่ำยผู้ชว่ย
เชี่ยวชำญจำกภำยนอก 
3.4 เพิ่มคุณภำพวำรสำรจันทรเกษมสำรที่
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมศนูย์ดัชนี
กำรอ้ำงอิงวำรสำรไทยในกลุ่มฐำน 1 (TCI 
1) 
3.5 ส่งเสริม สนบัสนุนผลงำนวจิัย งำน
สร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมให้สำมำรถน ำไป
จดอนุสิทธบิัตร สิทธบิัตร หรือลิขสิทธิ์ 

4.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
สถำบนัวิจัยฯ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิน่ 
4.2 ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้
4.3 สร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำร
วิจัยและกำรบริกำรวชิำกำรเพื่อ
พัฒนำกระบวนกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

งำนพฒันำและส่งเสริมงำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร งำนส่งเสริมและพฒันำงำนวิจัย งำนบริหำรงำนทั่วไป 
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1.4   กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

หลักการ 
แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563)  ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และได้รับจัดสรรงบประมำณรำยปี ดังนั้น
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ และบรรลุตำมตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึง
ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  10 ข้อ ดังนี้  1) หลักประสิทธิผล 2) หลัก
ประสิทธิภำพ 3) หลักกำรตอบสนอง 4) หลักภำระรับผิดชอบ 5) หลักควำมโปร่งใส 6) หลักกำรมี ส่วนร่วม  
7) หลักกำรกระจำย อ ำนำจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักควำมเสมอภำค และ10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ  

 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส มีควำมคุ้มค่ำ เป็นไปตำมระเบียบ ตรวจสอบได้ และมีกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรทุกระดับ 
 2. เพ่ือพัฒนำกลไกให้มีประสิทธิภำพในกำรจัดหำและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 3. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
 4. เพ่ือให้กำรน ำเทคโนโลยีและสำรสนเทศมำใช้ในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจทำงกำรเงินเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5. เพ่ือพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งกำรสรุปและน ำผลไปปรับปรุงพัฒนำกำร
จัดท ำโครงกำรและระบบงบประมำณให้มีประสิทธิภำพในปีต่อไป 
 

 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 

2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีข้ันตอนในกำรจัดท ำ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ตำมค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เพ่ือท ำหน้ำที่ จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    
 2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) ที่เก่ียวข้องกับกำรเงินและงบประมำณโดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  
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 4. จัดประชุมและร่วมประชุม รับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรมหำวิทยำลัย บุคลำกรสถำบันวิจัย
และพัฒนำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวกับกำรบริหำรงบประมำณ  
 5. น ำเสนอแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 
2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ เพ่ือ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 6. ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 
2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แก่บุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำผ่ำนกำรประชุม
บุคลำกร เพ่ือทรำบและก ำกับให้มีกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  

 8. มีกำรติดตำม ประเมินผล และพัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องในทุกไตรมำส  
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการเงิน 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการเงิน (SWOT Analysis)  
จำกผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินของสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ผ่ำนมำพบว่ำ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินของสถำบันวิจัยและ
พัฒนำได้ ดังตำรำงที่ 2.1   

        

ตารางท่ี 2.1  แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
                ด้านการเงิน 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ภา

ยใ
น 

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันมีกำรติดตำมและเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนและระยะเวลำ อย่ำงต่อเนื่องและน ำ
ข้อมูลเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
2.ผู้บริหำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรกำรเงินและมี
ควำมเข้ำใจระบบกำรบริหำรทำงกำรเงิน 
3.สถำบันวิจยัและพัฒนำได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณทั้ง
งบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ 
4.สถำบันวิจยัและพัฒนำมีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) 
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงิน 
5.กำรเบิกจ่ำยของสถำบันวิจยัและพัฒนำเป็นไปตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
 

1.กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณด้ำนทุนวจิยัของสถำบันวิจยัและ
พัฒนำไม่เป็นไปตำมแผน 
2.กำรจัดหำงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกของสถำบันวิจยั
และพัฒนำยังมีจ ำนวนไม่มำก 
3.บุคลำกรขำดควำมช ำนำญในขั้นตอนและวิธีเบกิจ่ำยเงิน ท ำ
ให้บำงครั้งขำดกำรตรวจสอบเอกสำร 
4.กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อใชใ้นกำรตัดสินใจ  
ยังขำดกำรวิเครำะห์และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหำร 
5.เจ้ำหน้ำที่ดูแลด้ำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์สภำพกำรเงิน
ของสถำบันไม่เพียงพอ  
6.มีกำรกันเงินเหลื่อมปีจำกเงินอุดหนุนกำรวิจัยทั้งงบประมำณ
แผ่นดินและงบประมำณรำยได้ 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ภา

ยน
อก

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบำยระดับประเทศส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 
2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในโลกปจัจุบัน ท ำให้มหำวิทยำลัย
มีโอกำสในกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงกำรยอมรับและเป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
3. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร งำนวิจัย 
และอื่น ๆ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
4. มีแหล่งทุนอุดหนุนกำรวิจัย ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน 
5. มหำวิทยำลัยสนับสนุนเงินอุดหนุนกำรวิจัยส ำหรับกำรเผยแพร่
และติดตำมงำนวิจัย 
6. มหำวิทยำลัยให้ทดรองเงินส ำหรับด ำเนินโครงกำรได้เต็ม
จ ำนวน 
7. รัฐบำลเสนอช่องทำงในกำรรับทุนส ำหรับกำรสนับสนุนกำรวิจัย
เพิ่มมำกขึ้น 
8. รัฐบำลติดตำมกำรใช้งบประมำณ และให้รำยงำนต่อส ำนัก
งบประมำณทุกไตรมำส 

1.แหล่งทุนวิจัยบำงแหล่งแจ้งข้อมูลกำรให้ทุนแบบเร่งด่วนท ำ
ให้นักวิจัยไม่สำมำรถพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยได้ทัน หรือท ำให้
ข้อเสนอกำรวิจัยไม่ได้คุณภำพตรงกับควำมต้องกำรแหล่งทุน 
2.นักวิจัยไม่มีศักยภำพในกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยท ำให้ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณแผ่นดินไม่เพียงพอ 
3.กฎระเบียบข้อบังคับของรำชกำรท ำให้กำรบริหำรจัดกำรไม่
คล่องตัว 
4. นักวิจัยบำงส่วนไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยได้ภำยใน
ระยะเวลำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจั ย  จึ งส่ งผลให้
สถำบันวิจัยและพัฒนำไม่สำมำรถเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย
ได้ตำมไตรมำสที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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ส่วนที่ 3 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ผลจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ด้ำนกำรเงิน (SWOT Analysis) ของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ สำมำรถก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทำงกำรเงิน และ
ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
3.1 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน 

 วิสัยทัศน์ 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรบริหำรทำงกำรเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำนักวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร เพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบ กลไก และกระบวนกำรจัดสรร ตรวจสอบ ติดตำมผลกำร
ใช้งบประมำณ 
 กลยุทธ์  กำรพัฒนำระบบ กลไก และกระบวนกำรจัดสรร ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรใช้งบประมำณ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
 กลยุทธ์ ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ 
 

เป้าประสงค์ 
 1. มีกำรใช้งบประมำณที่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรในแต่ละไตรมำสและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 2. มีผลงำนที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมีควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณท่ีใช้ไปในทุกด้ำน 

 3. กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. กำรเบิกจ่ำย เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย พร้อมควบคุม และ
ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงิน จำกงบประมำณแผ่นดิน และงบรำยได้มหำวิทย ำลัยที่
จัดสรรให้สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนากับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 ตำรำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    

 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบนัวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2561-2565   ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร
งำนวิจัยและงำน
บริกำรวิชำกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ์ที่ 3  
สร้ำงเสริม
ประสิทธิภำพกำร
วิจัยและกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อ
พัฒนำ
กระบวนกำรกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำระบบ 
กลไก และ
กระบวนกำร
จัดสรร ตรวจสอบ 
ติดตำมผลกำรใช้
งบประมำณ 

กำรพัฒนำ
ระบบ กลไก 
และ
กระบวนกำร
จัดสรร 
ตรวจสอบ 
ติดตำมผลกำร
ใช้งบประมำณ 

1. โครงกำรจัดท ำระบบกลไกกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ 
2. จัดท ำรำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยไตรมำส  
3. โครงกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำร 
4. ก ำหนดตัวช้ีวัดที่สำมำรถประเมนิได้
อย่ำงชัดเจน 
5. มีกำรน ำผลมำพัฒนำปรับปรุง 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ระบบบรหิำร
จัดกำรดำ้น
กำรเงิน 

ก ำหนด
แนวทำงในกำร
บริหำรจดักำร
ด้ำนกำรเงินท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

1. โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้ เรื่อง 
ระเบียบกำรเงิน กำรคลัง และพสัดุ แก่
บุคลำกร 
2. ประชุมบุคลำกรสถำบันวจิัยและ
พัฒนำ 
3. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
สถำบันวิจัยฯ 
4. จัดท ำรำยงำนกำรทำงเงินเสนอ
ผู้บริหำร 
5. จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ 
6. ก ำหนดแนวทำงเร่งรัดกำรติดตำม
กำรใช้งบประมำณประจ ำป ี
7.มีกำรก ำกับตำมไตรมำสให้กำรใช้จ่ำย
เป็นไปตำมแผน 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 
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3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561–2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ.  2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 

 
ตัวช้ีวัดของ 

แผนกลยุทธส์ถาบนัวิจยัและ
พัฒนา ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 

2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ 2563) 

ตัวช้ีวัดของ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจยั
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระดับผลกำรประเมิน
กำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

1.มีระบบและกลไกในกำร
จัดสรร กำรวเิครำะห์
ค่ำใช้จ่ำย กำรตรวจระบบ
กำรเงิน และงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรบริหำรจัดกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 2. ร้อยละของกำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

กิจกรรมติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

3. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
4. มีระบบฐำนข้อมลูทำง
กำรเงินงบประมำณของ
มหำวิทยำลยัฯ (MIS) ส ำหรับ
ใช้ในกำรบริหำรจดักำร
งำนวิจัย 

กิจกรรมพัฒนำระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำร 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 1 การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการใช้งบประมาณ 

เป้าประสงค์ทางการเงิน 
 1. มีกำรใช้งบประมำณที่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรในแต่ละไตรมำสและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 2. มีผลงำนที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมีควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ไปในทุกด้ำน 

กลยุทธ์ทางการเงิน 
           กำรพัฒนำระบบ กลไก และกระบวนกำรจัดสรร ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรใช้งบประมำณ 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
1. มีระบบและกลไกในกำรจัดสรร  
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย กำรตรวจระบบ
กำรเงิน และงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ระดับ 5 5 5 5 5 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
ระดับ 1 มีระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
ระดับ 2 มีระบบฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรจัดกำรทำงกำรเงิน 
ระดับ 3 มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณและรำยงำนทำงกำรเงิน เสนอผู้บริหำร

และคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ระดับ 4 มีกำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรมำก ำกับติดตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ระดับ 5 มีกำรจัดท ำกำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรใช้ฐำนข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง  

ในทุกโครงกำรและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกลไกกระบวนกำรจัดสรร
ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรใช้งบประมำณ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
2. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนและ
รำยจ่ำยในภำพรวม 
   2.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงิน  
   งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 

87 
 

 
 
 

87 

 
 
 

89 

 
 
 

89 

 
 
 

90 

   2.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงิน 
  งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  

ร้อยละ 96 96 97 97 98 

 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 

       เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุท่ีสถำบันวิจัยและพัฒนำเบิกจ่ำย  X 100 
            วงเงินงบประมำณรำยจำ่ยลงทุนที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 ร้อยละ 81 ร้อยละ 84 ร้อยละ 87 
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2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีส่ถำบันวิจัยและพัฒนำเบิกจ่ำย  X 100 
    วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันวิจัยและพัฒนำไดร้ับ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงระบบกลไก กระบวนกำรจัดสรร ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรใช้งบประมำณกำรบริหำร

จัดกำรงบประมำณ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
3. จัดท ำรำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส เสนอผู้บริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ และ

คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ 
4. มีกำรก ำกับตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรำย 6 เดือน เสนอ

คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน 
5. จัดระบบควบคุมและตรวจสอบ ภำยในและภำยนอก เป็นประจ ำทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 17 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
 

เป้าประสงค์ทางการเงิน 
1. กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. กำรเบิกจ่ำย เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย พร้อมควบคุม และ

ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงิน จำกงบประมำณแผ่นดิน และงบรำยได้มหำวิทยำลัยที่
จัดสรรให้สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

        ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงิน 

ระดับ 5 5 5 5 5 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัย (MIS) ส ำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ระดับ 2 มีแนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน แผนกำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงิน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ระดับ 3 มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ และ
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน 

ระดับ 4 มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ระดับ 5 มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ

ควำมมั่นคงขององค์กร 
ระดับ 6 มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจ ท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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มาตรการ 
 1. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสถำบันวิจัยและพัฒนำทุกส่วนงำน มีส่วนร่วมในศึกษำกำรเรียนรู้เข้ำใจและ
ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับและประกำศที่เกี่ยวกับด้ำนกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. จัดให้มีระบบกำรจัดสรรเงิน แผนกำรใช้จ่ำย กำรบริหำรและกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงิน 
 3. มีมำตรกำรและแนวทำงเร่งรัดกำรก ำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมไตรมำส 
 4. มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุให้มีควำม
รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตำมข้ันตอนและระบบของมหำวิทยำลัย 
 5. พัฒนำกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ผู้บริหำรสำมำรถใช้ใน  
กำรตัดสินใจ และวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย สถำนะทำงกำรเงินรวมทั้งวิเครำะห์ควำมมั่นคงขององค์กร 
 6. แนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินให้เพียงพอทั้งจ ำนวนแหล่งและสำมำรถตอบสนองงำน
โดยภำพรวมของสถำบันวิจัยและพัฒนำอย่ำงเหมำะสม 
 7. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง ตำมรำยไตรมำสให้ควำมร่วมมือ
และปฏิบัติตำมระเบียบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ในกำรให้ข้อมูลและจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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3.5 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีแหล่งงบประมำณสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำร จำกแหล่งเงิน ดังนี้ 

 3.5.1 แหล่งทุนภายใน มี 3 แหล่งดังนี้ 
 1) ประมำณกำรรำยได้จำกเงินแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล) 

 1.1) กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน จำกมหำวิทยำลัยจันทรเกษม 
 1.2) งบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัย งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 10% ส ำหรับโครงกำร

ติดตำมโครงกำรวิจัยและเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
 1.3 งบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัย งบประมำณแผ่นดิน ส ำหรับจัดสรรทุนอุดหนุนกำร

วิจัยแก่บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 2) ประมำณกำรรำยได้จำกเงินรำยได้ ประกอบด้วย 

 2.1) กำรจัดสรรงบประมำณรำยได้ (ส ำหรับงำนวิจัย) จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 2.2) กำรจัดสรรงบประมำณรำยได้ (ส ำหรับงำนบริกำรวิชำกำร) จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 2.3) งบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัย เงินรำยได้ ส ำหรับจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัยแก่

บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 3) รำยได้หรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืน 

 3.1) เงินบริหำรจัดกำรงำนวิจัย ร้อยละ 5 จำกโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้ง
จำกภำยในและภำยนอก 

   3.2) งบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัย เงินรำยได้ เพ่ือสมทบเงินกองทุนวิจัย มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏจันทรเกษม 

   3.3) เงินกองทุนวิจัย ส ำหรับบริหำรจัดกำรงำนวิจัย ใช้ในกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
รำยงำนกำรวิจัย และบทควำมวิจัย 

 

 3.5.2 แหล่งทุนภายนอก  
      สถำบันวิจัยและพัฒนำมีแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรแสวงหำทุนจำกแหล่งทุน

ภำยนอกเพ่ิมข้ึน จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1) หน่วยงำนสนับสนุนงำนวิจัย เช่น เครือข่ำยองค์กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.)  

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรม (สกสว.)
และอ่ืน ๆ  

2) องค์กรธุรกิจเอกชน เพ่ือน ำไปสู่กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
     3) องค์กรพัฒนำเอกชน   
          4) เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ๆ   
  5) องค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
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ตารางการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

 

ที่ รายการ 2561 2562 2563 2564  2565 หมายเหต ุ
1 งบประมำณแผ่นดิน (วิจัย) 300,000 240,000 120,000 72,000 72,000  
2 เงินรำยได ้(วิจัย) 177,700 86,100 62,900 60,100 60,100  
3 เงินรำยได ้(บริกำรวิชำกำร) 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000  
4 เงินกองทุนวิจัย (บรหิำรจัดกำร) 3,510,020 3,203,286 4,036,109 4,036,109 4,036,109  
5 เงินอุดหนุนกำรวิจยั (งบประมำณ

แผ่นดิน 10%) 
1,279,920 276,560 534,070 1,500,000 2,000,000 โครงกำรติดตำม

งำนวิจัยและ
เผยแพร่
ผลงำนวิจัย 

6 เงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย  
(เงินรำยได้) 

1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 สมทบเงินกองทุน
วิจัย มจษ. 

7 เงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย  
(เงินรำยได้) 

9,000,000 9,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส ำหรับจัดสรรเป็น
เงินทุนอุดหนุน
กำรวิจยัแก่
บุคลำกร มจษ. 

8 เงินทุนอุดหนุนกำรวิจยั 
(งบประมำณแผ่นดิน) 

11,519,280 2,765,600 4,836,630 15,000,000 20,000,000 

9 เงินบริหำรจัดกำรงำนวิจยั 5% 
(เงินรำยได้) 

320,000 450,000 250,000 250,000 250,000 สมทบเงินกองทุน
วิจัย มจษ. 

 รวมทั้งสิ้น 27,936,920 17,851,546 16,169,709 27,248,209 32,748,209  

 

แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีแนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ แบ่งออกเป็นส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ตำมผลผลิต งำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และตำมพันธกิจหลักของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของงบประมำณท้ังหมด 
 2. กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของงบประมำณท้ังหมด 
 3. กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
ของงบประมำณท้ังหมด 
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3.6 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

     สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีแนวทำงในกำรจัดสรรเงินงบประมำณ 2 แนวทำง ดังนี้ 
 3.6.1 กำรจัดสรรงบประมำณของสถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดสรรโดยวิเครำะห์จำกยุทธศำสตร์ที่เป็น
จุดเน้นในแต่ละปีและวิเครำะห์จำกแหล่งงประมำณตลอดจนโครงกำรที่เก่ียวข้อง รำยละเอียดดังนี้ 
 กำรจัดสรรงบประมำณ 3  แหล่ง (งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้บ ำรุงกำรศึกษำ และเงินรำยได้
แหล่งอ่ืน ๆ) มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดแผนกำรจัดสรรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ร้อยละ 

การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 27 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
                     ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

40 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม 
                   ที่น ำไปใช้ประโยชน ์

9 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนบริกำร 
                   วิชำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

24 

รวม 100 
 

 3.6.2 กำรจัดสรรงบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัย แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
  3.6.2.1 งบประมำณรำยได้ 
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดช่องทางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยออกเป็น 4 ช่องทางดังนี้ 
  1) ทุนอุดหนุนกำรวิจัยสนับสนุนทุนวิจัยตำมยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น วงเงินรวม 
3,150,000 บำท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
   1.1 ทุนอุดหนุนตำมยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บำท/
โครงกำร 
  2) ทุนอดุหนุนกำรวิจัยส ำหรับเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วงเงินรวม 500,000 บำท โดยแบ่งเป็น 
3 ประเภท คือ  
   2.1 เข้ำสู่ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 60,000 บำท/โครงกำร 
   2.2 เข้ำสู่ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท/โครงกำร 
   2.3 เข้ำสู่ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บำท/โครงกำร 
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  3) ทุนอุดหนุนกำรวิจัยส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ วงเงินรวม 500,000 บำท/โครงกำร 
   3.1 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยรุ่นใหม่ ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 60,000 บำท/โครงกำร 
  4) ทุนอุดหนุนกำรวิจัยส ำหรับนักศึกษำ วงเงินรวม 200,000 บำท  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   3.1 งำนวิจัยเชิงส ำรวจ   ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท/โครงกำร 
   3.2 งำนวิจัยเชิงทดลอง ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท/โครงกำร 
  ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2558 กำรก ำหนดวงเงินส ำหรับนักศึกษำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัย
ได้มีมติ ก ำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท โดยไม่แยกประเภทของงำน 
   

 3.6.2.2 งบประมำณแผ่นดิน  
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ

อุดหนุนกำรวิจัยงบประมำณแผ่นดิน ดังนี้ 
  1) สถำบันวิจัยและพัฒนำ เชิญนักวิจัยเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรขอรับทุนสนับสนุน
กำรวิจัย  
  2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มอบหมำยให้ทุกคณะลงส ำรวจควำมต้องกำรและปัญหำในพ้ืนที่ที่แต่ละ
คณะรับผิดชอบ (จังหวัดชัยนำท/กรุงเทพฯ) เพ่ือให้นักวิจัยได้ประเด็นปัญหำและสำมำรถพัฒนำเป็นโจทย์วิจัยที่ตรง
ตำมควำมต้องกำรของชุมชนได้ 
  3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดโครงกำรวิพำกษ์โจทย์วิจัย เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพำกษ์โจทย์วิจัย 
และสำมำรถน ำไปพัฒนำเป็นข้อเสนอโครงกำรวิจัยได้ 
  4) สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดโครงกำรวิพำกษ์ข้อเสนอโครงกำรเพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนกำร
วิจัย เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ/วิพำกษ์ข้อเสนอโครงกำรก่อนกำรส่งเสนอขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) หรือแหล่งทุนภำยนอก 
  5) มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณโครงกำรวิจัย  
  6) คณะกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณโครงกำรวิจัย ร่วมพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัยและ
งบประมำณวิจัย 
  7) คณะกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณโครงกำรวิจัย พิจำรณำจัดล ำดับข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
  8) สถำบันวิจัยและพัฒนำ น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัย เพ่ือเห็นชอบข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย และน ำส่งไปยังส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  9) สถำบันวิจัยและพัฒนำ ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยไปยัง วช. เพ่ือรับกำรประเมินจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  10) ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) แจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัยสถำบันวิจัย  
  11) สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดท ำค ำของบประมำณแผ่นดิน ผ่ำนกองนโยบำยและแผน ไปยัง
ส ำนักงบประมำณ 

 12) ส ำนักงบประมำณแจ้งผลจัดสรรงบประมำณแผ่นดินในภำพรวมของมหำวิทยำลัยฯ 
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  13) สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดสรรงบประมำณ จำกเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ให้
นักวิจัยแต่ละโครงกำรโดยพิจำรณำจำกข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ จำก วช. และ หัก 10% 
เพ่ือเป็นโครงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
  14) สถำบันวิจัยและพัฒนำ น ำเสนอผลกำรจัดสรรงบประมำณ ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรวิจัย เพ่ืออนุมัติงบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัยให้แก่นักวิจัย 

 15) สถำบันวิจัยและพัฒนำ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้กับนักวิจัย และด ำเนินกำรแจ้งนักวิจัยให้
จัดท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย พร้อมทั้งด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยให้แก่นักวิจัย งวดที่ 1 เมื่อจัดท ำสัญญำรับทุน งวดที่ 2 เมื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย 
งวดที่ 3 เมื่อส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์และน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่าย 

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร ซึ่งระบุโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ วงเงินงบประมำณ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและผู้รั บผิดชอบ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 ของส ำนักงบประมำณอย่ำงเคร่งครัดตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1) ทุกฝ่ำยเร่งรัดให้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 2) เตรียมควำมพร้อมในกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์และแบบรูปรำยกำรของ
สิ่งก่อสร้ำง 
 3) รำยกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงให้เร่งรัดด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แล้วเสร็จทันก ำหนดเวลำ โดย
ด ำเนินกำรเตรียมกำรจัดหำไว้ก่อนล่วงหน้ำแต่ยังไม่ลงนำมในสัญญำ 
 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้วำงแนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณไว้ ดังนี้ 
 1. เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณรำยได้  
 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
รำยจ่ำยภำพรวมสะสม ร้อยละ 32 ร้อยละ 55 ร้อยละ 76 ร้อยละ 96 
รำยจ่ำยประจ ำสะสม ร้อยละ 33 ร้อยละ 55 ร้อยละ 76 ร้อยละ 98 
รำยจ่ำยลงทุนสะสม ร้อยละ 29 ร้อยละ 55 ร้อยละ 74 ร้อยละ 87 
 

 2. กำรใช้จ่ำยเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อสถำบันวิจัยและพัฒนำโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังของกรมบัญชีกลำง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 
2535 และระเบียบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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 3. กำรใช้จ่ำยเงินตำมโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำย 
 
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2565  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
3.8 การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน (Systems, Applications and 
Products ; SAP) และระบบกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System ; GFMIS) ที่ใช้ในกำรบริหำรเงินงบประมำณแผ่นดิน และ ระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Management Information System ; MIS) ที่ใช้ในกำรบริหำรเงินประมำณของ
มหำวิทยำลัยทุกประเภท ที่สำมำรถรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ จ ำแนกตำมแหล่งเงิน ได้ในระดับ
โครงกำรและภำพรวมของแผนปฏิบัติกำรในแต่ละเดือน และมีวิธีจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มเอกสำรข้อมูลทำง
กำรเงิน และจัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณแผ่นดิน และทะเบียนคุมเงินรำยได้บ ำรุงกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำร
ตัดยอดงบประมำณและกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน และกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือน ำเสนอ
ต่อผู้บริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  และน ำเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยรำยไตรมำสเพ่ือเสนอ
เป็นข้อมูลมหำวิทยำลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ   
รวมทั้งสิ้น 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรส่งเสริม สนบัสนุน
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

5,295,160 1,454,300 1,447,190 2,000,000 2,000,000 12,196,650 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริม สนับสนุนงำน
บริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

649,920 600,000 2,073,857 2,100,000 2,100,000 7,523,777 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้
ประโยชน ์

598,000 587,490 451,330 500,000 500,000 2,636,820 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 

1,561,000 3,034,520 4,036,109 4,036,109 4,036,109 16,703,847 

รวมรายจา่ยทัง้สิ้น 8,104,080 5,076,310 8,008,486 8,636,109 8,236,109 38,661,094 
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ส่วนที่ 4 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

4.1 การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพของส านักงบประมาณ 
 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ซึ่งระบุโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ วงเงินงบประมำณ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและ
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 ของส ำนักงบประมำณอย่ำ ง
เคร่งครัดตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ทุกฝ่ำยเร่งรัดให้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

2. เตรียมควำมพร้อมในกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์และแบบรูปรำยกำรของ
สิ่งก่อสร้ำง 

3. รำยกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงให้เร่งรัดด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แล้วเสร็จทันก ำหนดเวลำ โดย
ด ำเนินกำรเตรียมกำรจัดหำไว้ก่อนล่วงหน้ำแต่ยังไม่ลงนำมในสัญญำ 
 

4.2 แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1. ทบทวนและศึกษำระเบียบข้อบังคับ และประกำศ ด้ำนกำรเงิน เพ่ือน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. วำงแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณ วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ บริหำรงบประมำณ ติดตำม

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีมำตรกำรในกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
4. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุให้มีควำมรวดเร็ว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 
5. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่

ดีของหน่วยงำน 
6. มีกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน และจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน เสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำน

เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ 
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4.3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

กำรแปลงแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ . 
2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จะมุ่งเน้นและให้
ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อน กลยุทธ์ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. กำรประชุมอย่ำงมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมในกำรปฏิบัติให้แผน   
เป็นจริง   

2. ให้ทุกฝ่ำยเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณในควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมแผน 
3. มีกำรก ำกับ ติดตำม และจัดท ำรำยงำน PDCA ของทุกกิจกรรม  
4. เร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมไตรมำส 
5. มีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งบประมำณ 
6. มีระบบตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
7. สื่อสำรและประชำสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของสถำบันวิจัยและพัฒนำให้หน่วยงำนภำยใน

มหำวิทยำลัยรับทรำบ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน และสอดรับกันอย่ำงเป็นระบบ  
รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงบทบำทของแต่ละหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด 

8. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของหน่วยงำนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคล้อง เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับมหำวิทยำลัยได้ 

9. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ท ำหน้ำที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกลยุทธ์ มีกำรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และรำยงำนเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำและเสนอสภำมหำวิทยำลัยทรำบ 

 
4.4 การติดตามประเมินผล 
 กำรติดตำมประเมินแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมแนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
6 ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งมอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรทุกฝ่ำยเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ในแต่ละปีงบประมำณของแต่ละฝ่ำย
และรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรในแต่ละปีงบประมำณให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำในทุก ๆ เดือน ตำมแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ เพ่ือ
สถำบันวิจัยและพัฒนำได้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และได้ทรำบถึงผล
กำรด ำเนินงำนและ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแต่ละปีงบประมำณ เพ่ือเป็นข้อมูลทำงกำรเงินที่ใช้ในกำร
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ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินงบประมำณ รวมถึงปรับปรุงพัฒนำกำรด ำ เนินงำนเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึงก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรและติดตำมประเมินผลดังนี้  
 1. สถำบันวิจัยและพัฒนำจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของมหำวิทยำลัย ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 2. สถำบันวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีให้ผู้บริหำรทุกระดับในสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 3. มีกำรติดตำมประเมินผล และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันวิจัย
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 28 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลด้ำนงบประมำณโดยมหำวิทยำลัย 
 

ล าดับ 

ที ่
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

 
 
 

จัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงำนใหร้ำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ณ สิ้นไตรมำส ตำมแบบฟอร์ม
ที่ก ำหนด 

งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

2.  
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จัดท ำรำยงำนผลและจดัส่ง
ภำยในเวลำ 

หน่วยงำน 

3  
 
 
 
 
 

 

รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของทุกหนว่ยงำน
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง วิเครำะห์
และประเมินผลสรปุข้อมูลและจดัท ำรำยก
งำน(รำยไตรมำส)เสนอต่ออธิกำรบดี 

งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

4  
 
 
 
 
 
 

 

อธิกำรบดีพิจำรณำ/สั่งกำร รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี (รำยไตรมำส)หำกเห็นชอบจะสั่ง
กำรให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั กรณไีมเ่ห็นชอบจะส่งคืนให้
แก้ไข 

อธิกำรบด ี

5  
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยัพิจำรณำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี(รำยไตรมำส)พร้อมท้ัง
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจใน
เรื่องงบประมำณ 

คณะกรรมกำร
บริหำร

มหำวิทยำลยั 

 

แจ้งหน่วยงำน 
ให้รำยงำนผล ณ สิ้นไตรมำส     

(1 วัน) 

หน่วยงำน จัดท ำและจัดส่ง  
รำยงำนผล ณ สิ้นไตรมำส 

(15 วัน) 

รวบรวม วิเครำะห์และ 
ประเมินผล สรุปข้อและจัดท ำรำย 

งำนเสนออธิกำรบด ี 
(7 วัน) 

อธิกำรบดี
พิจำรณำ 
(1 วัน) 

ส่งคืน 

Yes 

No 

คณะกรรมกำร
บริหำร

มหำวิทยำลัย
พิจำรณำ 
(1 วัน) 

 ภาคผนวก ก  แผนผังงานติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ  
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ล าดับ 

ที ่
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 

 

น ำเสนอคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัยเพื่อ
ทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย(รำยไตรมำส)
พร้อมท้ังใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจในเรื่องงบประมำณ 

คณะกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลยั 

7  
 
 
 
 
 

เร่งรัดหน่วยงำนให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้

งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำเสนอคณะกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยทรำบ 

(1 วัน) 

เร่งรัดหน่วยงำน ให้เบิกจำ่ย
งบประมำณเป็นไปตำมแผน 

(1 วัน) 


