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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บทสรุปผู้บริหาร 

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะประสบความสำเร็จได้นั้น  มีความ
จำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ  ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับ มีการนำเงินรายได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที ่ได ้กล่าวมานั ้น สถาบันวิจ ัยและพัฒนาจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2565 - 2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 - 2569 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 
กันยายน 2564) ฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กันยายน 2564 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 

2564) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา สอดคล้องตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพ่ือ
สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงานให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในช่วงเวลา 
5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสร้าง ประกอบด้วย สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  และแยก
ออกเป็น 4 ฝ่าย  ได้แก่  1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  2) ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  3) ฝ่ายวิจัยและ
เผยแพร่ และ 4) ฝ่ายบริการวิชาการ  ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน  และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดย
มีการแต่งตั ้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื ่อทำหน้าที ่กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดี  ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 
โครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

ส่วน 1 บทนำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สำนักอำนวยการ 

ฝ่ายวิจัยและ

เผยแพร่ 

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉมิ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จนัทราสา 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจรญิ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

1. คณะกรรมการประจำ

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจริยธรรม

วจิัยในมนุษย ์

อธิการบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

หัวหนา้สำนักงานผู้อำนวยการ 

น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร ยะปวง 

3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง 

4. น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช 

2. น.ส.วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว 

3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 

4. น.ส.อารยา     ยอดฉิม 

5. น.ส.ปัญชลกิา ตะเคียนราม 

 

2. น.ส.เจนจิรา ชินวงษ ์

3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 

4. น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ ์

 

2. นายวุฒิกร     มะลิคง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ 

หัวหน้าฝ่าย 
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  สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะผู้บริหารได้กำหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการดำเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

ปรัชญา (Philosophy) 
  วิจโย ปัญฺญายํ พลํ  การวิจัยเป็นพลังแห่งปัญญา 
 
พันธกิจ (Mission) 

     1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น 
เสรีทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

     2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนการสอน สร้างคุณภาพชีวิต และเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 

     3.  บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของนักศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ  

     4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เอกลักษณ์ (Identity) 
     ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
         เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด 
ด้วยจิตสาธารณะ 

 
ค่านิยม (Value) 

        1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
        2. มุ่งม่ันการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
        3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 
        4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
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เป้าหมายในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  (พ.ศ. 2565) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่จะดำเนินการไปสู่
ความสำเร็จ ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที ่หลากหลายทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื ่อให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับ  
ในระดับชาติและนานาชาติ  

 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงกำหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้มีการเชื ่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดังภาพที ่3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผน
ที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ ่งเป็นเครื ่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก 
Balance Scorecard จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 4 
 

 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  

ภาพที่ 4  แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สถาบันวัจัยและพัฒนามีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้
เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

สถาบันวัจัยและพัฒนา  มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองผู้อำนวยการ และผู้บริหารของ
หน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

สถาบันวัจัยและพัฒนา  โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้สำรวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร 
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องของสถาบันวัจัยและพัฒนา  เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณของสถาบันวัจัยและพัฒนา  ในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย
นำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ สถาบันวิจัย
และพัฒนา) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) 
  1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีที่ชัดเจน 
  2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
  3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกิจด้านการวิจัย 
ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีผลการดำเนินงานบรรลุ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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  4. มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่
ทำงานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่น
ใหม่สนใจเข้ามาทำงานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 
  5. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 
  6. มหาวิทยาลัยสง่เสริม และสนับสนุนความรว่มมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  7. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 
  8. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างจริงจัง 
  9. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
  10. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทำให้
บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 
  11. มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
  12. นักศึกษามีการทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น 
  13. มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
 2. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
  3. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นำ ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
  4. การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จำนวนผู้เรียนมีเป็นจำนวนมากเกินไปส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  5. มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 
  6. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 
  7. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง 
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โอกาส (Opportunities) 
  1. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออำนวยต่อการบริหารงาน 
  2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  3. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 
  4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย 
  5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 
  6. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

อุปสรรค (Threats) 
  1. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า 
  2. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  3. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 
  4. สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
  5. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 
  6. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากข้ึน จึงสวนทางกับ
หลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 
  7. การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึน เช่น COVID-19 
ทำให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวง
ความรู้ด้วยตนเอง 
  8. หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียน
สามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ด้วยตนเอง 
  9. ความแตกต่างด้านพ้ืนฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทำให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมีความ
ต้องการที่หลากหลายมากข้ึน 
  10. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อ
ของนักเรียน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของสถาบันวัจัยและพัฒนา  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของ
สถาบันวัจัยและพัฒนา  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

2. เพ่ือสร้างกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย   ร้อยละ ≥80 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมูลค่า 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
 มาตรการ : ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ และการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว 
 ตัวชี ้ว ัด : ระดับความเชื ่อมั ่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 โครงการ/กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ 
เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น และมีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานภายใน 
 มาตรการ :  
      1. จัดสรรงบประมาณจากการประมาณกรอบวงเง ินงบประมาณไม่เกินร้อยละ 80 ของ
งบประมาณท้ังหมด เพ่ือสร้างวินัยทางการเงินและการคลังให้กับหน่วยงาน และให้มีงบประมาณเพียงพอ รวมทั้ง
สอดคล้องกับภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงานและทรัพยากรที่หน่วยงานมี 
 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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      2.  กำหนดให้แต่ละฝ่ายจัดทำรายละเอียด/โครงการ จำแนกตามแผนงาน กองทุน และประเภท
รายจ่าย พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายไตรมาส 
      3.  ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการควยคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดท่ีกำหนดขึ้นต่อปี 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดท่ีกำหนดขึ้นต่อปี 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
   
เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้อย่างเป็นระบบ 
 มาตรการ :  
   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้อย่างเป็นระบบ 
 ตัวชี้วัด : เงินรายได้จากการบริการเป็นที่ปรึกษา 
 โครงการ/กิจกรรม :  กิจกรรมการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษา   
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2565 2566 2567 2568 2569 

1. มีระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ 

ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากร
ต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 การประชุม
คณะกรรมการ
ประจำสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2. มีระบบการจัดสรร การใช้จ่าย
งบประมาณ และการจัดการบริหารความ
เสี่ยงด้านงบประมาณ เพ่ือให้สถาบันวิจัย
และพัฒนามีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น และมี
งบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กำหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรและการใช้
จ่ายงบประมาณให้
หน่วยงานภายใน 

ร้อยละประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดท่ีกำหนดขึ้นต่อปี 

100 100 100 100 100 โครงการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

3.  มีการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดหารายได้อย่าง
เป็นระบบ 

เงินรายได้จากการบริการเป็นที่
ปรึกษา 

0.500 
ลบ. 

0.500 
ลบ. 

0.500 
ลบ. 

0.500 
ลบ. 

0.500 
ลบ. 

กิจกรรมการจัดหา
รายได้จากการบริการ
วิชาการ เป็นที่
ปรึกษา   
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

  สถาบันวัจัยและพัฒนา    ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กล
ยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5  ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

วิสัยทัศน์ : เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้มีมูลค่า 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ 

กำหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรรและการ
ใช้จ่ายงบประมาณใหห้น่วยงาน

ภายใน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา
รายได้อย่างเป็นระบบ 

ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร้อยละประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดข้ึนต่อปี 

เงินรายได้จากการบริการเป็นที่ปรึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
 

1. มีระบบบริหารจัดการทาง
การเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ และ
การจดัการบริหารความเสีย่งด้านงบประมาณ 

เพื่อให้สถาบันวิจยัและพฒันามรีายได้เพิ่มสงูขึ้น 
และมีงบประมาณเพยีงพอต่อการพัฒนา

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3.  มีการบริหารจัดการ 
เพื่อให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

  สถาบันวัจัยและพัฒนา   มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ  เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริหาร ดำเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ 
งบประมาณแผ่นดิน/เงินกองทุน ววน.  และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  ได้แก่ 
  -  รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคปกติ) 
 -  รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

สถาบันวัจัยและพัฒนา   มีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการ
เงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ 
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ข้อมูลงบประมาณของสถาบันวัจัยและพัฒนา   ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของสถาบันวัจัยและพัฒนา มาจากเงินนอกงบประมาณ (รายได้) 

ตารางที่ 2   งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 

 
ประเภทรายจ่าย 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น ร้อยละ
ผลรวม
ของ

หมวด
รายจ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น ร้อยละ
ผลรวม
ของ

หมวด
รายจ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น ร้อยละ
ผลรวม
ของ

หมวด
รายจ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น ร้อยละ
ผลรวม
ของ

หมวด
รายจ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น ร้อยละ
ผลรวม
ของ

หมวด
รายจ่าย 

งบบุคลากร  189,600 189,600 0.16  371,130 371,130 0.29  771,984 771,984 0.97  949,720 949,720 4.00  676,920 676,920 1.99 

งบดำเนินงาน  18,758,500 18,758,500 16.11  18,095,070 18,095,070 14.26  14,248,116 14,248,116 17.86  15,294,980 15,294,980 64.41  21.457.180 21.457.180 63.16 
งบลงทุน                     

งบเงินอุดหนุน 97,472,000  97,472,000 83.72 108,393,800  108,393,800 85.44 54,652,600  54,652,600 68.49 7,500,100  7,500,100 31.59 11,839,400   34.85 

งบรายจ่ายอื่น         10,120,000  10,120,000 12.68         

งบประมาณ 97,472,000 18,948,100 116,420,100 100.00 108,393,800 18,466,200 126,860,000 100.00 64,772,600 15,020,100 79,792,700 100.00 7,500,100 16,244,700 23,744,800 100.00 11,839,400 22,134,100 33,973,500 100.00 

 
ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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สถาบันวัจัยและพัฒนา   ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564)  ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569) 
 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

เงินงบประมาณแผน่ดนิ  10,850,000 11,500,000 11,850,000 12,350,000 12,850,000 59,400,000 
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 17,180,560 18,000,000 19,000,000 20,000,000 21,000,000 95,180,560 

   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศกึษา (ภาคปกติ) 11,874,510 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 65,874,510 

   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศกึษา (ภาคพิเศษ)  5,306,150 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 35,306,150 

รายได้อืน่ๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,030,560 48,000,000 51,350,000 54,850,000 58,350,000 258,261,220 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
    

  
 
 

แผนการขอตั้งงบประมาณ 

มีแผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที ่4   

ตารางท่ี 4  แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุนษย์ 
ผลผลิต :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - - 5.1400 5.1400 - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 5.1400 5.1400 - - - - - - 

 

หมายเหต ุ  แผน   หมายถึง  งบประมาณรายจา่ยประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ   
 ผล   หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 

 

 

  

หน่วย : ล้านบาท 

 หน่วย : ล้านบาท 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3  ด้าน เพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3  ด้าน ซึ่งได้นำตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ทางด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้      ดังตารางที่ 5  
 
ตารางท่ี 5   แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 100 100 100 100 100 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจริงเมื่อเทียบกับการประมาณการรายรับต้นปี 86.29 87.06 89.00 89.29 89.33 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ีเกิดขึ้นจริง 13.71 12.94 11.00 10.71 10.67 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ
ก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6  แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทคา่ใช้จา่ย/กิจกรรมผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,438,560 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ      
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา      
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน      
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 
8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย      
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน      
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้      
11. การให้บริการวิชาการ 10,850,000 11,500,000 11,850,000 12,350,000 12,850,000 
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      
13. การวิจยั 41,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 

รวมทั้งสิ้น 53,773,560 63,600,000 74,165,000 84,880,000 95,595,000 
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ตารางที่ 7  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเ้ป็น
องค์กรที่มีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4780 3.5000 3.6000 3.7000 3.8000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

9.8541 9.9500 10.0500 10.1500 10.2500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพนัธ์กับเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานาชาต ิ 

1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000 

รายการบคุลากรภาครัฐ 1.4385 1.5385 1.6385 1.7385 1.8385 

รวมท้ังสิ้น 15.9706 16.2885 16.6885 17.0885 17.4885 

 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน/กองทุน ววน.  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
• หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ/ผลผลิต
ต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  
    1. ภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

      1.1  โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 15 หน่วย  ได้แก่  1) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  2) คณะศิลปกรรมศาสตร์  3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5) คณะวิทยาการจัดการ  6) บัณฑิตวิทยาลัย  7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  8) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ  9) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  10) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
12) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  13) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  14) วิททยาลัยการเมืองและการ
ปกครอง  และ 15) สถาบันวิจัยและพัฒนา  ในหมวดงบดำเนินงาน 

      1.2  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด   จ ัดสรรให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม  ในหมวดงบดำเนินงาน  
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 

• หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) สำหรับ

การผลักดันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดของฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  ฝ่ายบริหาร  จัดสรรงบประมาณในหมวด  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ ์อุดหนุนทั่วไป (เงินประจำตำแหน่ง) 
 2.  ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  จัดสรรงบประมาณในหมวด  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  อุดหนุน
ทั่วไป (วิจัย) 
 3.  ฝ่ายบริการวิชาการ  จัดสรรงบประมาณในหมวด  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  อุดหนุน
ทั่วไป (วิจัย) 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 8  ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

รับทราบกรอบงบประมาณ 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจงัหวัด  

งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน 

ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม 15  หนว่ยงาน 

รับทราบกรอบงบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริการวชิาการ  

-  ค่าตอบแทน 
-  ค่าใชส้อย 
-  ค่าวสัด ุ
-  ค่าสาธารณูปโภค 
-  ครุภัณฑ์ 
-  อุดหนุนท่ัวไป (เงินประจำตำแหน่ง) 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  

-  ค่าตอบแทน 
-  ค่าใชส้อย 
-  ค่าวสัด ุ
-  อุดหนุนท่ัวไป (วิจัย) 

-  ค่าตอบแทน 
-  ค่าใชส้อย 
-  ค่าวสัด ุ
-  อุดหนุนท่ัวไป (วิจัย) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ภาพที่ 9  การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 

2. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามฝ่าย 

ตารางท่ี 8  การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามฝ่าย 
 

ฝ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ฝ่ายบรหิาร - 1,890,000 240,000 2,130,000 
ฝ่ายวิจัย - 9,195,000 510,000 9,705,000 
ฝ่ายบริการวิชาการ 10,850,000 2,550,0000 0 13,400,000 

รวมท้ังสิ้น 10,850,000 13,635,000 750,000 25,235,000 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 1
22%

ยุทธศาสตร์ 2
62%

ยุทธศาสตร์ 3
7%

คชจ.บุคลากร
9%

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

คชจ.บุคลากร



21 
 

 

 

 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดให้มีระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 1.2 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด  จะกำหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใดให้
เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทงบรายจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 
 1.3 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือ
โครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน   

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1,085,000.00 3,255,000.00 4,882,500.00 1,627,500.00 10,850,000.00 

 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาและของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ และ
จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาทุก
ระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด 
 1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบันทึก
ข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) และ
เสนอผู้บริหารเห็นชอบพร้อมส่งให้กองนโยบายและแผน 
 1.3 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
3. ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณฯ  ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และฝ่ายบริการวิชาการที่

รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้กองนโยบาย
และแผน สำนักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พร้อม
รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สำนักงาน
อธิการบดี ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีนาคม 2565 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหาร
งบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้น
เดือนของทุกๆเดือนเป็นสำคัญ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือบริหาร

จัดการทางการเงิน ดังนี้  
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  
2. ข้อมูลรายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณโดยโปรแกรม Excel 

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายไตรมาส 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามโครงการ/แหล่งเงิน 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที ่ ๔/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)   
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
----------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) 
เพ่ือเป็นแผนชี้นำในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี แปลงไปสู่การปฏิบัติในแผน ระยะ ๕ ปี และใน
แต่ละปีต่อไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น        
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
      ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์    ยอดฉิม    ที่ปรึกษา 
      ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา   จันทราสา  ประธาน 
      ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ   กรรมการ 
      ๔.  อาจารย์มรกต    วรชัยรุ่งเรือง  กรรมการ 
      ๕.  อาจารย์  ดร.วัฒน์    พลอยศรี  กรรมการ 
      ๖.  นางสาวชุติมา    ธีรสุวรรณ   กรรมการ 
       ๗.  นายอนุพันธ์    สุทธิมาร   กรรมการ 
         ๘.  นายวุฒิกร    มะลิคง    กรรมการ 
       ๙.  นางสาวธนัญญา    ศานติธรรมกุล  กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวเจนจิรา    ชินวงษ์    กรรมการ 
     ๑๑.  นางสาววราภรณ์    ศรีบัวแก้ว  กรรมการ 
               ๑๒.  นางสาวชไมพร   ยะปวง    กรรมการ   
               ๑๓.  นางสาวสรวงสุดา  ทรัพย์เจริญ  กรรมการ 
           ๑๔.  นางสาวอารยา   ยอดฉิม   กรรมการ 
     ๑๕.  นางสาวพัชพรกานต์  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
     ๑๖.  นางสาวสุรัสวดี   เรืองเดช   กรรมการ 
 
 

         /๑๗.  นายพงศ์ธร…  
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 - ๒ – 
 

       ๑๗.  นายพงศ์ธร   ผลพัฒนาสกุลชัย  กรรมการ 
     ๑๘.  นางสาววรฤทัย   หาญโชติพันธุ์  กรรมการ  
     ๑๙.  นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์   กรรมการและเลขานุการ 
     ๒๐.  นายฉัตรไชย    ดิษฐ์เจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒๑.  นางสาวอนุธิดา   แสงใส   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒๒.  นางสาวจุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 หน้าที ่
       ๑ .  จัดทำข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก นำมาเป็นข้อมูลในการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการ (SWOT) เพ่ือกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง    
       ๒.  ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อาทิ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม       
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
      ๓.  ร่างนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่        
๑) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒) แผนพัฒนาบุคลากร ๓) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) 
แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ๕) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๖) 
แผนการจัดการความรู้ ๗) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ๘) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ๙) 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ๑๐) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑) แผนปฏิบัติการ
ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๑๒) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๑๓) แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงเครือข่าย ๑๔) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ และ ๑๕) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
       ๔.  วางแผนเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
      ๕.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ทันตามเวลาที่
กำหนด 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม) 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน 
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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ภาคผนวก 2 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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