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คำนำ 

 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60-๒๕64  สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนกลุยทธ์ทางการเงิน ของสถาบัน
อยุธยาศึกษาและสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ซึ ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินนี้มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
งบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์                 
ทางการเงินฉบับนี้จะทำให้สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถผลักดันกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
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บทท่ี 1   
บทนำ 

 
1. ความเป็นมา 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้น  
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
ด้านกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าหมายตามกรอบ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2564 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน 
งบประมาณ และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเพ่ือนํามาเป็นกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์              
กลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. นโยบาย  
 2.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนำศาสตร์ของพระราชา              
มาใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2.2 เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 2.3 มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ปรัชญา 
 รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

4. วิสัยทัศน ์
 ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 

5. พันธกิจ 
 5.1 ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 5.2 วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 5.3 บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริ 

6. กลยุทธ์ 
 6.1 พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมือง
มรดกโลก 
 6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 



แผนกลยุทธท์างการเงินประจำสถาบนัอยุธยาศึกษา ระยะ ๕ ป ีพ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 2 
 

7. เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

8. วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

9. ค่านิยม 
  ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 
10. ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 1.1 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนำศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
 1.2 ร้อยละของผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที ่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น                   
        ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 KPI109 จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
             เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่า 27 โครงการ/กิจกรรม 
 KPI110 จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม  3,650 คน 
 KPI111 ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 85 

กลยุทธ์  
1.1  สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

แผนงาน  
 ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

ผลผลิต  
 ผ.013 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 KPI207 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  5 โรงเรียน 
กลยุทธ์  
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  
 ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ผลผลิต  
 ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงาน 
       ระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
 3.2 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/สำนัก และมหาวิทยาลัย  
       อยู่ในระดับดีร้อยละ 85 
กลยุทธ์ที่  
 3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
แผนงาน  
 ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ผลผลิต  
 ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

11.วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
   เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีความ
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพทั ้งในด้านเป้าหมายทางด้านการเง ิน เป้าหมายขององค์กร มีความโปร่งใส                 
และตรวจสอบได้ คุ้มค่าและคุ้มทุนและเกิดความยั่งยืนกับองค์กร  
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย   
 2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณ การกํากับ ติดตาม และประเมินผล                   
ด้านงบประมาณและการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
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12. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
  การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษาให้ประสบความสำเร็จนั้น จําเป็นต้อง
ดําเนินการและมีกลไกการบริหารระบบการเงินและงบประมาณที่เข้มแข็ง ซึ่งการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                           
ของสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นการจัดทําแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุมการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน การจัดสรร
งบประมาณ ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกแหล่งงบประมาณ ทั้งแหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และแหล่งเงินทุน โดยยึดหลักการ บริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ             
และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542  มี 6 องค์ประกอบ คือ  
 (1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล จะต้องคํานึงถึงความเป็น
ธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย  
 (2) หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต                 
เป็นนิสัยประจําชาติ 
 (3) หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมายตรงข้าม                  
หรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และความ              
น่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคําศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน  
ในการนี ้เพื ่อเป็นสิร ิมงคลแก่บุคลากรที ่ปฏิบ ัต ิงานให้มีความโปร่งใส (ขออัญเชิญพระราชกระแสร ับสั่ง                            
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความ
สุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความ
สุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ)  
 (4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง                   
เข ้ามามีส ่วนร ่วมทางการบร ิหารจ ัดการเก ี ่ยวกับการตัดส ินใจในเรื่ องต ่าง ๆ เช ่น เป ็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและหรือคณะทํางาน โดยให้ข้อมูลความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ  
 (5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที ่ ความสํานึก               
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพ             
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง  
 (6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
ที่มีจํากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน   
 และเมื ่อวันที ่ 22 ธันวาคม 2558  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์                       
การพัฒนาโครงสร้างระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)                
และเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจเป็นประธานเพ่ือผลักดันการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดย National e-Payment Master Plan จัดทําขึ้น
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โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะนํามาสู่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชําระเงิน (Payment 
Infrastructure Development)  (2) การเพิ ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System)                  
(3) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) (4) การส่งเสริม                
การเข ้าถ ึงบริการทางการเง ิน (Financial Inclusion) และ (5) การส ่งเสร ิม e-Payment ในทุกภาคส่วน 
(Cashless Society) อันจะทําให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดําเนินไปได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ ้นเป็นกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย           
และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง                   
อีกทั ้งแผนยุทธศาสตร์นี ้ย ังจะช่วยสนับสนุนนโยบายอื ่น ๆ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เช่น                   
นโยบาย Digital Economy โครงการระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 
นโยบายการส่งเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในกรณีต่าง ๆ ของภาครัฐ เป็นต้น   
 ทั้งนี้ National e-Payment Master Plan ประกอบด้วยแผนงานสําคัญ 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
ระบบการชําระเงินแบบ Any ID (นานานาม) (2) โครงการการขยายการใช้บัตร (3) โครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ และ (5) โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการ
ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการทั้ง 5 จะดําเนินการผ่าน “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment” โดยจะเร่งดําเนินการตามแผนและคาดว่าในส่วนแรกจะพร้อมใช้งานได้
ในช่วงกลางปี 2559  

13. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน     
 การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. 2560 - 2564  ให้ความสําคัญ                
กับกระบวนการร่วมระดมความคิด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแนวทางปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   
 1. แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเง ินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอย ุธยา                          
คือ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 17/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงประจำปี พ.ศ. 2562) แผนกลยุทธ์ทางการเง ิน ระยะ 5 ปี                 
พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงประจำปี พ.ศ. 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทําหน้าที่จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์                  
ของมหาวิทยาลัย จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการจัดทําแผน                 
กลยุทธ์ทางการเงิน  
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์     
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแนวทางปฏิบัติโดยการระดมสมองจากผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
และงบประมาณ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. 2560 – 2564 โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษาและนําเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ  
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บทท่ี 2  
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงินและงบประมาณ ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
 

1. สัดส่วนการได้รับการจดัสรรงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนการได้รับการจดัสรรงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้ 

รวมงบประมาณ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

พ.ศ.2560 2,578,800 75 865,000 25 3,443,800 
พ.ศ.2561 1,769,800 50 1,777,600 50 3,547,400 
พ.ศ.2562 3,997,900 83 814,000 17 4,911,900 

 

ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2560 2561 2562 

งบประมาณแผ่นดิน 2,578,800 1,769,800 3,997,900 8,346,500 
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 765,000 765,000 765,000 2,295,000 
- บริการวิชาการ 330,000 - 50,000 380,000 
- งบลงทุน และสิ่งก่อสร้าง/จัดซื้อครุภณัฑ์ 576,800 1,004,800 1,082,900 2,664,500 
- งบยุทธศาสตร ์ 907,000 - 2,100,000 3,007,000 
งบบำรุงการศึกษา 232,500 833,000 230,500 1,296,000 
- งบยุทธศาสตร ์ - 600,500 - 600,500 
- งบบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 232,500 232,500 230,500 695,500 
เงินรายได้จากผลประโยชน์จากทีร่าชพัสดุ 135,000 265,000 309,600 

5,000 
714,600 

งบประมาณรายได้จากภายนอก 497,500 679,600 268,900 1,446,000 
- งบหน่วยอนุรักษ์ฯ 117,500 113,900 168,900 400,300 
- งบอุดหนุนจาก อบจ. 380,000 565,700 200,000 1,045,700 

รวมท้ังสิ้น 3,443,800 3,547,400 4,911,900 11,803,100 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ประเภท 

ผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

จัดสรร เบิกจ่าย 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

จัดสรร เบิกจ่าย 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

จัดสรร เบิกจ่าย 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

3,280,400 3,266,977 99.59 829,000 823,656 99.36 1,769,800 1,582,695 89.43 

งบรายได้ 732,500 705,880.17 96.37 1,139,500 877,860 77.04 833,000 773,364.80 92.84 
รวมทั้งสิ้น 4,012,900 3,972,857.17 99.00 1,968,500 1,701,516 86.44 2,602,800 2,356,059.80 90.52 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)  

ด้านการเงิน 
 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT  Analysis) ด้านการเงิน 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยทั้งเงิน
งบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือนำมาหนดเป็นกลยุทธ์
ด้านการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษา ดังนี้ 
  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
1. มีเอกสารและข้อมูลการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. มีการรายงานทางการเงินให้ผู ้บริหารทราบเป็น
ประจำ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำกับ ดูแล และตัดสินใจทางการเงิน 
 
 
 

1. นโยบายในการจัดหางบประมาณจากแหล่งเงินทุน
ภายนอกไม่ชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ม ีคณะกรรมการติดตามและเร ่งร ัดการใช้จ ่าย
งบประมาณของมหาว ิทยาล ัย ทำหน ้าท ี ่ต ิดตาม 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณท่ีกำหนด 
2. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบการ
ซื้อจ้างเบิกจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม3D) ทำให้
สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น 
 

1. นโยบายรัฐบาลในการพับโครงการ หากไม่สามารถ
เบิกจ ่ายงบประมาณให้เป ็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 
2. เง ินงบประมาณที ่ ได ้ร ับการสน ับสน ุนจาก
หน่วยงานภายนอก โอนมาช้า  
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2. การกำหนดกลยุทธจ์าก TOWs Matrix 
 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (weaknesses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

1.มีเอกสารและข้อมูลการเบิกจ่าย
ครบถ้วน ถูกต้อง ช ัดเจนโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
2. มีการรายงานทางการเง ินให้
ผู ้บริหารทราบเป็นประจำ เพื ่อให้
ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การกำกับ ดูแล และตัดสินใจทางการ
เงิน 
 

1 . น โ ย บ า ย ใ น ก า ร จ ั ด ห า
งบประมาณจากแหล ่ง เง ินทุน
ภายนอกไม่ชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีคณะกรรมการติดตามและเร่งรัด
ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
มหาว ิทยาล ัย  ทำหน ้าท ี ่ ต ิดตาม 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ีกำหนด 
2.  ม ีหน ่ วยงานภายนอกให ้การ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ม ี ระบบการซ ื ้ อจ ้ างเบ ิ กจ ่ ายทาง
อิเล ็กทรอนิกส์  (โปรแกรม3D) ทำให้
สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านงบประมาณและจัดหารายได้โดยใช้
ศักยภาพของสถาบันอยุธยาศึกษา 

อุปสรรค (Threats) 
1.นโยบายรัฐบาลในการพับโครงการ 
หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2.เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก โอนมาช้า  
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บทท่ี 4 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
4.1 วิสัยทัศน์ทางการเงิน   
 สถาบันอยุธยาศึกษาบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
4.2 เป้าหมาย   
 1.มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. มีเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
4.3 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
 ยุทธศาสตร์ :  พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 เป้าประสงค์    1. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
   2. เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือด้านงบประมาณและจัดหารายได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด 

 2. ระดับความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
 กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านงบประมาณและจัดหารายได้โดยใช้ศักยภาพของ 
        สถาบันอยุธยาศึกษา 
 ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เพ่ิมขึ้น 

 

4.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้และส่งเสริม 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการ ติดตาม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง 

พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
1. เพื ่อให้การใช้จ ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
   
 

1. ส่งเสริมแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านการเงินที่
มีประสิทธิภาพ 

1. ร ้อยละของการเบ ิกจ ่ าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกําหนด 
2. ระดับความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 

1. ตรวจสอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณตามที่กำหนด 
 

2. เพื ่อเพิ ่มเครือข ่าย
ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ด ้ า น
งบประมาณและจัดหา
รายได ้
 

2. เพ ิ ่มเคร ือข ่ายความ
ร่วมมือด้านงบประมาณ
และจัดหารายได ้โดยใช้
ศ ั ก ย ภ า พข อ ง ส ถาบั น
อยุธยาศึกษา 

1. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับ
การสน ับสน ุนจากหน ่วยงาน
ภายนอกที่เพ่ิมขึ้น 

1. เสนอโครงการการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก 

 
4.5  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  

 4.5.1 การจัดหา  
  สถาบันอยุธยาศึกษา มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนในการบร ิการว ิชาการและทำน ุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ดังนี้  
  1) เงินงบประมาณแผ่นดิน  
  2) เงินรายได้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547 ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 หมวด
ที่ 1 ประเภทและท่ีมาของเงินรายได้ต่าง ๆ ดังนี้  
    1. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ  
    2. เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
    3. เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อ่ืน ๆ  
 
 ที่มาของเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ มีดังนี ้ 
 1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าชดเชยหรือค่าปรับ 
และค่าธรรมเนียมอื ่น ๆ ที ่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย  
 2. เงินผลประโยชน์ที ่ได้จากการใช้ราชพัสดุ ได้แก่ รายได้ที ่มหาวิทยาลัยได้จากการปกครองดูแล                
และใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ รายได้จากการจัดการทรัพย์สิน และรายได้อย่างอ่ืนที่ได้จากการดำเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย  
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 3. เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ได้แก่ เงิน หรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาค
ให้มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา หรือเพ่ือการอ่ืนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  
 4. เงินรับฝาก ได้แก่ เงินที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับฝากไว้  โดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่จะต้อง
จ่ายหรือคืนเจ้าของตามเง่ือนไข และเงื่อนเวลานั้น  
 5. เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ เงินที่ได้มาจากแหล่งทุน ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือใช้จ่ายในการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 6. เงินค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬา ได้แก่ เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยเป็นค่าบำรุง
กิจกรรมนักศึกษาและค่าบำรุงกีฬา  
 7. เงินรายได้โครงการบริการทางวิชาการ ได้แก่ เงินที่ส่วนราชการได้รับจากการจัดฝึกอบรม  การจัด
สัมมนา การวิจัย และการอื่น ๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการดังกล่าว  
 8. เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่น ๆ ได้แก่ เงินอื่นใดนอกเหนือจากเงินตาม ข้อ 1 และ 7 กรณีที่มี
ปัญหาว่าเงินหรือทรัพย์สินใดเป็นเงินรายได้หรือไม่ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งในท่ีนี้ จะอธิบาย 3 ส่วน คือ  
  (1) งบประมาณแผ่นดิน  
  (2) งบ บ.กศ.  
  (3) งบประมาณรายได้จากภายนอก ได้แก่ และหน่วยงานภายนอก สามารถประมาณการจากแหล่ง
งบประมาณ  
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บทที่ 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปสู่การปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรม                  
จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายในสถาบัน
อยุธยาศึกษารับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงบทบาทของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด 

2. ทุกกลุ่มงานสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน

ตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และรายงานเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา 

การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานรายงานผล
การดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน 90 วัน หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเงินจัดทำรายงานการเงินเสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ปิดบัญชีประจำปี เพื่อเป็นการนำผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไป                
สู่การแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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