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ค ำน ำ 

 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 3 ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสถาบัน
อยุธยาศึกษาและสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ              
ระยะ ๕ ปี (ระยะแรก ๓ ปี) ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้               
ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติการด้านการเงิน              
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (ระยะแรก ๓ ปี) 
มีการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (ระยะแรก ๓ ปี) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน  

 ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในกาจัดหา จัดสรร
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน
ของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินฉบับนี้ จะท าให้สถาบันอยุธยาศึกษา ใช้เพ่ือการวางแผนการบริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

 

 

 

        สถาบันอยุธยาศึกษา 
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ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมา 

ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้ งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย                      
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู                   
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เคยเป็น 
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ                    
ที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ อุดมสมบูรณ์  มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และอารยธรรม                                
จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ       
ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
แห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  การละเล่นพ้ืนบ้าน   
คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 ๑.๑ นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
   ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามาใช้
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
   ๓. ส่งเสริมให้น าศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ๔. มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๑.๒ ปรัชญา 
   รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

 ๑.๓ วิสัยทัศน์ 
   สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา       ๒ 
 

 ๑.๔ พันธกิจ 
   ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
   ๒. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
   ๓. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๑.๕ กลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยน าศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
   ๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
   ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๖ เอกลักษณ์  
   แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๑.๗ วัฒนธรรมองค์กร  
 บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ๑.๘ ค่านิยม 
   ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สถาบันอยุธยาศึกษา  
   กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่นโดยน าศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น                 
เป็นฐาน 

  กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

  กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของ                   
สถาบันอยุธยาศึกษา 
   
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษา                
ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายขององค์กรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คุ้มค่าและคุ้มทุนและ
เกิดความยั่งยืนกับองค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
    ๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
    ๒. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณ การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ด้านงบประมาณและการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด า เนินงานทางการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษา โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการด าเนินงานทางการเงิน  
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่  จุดแข็ ง (Strengths) และจุด อ่อน  (Weaknesses) และการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

  จุดแข็ง  (Strengths) 
    ๑. มีเอกสารและข้อมูลการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    ๒. มีการรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การก ากับ ดูแล และตัดสินใจทางการเงิน 
 
  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
    ๑. ขาดระบบและกลไกในการจัดหางบประมาณจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
    ๒. ขาดเครือข่ายและหน่วยจัดหารายได้ 
    ๓. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการจัดหารายได้ 

  โอกาส  (Opportunities) 
     ๑. มีคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ติดตาม 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนด 
    ๒. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
    ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระบบการซื้อจ้างเบิกจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบบัญชี 
๓ มิต)ิ ท าให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น 

   อุปสรรค  (Threats) 
    ๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงาน 
    ๒. เงินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโอนมาช้า     
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ตาราง TOWs Matrix 
 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

๑.มี เอกสารและข้อมูลการ
เบิ กจ่ ายครบถ้ วน  ถู กต้ อ ง 
ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๒. มีการรายงานทางการเงิน
ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ า 
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการก ากับ ดูแล 
และตัดสินใจทางการเงิน 
 

๑. ขาดระบบและกลไกในการ
จัดหางบประมาณจากแหล่ง
เงินทุนภายนอก 
๒. ขาดเครือข่ายและหน่วย
จัดหารายได ้
๓. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ
ในการจัดหารายได้ 
 

โอกาส (Opportunities) 
๑. มีคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ีก าหนด 
๒. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา                     
มีระบบการซื้อจ้างเบิกจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบบัญชี ๓ มิติ) ท าให้สามารถด าเนินการได้       
รวดเร็วขึ้น 

กลยุทธ์ 
๑. มีระบบ กลไก และกระบวนการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

อุปสรรค (Threats) 
๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การ เมื อ ง ส่ งผลกระท บต่ อการจั ด ส รร
งบประมาณของหน่วยงาน 
๒. เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก โอนมาช้า  
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ความส าคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

   การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ อ่ืน ๆ และงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก ฯลฯ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงต้องมีแผนการใช้เงิน                
ที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   การวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนต่อการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้การบริหารจัดการด้านงบประมาณทั้ งหมดด้วยความรวดเร็วในการเบิกจ่าย                   
ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงิน
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา จึงก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือการน าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีทางการเงิน 

แหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินในปัจจุบัน 

           สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุน                   
พันธกิจของหน่วยงาน จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ที่มาของรายได้ของสถาบันอยุธยาศึกษาประกอบด้วย 

๑. งบประมาณแผ่นดิน 
๒. งบประมาณเงินรายได้  
๓. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

   จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน ฯ ได้ร่วมการประชุมหารือถึงข้อสรุป                    
ที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษา และแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ทางการเงิน 
    สถาบันอยุธยาศึกษา มีระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม            
ทุกพันธกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    ๒. เพ่ือสร้างระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
    ๓. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลทางการเงิน มีการติดตามผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ 
 
เป้าหมาย 

๑. มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
      ๒. มีเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

   ๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี ของสถาบันอยุธยาศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งเสริมให้การบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระบบงบประมาณ สามารถควบคุมติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ๒. มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางด้านการเงิน และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ๓. มีการใช้จ่ายประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ 
รวมทั้งการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา
อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
   ๕. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้                  
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ มีระบบ กลไก และกระบวนการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
มาตรการ  ๑. พัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
    ๒. มีระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เพ่ือลดข้อผิดพลาด และความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน   
    ๓. จัดท าแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหารเป็นประจ า 
    ๔. จัดหารายได้จากแหล่งอ่ืนหรือเงินบริจาค 
     ๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน 



 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา          ๗ 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

แผนปฏิบัติราชการสถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565)  

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2 
ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลาง

ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(พ.ศ.2563-2565)  

กลยุทธ์ที่ 1   
มีระบบ กลไก และกระบวนการติดตาม 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน 
ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 



 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา          ๘ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์การการเงินของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

กิจกรรม/โครงการ 
หน่วยนับ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มี ร ะ บ บ  ก ล ไก  แ ล ะ
กระบวนการ ติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ เกิ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

๑. กิจกรรม/โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมด้านการเงินและพัสดุ 
๒. การปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
๔. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
๕. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
หรือชุมชน เช่น โครงการอบรมระยะสั้นต่าง ๆ 
๖. จัดท าโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและเครือข่าย 
๗. ให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

๒ . การ เบิ กจ่ ายงบป ระมาณ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ .ร า ย ง าน ผ ล ก า ร เบิ ก จ่ า ย                 
ใน ระบ บ  GFMIS แ ล ะ ระบ บ
งบประมาณและการคลัง (ระบบ
บัญชี ๓ มิติ) ถูกต้องตรงกัน 

จ านวน
รายงาน 

 

๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๔. บุคลากรที่ ปฏิบั ติ งานด้าน
การ เงิน และพั สดุ  ได้ รั บ การ
พัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ครั้ง ๑ ๑ ๑ 

 
 
 
 
 
 



 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา                         ๙ 

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน 

     สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากร                       
ทางด้านการเงิน ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยมีแหล่งรายได้หลัก ๒ แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน จะได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ 
และงบประมาณจากเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดหา และการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านการเงินไว้ ดังนี้ 

  ด้านรายรับ 
     ๑. งบประมาณแผ่นดิน สถาบันอยุธยาศึกษาด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณภายใต้พันธกิจ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
       ๑.๑ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินขั้นต่ าของรายจ่ายประจ าและงบลงทุน 
       ๑.๒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยเสนอขอเป็นโครงการตามหมวดรายจ่าย ตามระเบียบส านักงบประมาณและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
     ๒. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้  มีการจัดสรรเป็นไปตามนโยบาย                    
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีและระเบียบการจัดหารายได้ 
       ๒.๑ เงินรับฝาก 
       ๒.๒ เงินรายได้อ่ืน ๆ  

  ด้านรายจ่าย 
     ๑. งบประมาณแผ่นดิน 

       เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต               
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 
      ๑. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 
      ๒. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
      ๓. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 
    ๒. งบประมาณเงินรายได้ 

       เงินงบประมาณรายได้  สถาบันอยุธยาศึกษารับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต ดังนี้ 
      ๑. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
      ๒. งบรายจ่ายอื่น  
     
 
 
 
 
 
  



 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา                         ๑๐ 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย                 
ที่ต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีหลักตามแนวทางการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑. หน่วยงานเสนอความต้องการการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดคู่มือการเสนอของบประมาณของ
มหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
   ๒. ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน                        
เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็นให้เหมาะสม 
   ๓. จัดท าเอกสารงบประมาณตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค าเสนอของบประมาณ                         
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ฯ 
   ๔. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน หน่วยงานด าเนินการพิจารณาจัดสรรตามภารกิจของหน่วยงาน               
เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  พร้อมทั้งแจ้งยอดจัดสรรให้กับหน่วยงาน ส าหรับงบประมาณเงินรายได้เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งยอดจัดสรรให้กับหน่วยงาน 
    

การบริหารงบประมาณ 

   เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีแนวทางในการบริหารงบประมาณดังนี้ 
   ๑. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายได้ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแผนบริหารงบประมาณประจ าปี 
   ๒. สถาบันอยุธยาศึกษา ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงานเสนอ
มหาวิทยาลั ย  ห ากมี การเปลี่ ยนแปลงแผนการปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ให้ หน่ วยงาน เสนอขออนุ มั ติ                       
ปรับแผนปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
   ๓. มีการรายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะห์ผล                                  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ติดตามการใช้จ่าย  ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   ๔. ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงาน เช่น การจัดท าระบบควบคุมภายในและ                  
บริหารความเสี่ยง 
   ๕. ส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                   
และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอรายงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบประจ า           
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

การจัดท ารายงานทางการเงิน 

    สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการจัดท ารายงานทางการเงินรายไตรมาส
และประจ าปี จากระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และระบบบัญชี ๓ มิติ เสนอให้ผู้บริหารเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา และจัดส่งรายงานการเงินเพ่ือเสนอให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน
อยุธยาศึกษาต่อไป 
 



 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา                         ๑๑ 

 

ส่วนที่ ๔ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

 

๔.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
   การน าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติที่ เป็น                     
รูปธรรมมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานในสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน              
กลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 
   ๑. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                 
ของมหาวิทยาลัย 
   ๒. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจ                
ในทิศทางของการบริหารทางการเงิน และด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
   ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนของสถาบันอยุธยาศึกษา ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงาน ตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

๔.๒ การติดตามประเมินผล 
   การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕                    
(ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ด าเนินการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างผลงาน              
ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและ
กลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดท าแผนของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๔.๒.๑ กรอบการทบทวนและการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                  
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

 
 
 

 ๔.๒.๒ กรอบระยะเวลาการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
 
 

 ๔.๒.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 
ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน (แต่ละปี) ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

เกณฑ์การวัด 
ระดับ ๑ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๕๐-ร้อยละ ๕๙.๙๙ 
ระดับ ๒ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๖๐-ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
ระดับ ๓ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๗๐-ร้อยละ ๗๙.๙๙ 
ระดับ ๔ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๘๐-ร้อยละ ๘๙.๙๙ 
ระดับ ๒ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๙๐-ร้อยละ ๑๐๐ 

สูตรในการค านวณ 
 
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดที่บรรลเุป้าหมายx๑๐๐ 

จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดของแผน 

 

ครึ่งแผน 
 

   สิ้นสุดแผน 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา                         ๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งสถำบันอยุธยำศึกษำ 
ที่    19 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินประจ ำสถำบันอยุธยำศึกษำ  
พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

********************************* 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษา สอดคล้องกับ                   
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ของสถาบันอยุธยาศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ จ า เป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์                    
ทางการเงินฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินระดับความส าเร็จของระบบและกลไก การจัดท าและจัดสรร
งบประมาณ การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย การวางแผน และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                          
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. 2560-2564 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ดังต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์ ดร.จงกล    เฮงสุวรรณ  ประธาน 
๒. อาจารย์สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์  รองประธาน 
๓. อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   กรรมการ 
5. อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชัง   กรรมการ 
6. นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร  กรรมการ 
7. นางประภาพร   แตงพันธ์  กรรมการ 
8. นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา  กรรมการ 
9. นางสาธิยา   รื่นชล   กรรมการ 
10. นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   กรรมการ 
11. นายพัฑร์   แตงพันธ์  กรรมการ 
12. นายอายุวัฒน์  ค้าผล   กรรมการ 
13. นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ   กรรมการ 
14. นางยุพด ี   ป้อมทอง  กรรมการ 
15. นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/หน้าที่ ... 



2 
 

 
 หน้ำที่   
 1. เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา                
พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
 2. เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา                
พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) สู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 4. ประเมินมูลค่าของทรัพยากรของงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน  
 5. ก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ  
 6. จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. 2560-2564                  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เสนอให้คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 
 ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
 

   (อาจารย์ ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ) 
   ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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