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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
โดยได้มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับในแต่ละปีของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือหา
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้ง
ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี
และจากหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

วิสัยทัศน์ 
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม 

2. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
และองค์กรอ่ืน 

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถบรูณาการกับการเรียนการสอน 
5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการ (วิชาการ) แก่ชุมชน 
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการหารายได ้
  2. มีหน่วยงานภายในท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการหารายได้เข้าคณะ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
  3. มีหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 4. มีกระบวนการจัดเก็บรายได้ที่เป็นทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 5. มีทรัพยากร เช่น ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่สามารถน าไปใช้แสวงหารายได้ได้ และยังใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
 6. มีระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้ทราบสถานะทางการเงินและมีข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว 

7. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นประจ าทุกปี 
8. มีเงินรายได้คงเหลือทุกปี ท าให้แนวโน้มของเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถใช้เงินคงเหลือในภาวะ

วิกฤติได้ เมื่อถึงเวลาจ าเป็น 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  1. โครงสร้างการบริหารเป็นแบบรวมศูนย์ ท าให้การตัดสินใจในการหารายได้ของบุคลากรขึ้นกับผู้บริหาร 
  2. ห้องปฏิบัติการทดสอบยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
   3. เครื่องมือ อุปกรณ์ บางส่วนที่จ าเป็นต้องให้บริการ ช ารุดหรือขาดความพร้อม 
  4. มีระบบแต่ขาดกลไกในการให้บริการและการบริหารจัดการเครื่องมือครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร ์
  5. ไม่มีกลยุทธ์ในการหารายได ้
  6. บุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงมีภาระงานหลายอย่าง รวมถึงบุคลากรทั่วไปมีภาระงานมาก ท าให้ ไม่มี
ประสิทธิภาพในการหารายได ้
 7. เครื่องมือครุภัณฑ์บางรายการของศูนย์วิทยาศาสตร์ มีการใช้งานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับสาขา จึงท า
ให้การใช้งบประมาณที่ใช้ในการดูแลรักษาเครื่องมือของศูนย์วิทยาศาสตร์มีข้อจ ากัด 
 8. การเบิกจ่ายงบประมาณยังมีความไม่คล่องตัว บุคลากรขาดความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้าน
การบริหารงบประมาณ 
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โอกาส  (Opportunities) 
  1. พระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหน่วยงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
  2. มีธุรกิจเอกชน ที่ต้องการตรวจรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
  3. มีขอบเขตพื้นทีใ่ห้บริการที่มีความต้องการใช้บริการ 
 4. สามารถน าเงินคงเหลือใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่สามารถสร้างโอกาสในการจัดหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 

อุปสรรค  (Threats) 
  1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ ากัด ไม่เพียงพอในการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์และไม่ทัน
ต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. เศรษฐกิจโดยภาพรวมชะลอตัว 
  3. มหาวิทยาลัยยังอยู่ในระบบราชการ ท าให้การบริหารงบประมาณยังมีข้อจ ากัดตามระเบียบการบริหาร
การเงินในภาพรวม 
 4. สภาวะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ท าให้เกิดการขาดแคลนนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถในการเข้าสู่คณะฯ 

และเมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ได้ผลดังตาราง 1 และตาราง 2 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (OT) 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส 

1. พระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหน่วยงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 4.18 

2. มีธุรกิจเอกชน ที่ต้องการตรวจรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 3.94 

3. มีขอบเขตพื้นที่ให้บริการที่มีความต้องการใช้บริการ 3.88 

4. สามารถน าเงินคงเหลือใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่สามารถสร้างโอกาสในการจัดหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 

3.35 

สรุปโอกาส 3.84 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ ากัด ไม่เพียงพอในการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์และไม่
ทันต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.12 

2. เศรษฐกิจโดยภาพรวมชะลอตัว 3.71 

3. มหาวิทยาลัยยังอยู่ในระบบราชการ ท าให้การบริหารงบประมาณยังมีข้อจ ากัดตามระเบียบการ
บริหารการเงินในภาพรวม 

3.71 

4. สภาวะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ท าให้เกิดการขาดแคลนนักศึกษาและบุคลากร
ที่มีความสามารถในการเข้าสู่คณะฯ 

3.71 

สรุปอุปสรรค 3.81 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SW) 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน 

คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการหารายได้ 4.41 

2. มีหน่วยงานภายในท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการหารายได้เข้าคณะ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

4.29 

3. มีหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 4.12 

4. มีกระบวนการจัดเก็บรายได้ที่เป็นทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 4.06 

5. มีทรัพยากร เช่น ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่สามารถน าไปใช้แสวงหารายได้ได้ และ
ยังใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

4.00 

6. มีระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้ทราบสถานะทางการเงินและมี
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว 

4.00 

7. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นประจ าทุกปี 3.94 

8. มีเงินรายได้คงเหลือทุกปี ท าให้แนวโน้มของเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถใช้เงินคงเหลือใน
ภาวะวิกฤติได้ เม่ือถึงเวลาจ าเป็น 

3.82 

สรุปจุดแข็ง 4.08 

1. โครงสร้างการบริหารเป็นแบบรวมศูนย์ ท าให้การตัดสินใจในการหารายได้ของบุคลากรขึ้นกับ
ผู้บริหาร 

3.76 

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 3.76 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ บางส่วนที่จ าเป็นต้องให้บริการ ช ารุดหรือขาดความพร้อม 3.71 

4. มีระบบแต่ขาดกลไกในการให้บริการและการบริหารจัดการเครื่องมือครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ 3.71 

5. ไม่มีกลยุทธ์ในการหารายได้ 3.65 

6. บุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงมีภาระงานหลายอย่าง รวมถึงบุคลากรทั่วไปมีภาระงานมาก ท าให้ไม่มี
ประสิทธิภาพในการหารายได้ 

3.53 

7. เครื่องมือครุภัณฑ์บางรายการของศูนย์วิทยาศาสตร์ มีการใช้งานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับสาขา 
จึงท าให้การใช้งบประมาณที่ใช้ในการดูแลรักษาเครื่องมือของศูนย์วิทยาศาสตร์มีข้อจ ากัด 

3.47 

8. การเบิกจ่ายงบประมาณยังมีความไม่คล่องตัว บุคลากรขาดความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ด้านการบริหารงบประมาณ 

3.41 

สรุปจุดอ่อน 3.63 
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 และเมื่อน าผลคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแสดง
สถานภาพขององค์กร ได้ผลดังรูป 1 
 

  
 

รูป 1 แผนภูมิแสดงสถานภาพขององค์กร 
 

 สรุปได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะใช้จุดแข็งขององค์กรกับโอกาสที่มีมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
รุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.84

4.08

3.81

3.63

O

S
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
(ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ความส าคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้ง
ที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ และรายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะห์ทางการเงิน  ประกอบด้วย  รายได้ทั้งหมดของคณะ ฯ หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการ
ทั้งหมด ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึง
ความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด
ดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

แหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินในปัจจุบนั 

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีแหล่งงบประมาณในการสนบัสนุนเพ่ือการผลิตบัณฑิต วจิัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ รายได้จากงานวิจัย
และการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ประกอบด้วย 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ เงินค่าลงทะเบียน 
3. เงินรายได้อ่ืน ๆ เช่น รายได้จากเงินค่าลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม การรบั

ท างานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก การให้เช่าสถานที่และพืน้ที่ภายในคณะ ฯ  

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ร่วมการประชุมหารือถึงข้อสรุปที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงิน 3 ยุทธศาสตร์ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยก าหนด วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ทาง
การเงิน ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์   
1. เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพื่อควบคุมและพัฒนาศักยภาพในการจัดหางบประมาณจากแหล่งเงินทุนภายในและภายนอก  
3. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการด้านการเงิน และน าผลไปปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงนิและงบประมาณ 
เป้าประสงค์   
- มีระบบและกลไกที่คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
- บุคลากรมีศักยภาพด้านการบริหารจดัการด้านการเงินและงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ ์
- จัดท าคู่มือด้านการเงินและงบประมาณให้แก่บุคลากร 

แผนงาน/โครงการ/แนวปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุงคู่มือและเผยแพรแ่ก่บุคลากรของคณะในเรื่องการเงินและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดประสทิธิภาพและวงจรคุณภาพของการจัดการด้านการเงิน 
เป้าประสงค ์

- การบริหารจัดการด้านการเงินของคณะมีความคลอ่งตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 

กลยุทธ ์
- ก าหนดนโยบายการบริหารงานด้านงบประมาณ 
- ติดตามการบริหารงบประมาณตามไตรมาส 
- ตรวจสอบการบริหารงานด้านงบประมาณโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน/โครงการ/แนวปฏิบัติ 
- จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีองคณะต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
- จัดท าแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 
- จัดท ารายงานการบริหารงบประมาณส่งหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดหารายได้หรือแหล่งทนุภายนอก 
เป้าประสงค ์
- มีงบประมาณที่สามารถน ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ ์
- ส่งเสรมิศักยภาพของบุคลากร เพื่อการหารายได้ด้วยการจัดอบรมระยะสั้น หรือโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีส่ามารถหารายได้ได้ 
-ส่งเสริมและพฒันาหน่วยตรวจวิเคราะห์มาตรฐานชุมชนให้ได้มาตรฐาน สามารถออกใบรับรองได้ 
แผนงาน/โครงการ/แนวปฏิบัติ 
-จัดท าหลักสูตรระยะสั้น หรอืโครงการบริการวิชาการ 
-จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถหารายได้ได้ 
-จัดท าโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงนิและงบประมาณ 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 ปี 63 ปี 64 

1. ปรับปรุงคู่มอืและเผยแพร่
แก่บุคลากรของคณะในเรื่อง
การเงินและงบประมาณ 

จ านวนครั้งในการปรับปรุงคู่มือด้าน
การเงินและงบประมาณ 

อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี 

อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี 

อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี 

อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี 

อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อป ี

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดประสิทธิภาพและวงจรคุณภาพของการจัดการด้านการเงิน 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.  ก าหนดนโยบายการ
บริหารงานด้านงบประมาณ 

มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 

2.  ติดตามการบริหาร
งบประมาณตามไตรมาส 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตร
มาส 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

3.  ตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านงบประมาณโดยหน่วย
ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนครั้งต่อปีของการตรวจสอบการ
บริหารงานด้านงบประมาณโดยหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดหารายได้หรือแหล่งทนุภายนอก 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 ปี 63 ปี 64 

1. ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อการหารายได้
ด้วยการจัดอบรมระยะสั้น 
หรือโครงการบริการวิชาการที่
ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรใช้ศักยภาพในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถหา
รายได้ได้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วย
ตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน สามารถ
ออกใบรับรองได ้
 

รายได้สุทธิจากการด าเนินการ 35,000 บาท 40,000 บาท 45,000 บาท 50,000 บาท 55,000 บาท 
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2560 2561 2562 2563 2564

1 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 6,953,000        13,648,500        23,722,200           2,586,000          2,586,000
2 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,168,100 11,929,000 10,070,120 7,796,340 7,796,340
3 รายได้จากการบริการวิชาการ 50,000 60,000 61,800 63,654 65,564
4 รายได้จากการท าวิจัยจากเงินทุนภายนอก 22,407.50 54,490 38,449 38,449 38,449
5 รายได้อ่ืนๆ - -

20,193,508 25,691,990 33,892,569       10,484,443        10,486,352       

1 รายจ่ายปกติ - -
2 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน - -
3 รายจ่ายท่ัวไป - -
4 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ 18,757,809.47 21,537,659.30  
5 เงินส ารองของหน่วยงาน (จากบริการวิชาการ) 50,000 60,000
6 เงินอ่ืนๆ (จากงานวิจัย) 50,000.00 54,490

18,857,809.47          21,652,149.30  -                  -                    -                   

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงินรายจ่าย

รวมรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
หมายเหตุรายการล าดับท่ี

เงินรายได้

รวมรายรับ
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100 20,121,100 100 25,577,500
1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 68.08 13,698,700    57.95 14,823,000    
2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 3.93 790,000        4.46 1,140,000      

3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมน าแนว
พระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 9.94 2,000,000      7.15 1,830,000      

4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 6.02 1,211,400      1.74 444,000         
5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล 8.21 1,651,000      5.10 1,303,500      
6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 3.83 770,000        23.60 6,037,000      

100 20,121,100    100       25,577,500    รวม

จ านวนเงินท่ีน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์

การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ล าดับท่ี หมายเหตุ
2560 2561
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100 33,792,320 100 10,382,340 100 16,609,420

1
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 87.45 29,550,390   27.11 2,814,950    27.11 2,814,950     

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน7.21 2,436,230     17.03 1,768,200    17.03 1,768,200     
3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 0.00 -               0.00 -             0.00 -              

4
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 4.18 1,413,300     52.18 5,417,190    52.18 5,417,190     

5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ 1.16 392,400        3.68 382,000      3.68 382,000       
100 33,792,320   100 10,382,340  100 10,382,340   

จ านวนเงินท่ีน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์

รวม

การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ต่อ)

ล าดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
2562 2563 2564


