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ค าน า 
 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 เป็นแผนซึ่งเกิดจากการประชุมระดมความคิดจากหน่วยงาน และฝ่ายต่างๆ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินงานด้านการเงินของสถาบัน  การ
ระบุที่มา  การจัดสรร  และการใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย                   
และกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน  และมหาวิทยาลัย 
 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
สถาบัน  เพ่ือหาจุดอ่อน  จุดแข็ง  อุปสรรค  และโอกาสทางการเงิน  และน ามาเป็นกรอบประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  สอดคล้องกับกรอบนโยบายของสถาบัน  เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ  ตามพันธกิจของ
สถาบันต่อไป 
 
      
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ) 
              ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย แผนการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยปรับตัวให้สามารถผสมผสานกับ
ความต้องการของสังคม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และส่งผลให้งานวิจัยโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายและทิศทางท่ีชัดเจนมากขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท า “ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแผนงานวิจัยและบริการวิชาการระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556) โดยมีการจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 
วิสัยทัศน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างสังคม แห่งปัญญาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการและประสานงานวิจัย เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งให้บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้
เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็ง 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 
 
เป้ำประสงค์ 

1.  มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และมีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

2.  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ แก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว 
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนด 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
จุดแข็ง (Strength) 
 1.  สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

2.  มีคณะกรรมการบริหารของสถาบันพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือความโปร่งใสและสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 3.  เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย 
 4.  มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 

5.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
  การเงินและงบประมาณ ท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1.  สถาบันไม่มีรายได้เพ่ิมเติม นอกจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
 2.  บุคลากรในสถาบัน ยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ 
 3.  การจัดท าวิจัย และโครงการบางครั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลา หรือไม่อยู่ในแผนงานของงบประมาณ 

4.  การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณยังมีความล่าช้า 
 

โอกำส (Opportunities) 
 1.  รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ ทางด้านวิจัยมากข้ึนทุกปี 
 2.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 3.  สถาบันมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักวิจัย และแหล่งสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 4.  มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  

 
อุปสรรค์ (Threats) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วท าให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

2. ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีความยืดหยุ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 – 2556 
 
วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้  
4. เพ่ือการติดตามและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
2. การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน

และงบประมาณ 
 
เป้ำประสงค์ 

1. การบริหารจัดการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และ

ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
มหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สนับสนุนการบริหารการเงิน 
และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

1. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน และงบประมาณ 

 
 
 
 



 

 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลงานวจิัย 
สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ที่มีคณุภาพ และงานบริการวิชาการเพื่อสร้างสังคม แห่ง

ปัญญาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการทางวิชาการ
เพื่อเสรมิสร้างสังคมแห่งปญัญาให้

เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 

วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และ

จัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่ 1 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการดา้นการเงิน 

 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่ 2 
การพัฒนาระบบ กลไก และ

กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการใช้งบประมาณ 

 
 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่ 3 

การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์ทำงกำรเงินที่ 1 

การบริหารจัดการทางด้านการเงินมี
ประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  

ตรวจสอบได ้
 

เป้ำประสงค์ทำงกำรเงินที่ 2 

การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 

เป้ำประสงค์ทำงกำรเงินที่ 3 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรองค์กร 

กลยุทธ์ทำงกำรเงินที่ 1 

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ดา้นการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ทำงกำรเงินที่ 2 

การพัฒนาระบบ กลไก และ
กระบวนการจดัสรร ตรวจสอบ 
ติดตามผลการใช้งบประมาณ 

 

กลยุทธ์ทำงกำรเงินที่ 3 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน 

และงบประมาณ 



 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่ 1 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

 
เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน 

การบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. บุคลากรในสถาบัน ศึกษาและทบทวนระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศที่เก่ียวกับด้านการเงินที่มี
ผลบังคับใช้ของมหาวิทยาลัย และติดตามให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถาบันมีระบบการจัดสรรเงิน  แผนการใช้จ่าย  การบริหารและการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีการบริหารจัดการในด้านระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

3. สถาบันมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้งบประมาณประจ าปี 
4. สถาบันมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุให้

มีความรวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามข้ันตอน และระบบของ
มหาวิทยาลัย 

5. มีการจัดท ารายงานทางการเงิน  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่ 2 
กำรพัฒนำระบบ กลไก และกระบวนกำรจัดสรร ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรใช้งบประมำณ 

 
เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน 

การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้มหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. ปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ 
2. จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการสถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจ 
3. มีการก ากับตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีราย 6 เดือน เสนอ

คณะกรรมการสถาบัน 
4. จัดระบบควบคุมและตรวจสอบ ภายในและภายนอก เป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่ 3 
กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

กำรเงินและงบประมำณ 
 

เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สนับสนุนการบริหารการเงิน และ

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน และงบประมาณ 
 
แนวทำงปฏิบัติ 

1. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ 
2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย จัดสรรให้
สถาบัน จาก 

1. งบประมำณแผ่นดิน  ตามท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  แล้วจัดสรรให้
หน่วยงานในสังกัด  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ 
1.1  งบบุคลากร  (เงินเดือนข้าราชการ, เงินประจ าต าแหน่ง) 
1.2  งบด าเนินงาน  (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน, ค่าวัสดุ) 
1.3  งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ,์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
1.4  งบอุดหนุน  (ค่าใช้จ่ายพนักงานฯ, โครงการบริการวิชาการ, โครงการวิจัย) 
1.5  งบรายจ่ายอื่น  (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

2. งบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย  ตามท่ีได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  โดยคิดรอบตาม
ปีงบประมาณ ดังนี้ 
2.1 งบบุคลากร  (ค่าจ้างชั่วคราว) 
2.2  งบด าเนินงาน  (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน, ค่าวัสดุ) 
2.3  งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ,์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
2.4  งบอุดหนุน  (ค่าใช้จ่ายพนักงานฯ, โครงการบริการวิชาการ, โครงการวิจัย) 
2.5  งบรายจ่ายอื่น  (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

แนวทำงกำรบริหำรเงินงบประมำณ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีแนวทางการบริหารเงินงบประมาณต่างๆ ดังนี้ 

บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของกระทรวงและมหาวิทยาลัย  
 
รำยงำนประมำณกำรรำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 – 2556  

ประเภทงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

2553 2554 2555 2556 

งบประมาณแผ่นดิน 34,308,100.- 44,671,600.- 51,635,400.- 61,300,000.- 

งบประมาณเงินรายได้ 1,895,280.- 1,990,560.- 2,000,000.- 2,000,000.- 

รวม 36,203,380.- 46,662,160.- 53,635,400.- 63,300,000.- 
 
 
 



 

 

แผนค ำเสนอของบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้  ประจ ำปี พ.ศ.2553 – 2556 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 
ของสถำบัน 

ผลผลิต/โครงกำร 
ประมำณกำรจัดสรรงบประมำณ ตำมปีงบประมำณ 

2553 2554 2555 2556 
เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน มทร.อีสานมีผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ มีนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และ 
มีระบบบริหารงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 42,000,000.- 0.- 42,500,000.- 0.- 43,000,000.- 0.- 43,500,000.- 0.- 
การวิจัยเพื่อพัฒนา          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
2. ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่  20,000,000.- 0.- 20,000,000.- 0.- 30,000,000.- 0.- 35,000,000.- 0.- 
บริการทางวิชาการ สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม          
เพื่อเสริมสร้างสังคม ตรงกับความต้องการ และสร้าง          
แห่งปัญญาให้ ความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อ          
เข้มแข็ง การพัฒนาอย่างยั่งยืน          
           
3. ยุทธศาสตร์ด้าน สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบ  3,000,000.- 0.- 3,500,000.- 0.- 4,000,000.- 0.- 4,500,000.- 0.- 
การพัฒนาองค์กร บริหารจัดการองค์กรท่ีดี  มี          
 ประสิทธิภาพ สามารถ

ด าเนินการได้อย่างคล่องตัวบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรท่ี
ก าหนด 

         

           
 



ส่วนที่ 4 
การติดตามประเมินผล 

 
การติดตามประเมินผล  

 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556  จะด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี  เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมต่อไป  ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสถาบัน 
 
 
 
 


