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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ปีงบประมาณ 2558 – 2562  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการเงินของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ  
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นกรอบการพิจารณาตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับ และใช้ในการปฏิบัติงาน           
 
กลยุทธ์ทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์การใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 
หลักการ:   

ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า รวมทั้งมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
มาตรการ:   

1. กําหนดให้บุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอย่าง
เคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

2. สนับสนุนให้บุคลากรสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาใช้กระดาษสํานักงาน และนํากลับมาใช้หน้าหลัง
(REUSE) 

3. เน้นให้บุคลากรทุกคนประหยัดพลังงานให้ใช้เท่าที่จําเป็นกําหนดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
4. กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ สถานที่ หรือบุคลากรเพิ่มเติมในการดําเนินงานให้พิจารณาขอ

ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ หรือขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
กลยุทธ์ที่ 2:  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักการ:   

การบริหารจัดการทุกอย่างภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มาตรการ:  

1. การบริหารจัดการภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยใน
เรื่องของการบริหารจัดการนั้นๆ 

2. การปฏิบัติงานกําหนดให้มีข้อมูลแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้บุคคลภายนอก สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได้ 



 

3. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
4. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่าง

ทั่วถึง 
 
กลยุทธ์ที่ 3:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน 
หลักการ:   

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มีระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ–    
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ทั้งงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ด้านพัสดุ และภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน รายไตรมาส และ รายปี เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา และได้มีการติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณใน
ระดับโครงการต่างๆ โดยให้รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส 
มาตรการ:  

1. จัดทําระบบเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบเก็บข้อมูล เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

3. สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารด้านการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

เป็นไปตามระเบียบ 
2. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น 
3. มีระบบการควบคุมภายในทางการเงินที่ดี 
4. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน 
5. มีเอกสารเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 
6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และของ

มหาวิทยาลัย 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในกฎระเบียบด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง 
2. การควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
 
 
 



 

โอกาส (Opportunities) 
1. มหาวิทยาลัยมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
2. มีระบบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ รายงานสถานะ ทางด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน            
3. มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชีการเงิน 

 
อุปสรรค (Threats) 
          1. จากวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให้การจดัสรรเงินงบประมาณอยู่ในจํานวนที่จํากัด ทําให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 
          2. ระเบียบปฏิบัติด้านการเงินมีขั้นตอนมาก ทําให้เพิ่มภาระและขั้นตอนในการทํางาน  
          3. ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
          4. ข้อกําหนดกฎระเบียบเข้มงวด การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างล่าช้า 
 
แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

1. การรับจัดสรรงบประมาณ 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  

จึงมีงบประมาณในการบริหารจัดการที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจาก 2 แหล่ง คือ 
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.2  เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ 
 

2. แหล่งงบประมาณ ระยะ 3 ปี 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ

2555 2556 2557 

งบประมาณแผ่นดิน 740,000 -      2,499,000 

งบประมาณรายได้ 17,557,800    20,445,585 7,214,859 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 18,297,800 20,445,585 9,713,859 

 
3. ประมาณการรายได้ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา จําแนกตามแหล่งที่มาของเงิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562 

แหล่งงบประมาณ 
ประมาณการรายได้ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (บาท) 

2558 2559 2560 2561 2562

งบประมาณแผ่นดิน      1,339,200   1,339,200      1,339,200   1,339,200     1,339,200

งบประมาณรายได้ 21,200,000 21,200,000 21,200,000 21,200,000  21,200,000

รวมทั้งสิ้น (บาท) 22,539,200 22,539,200 22,539,200 22,539,200  22,539,200

 



 

4. นโยบายและการบริหารงบประมาณ 
4.1 นโยบายและการบริหารงบประมาณ 
-สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชี

กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ  
-สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา บริหารเงินงบประมาณรายได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

-จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามพันธกิจของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดังนี้ คือ การเพิ่ม
ศักยภาพของทั้งนิสิตและบุคลากรในการด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดให้
บุคคลดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะสําเร็จได้
จําเป็นต้องมีการจัดหาและจัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกระบวนการจัด
ทดสอบและประเมินผลด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพ 

-การยืม-คืน เงินทดรองจ่าย เพื่อดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการการจัดอบรม 
ประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อน อีกทั้งเคลียร์เอกสารเงินทดรองจ่าย
ภายใน 1 สัปดาห์ (ตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

-จัดทํารายงานเพื่อแสดงฐานะทางการเงินทุกสิ้นเดือน และแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตร
มาส โดยจัดทํารายละเอียดเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4.2 แหล่งที่มางบประมาณ 
-ได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จากค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ของนิสิต โดยจัดสรรเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นร้อยละ 3 แล้วจัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหาร สถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษา ร้อยละ 97 

-รายได้จากค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT รายได้จัดสง่กองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร 
และ รายได้จากค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test 
รายได้จัดส่งเข้าเงินรับฝาก – เงินรายได้ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  และจัดสรรเงินรายได้เข้า
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของรายได้จากค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

-ความเสี่ยงด้านการเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความมั่นคงทางการเงิน 
แต่ความเสี่ยงในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาจไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
กําหนดเวลา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไม่ตามแผน  

-นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ต้องจัดทําแผนบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ 
การติดตามงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารรายรับ – รายจ่าย อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารรายรับ – รายจ่าย อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารจัดการ
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

 


