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ก 

คํานํา 

 
แผนกลยทุธ์ทางการเงิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555-2559  สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดทําขึ้นสอดคล้องตามเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศึกษา  

องค์ประกอบที่  8  ตัวบ่งช้ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ปีงบประมาณ) ซ่ึงได้

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยให้ส่วนงานต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2555-2559) สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี

แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีงบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการในแต่ละ

พันธกิจและการพัฒนาส่วนงานและบุคลากรประกอบการดําเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.

2555-2559 อันประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเปน็

ระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงานอย่างน้อยปีละ  2  ครัง้    มีการนํา

ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ทางการเงินและความมั่นคงของส่วน

งานอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เปน็ไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กําหนดและผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เปน็ไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หวังเปน็อย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้จะทาํให้สถาบัน  สามารถผลกัดันกลยทุธ์

ทางการเงินของสถาบัน ให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 

 
คณะทํางานด้านการเงินและงบประมาณ 
 

 



  

ข 

สารบัญ 

                         หน้า 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 5 ป ีประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555-2559   1 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ความเปน็มา          1 

วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  วัตถุประสงค์  ยุทธศาสตร์/กลยทุธ์เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 1 

ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 2      

การวิเคราะห์สถานการณ์ปจัจุบนัด้านการเงินของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 

แนวทางการจดัหาทรัพยากรด้านการเงิน       7 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายทีม่ีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพสงูสุด   8 

ประมาณการรายรบัและแผนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและ 

     งบประมาณเงินรายได้ระยะ  5  ป ี (2555-2559)     9      

งบประมาณทีส่นองตอบต่อยุทธศาสตร์และกลุยทธ์ของสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์  11 

     และเทคโนโลยี 

ภาคผนวก                    

หนังสือบนัทึกข้อความ  เรื่อง  การปรบัปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 15 

     มหาวิทยาลัย  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

คําส่ังสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  91/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางาน 17 

     ประกนัคณุภาพการศึกษา สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการเงินและ 

     งบประมาณ   ฉบับลงวนัที่  29  ตุลาคม  2555       

                    

             

 

     

 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  5  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555-2559 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

---------------------------------------------------------------------- 

1.  ความเปน็มา 

 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน  5 ป ี  ประจาํป ี 2555 - 2559  จัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ การ 

ศึกษาองค์ประกอบที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  ที่สอดคล้องกับแผน    

กลยุทธ์ระยะ  5  ป ี (พ.ศ.2555  -  2559)  สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม่  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระยะที ่ 11  โดยได้กาํหนดทิศทางใน

อนาคต  คือ  พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  มุ่งพัฒนาการเปน็สถาบนัวิจยัเชิง

บูรณาการ บรูณาการบริการวิชาการ/องค์ความรู้ของสถาบันฯ สู่ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม  สืบสานประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมไทย  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับสถาบันฯ สู่ความเปน็สากล  

และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย 

ธรรมาภิบาล  โดยกําหนดแนวทางการพฒันาไปสู่เป้าหมาย  ดังน้ี 

 

  1.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค ์ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์  เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 

 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อประโยชน์ต่อ

สังคม” 
 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชน  จังหวัด

หรือประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานและนวัตกรรมจากคลัสเตอร์ 

2. ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. พัฒนาและสนับสนุนการทํางานในลักษณะคลัสเตอร์โดยเชื่อมโยงคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความ

สนใจในโจทย์วิจัยร่วมกัน  ตลอดจนสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว 

 

วัตถุประสงค์ 
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1.  เพื่อดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยที่มาจากความร่วมมือของภาครัฐและ

เอกชน และนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

2.  เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความคล่องตัว อย่างเป็นระบบ  

โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

3.  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนบริการวิชาการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้

เกิดการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

4.  เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย   และนําไปสู่การจดลิขสิทธิ์/

สิทธิบัตร และใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

         

ยุทธศาสตรข์องสถาบันฯ  ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่  11  มีดังนี ้

 

ยุทธศาสตรที์่  1  การพฒันาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 

กลยุทธ ์

1. พัฒนากลไกด้านการประกนัคุณภาพของสถาบนัฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการประกนัคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2. สร้างและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคณุภาพการศึกษาแก่บคุลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

จัดให้มีแหล่งงบประมาณในการสนบัสนนุเพื่อการพัฒนากลไกด้านการประกนัคณุภาพของสถาบันฯ ให้

สอดคล้องกับแนวทางการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และ สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

ยุทธศาสตรที์่  2  การพฒันางานวิจยัและสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  การ 

                       พฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของท้องถิ่น  ประเทศและสากล 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจยัให้มีความเชีย่วชาญในวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 

3. ผลิตผลงานวิจัยทีเ่ปน็ลักษณะบรูณาการและสหวิทยาการ งานวิจัยตามความต้องการของพ้ืนที ่

งานวิจยัทีต่อบโจทย์ / ปัญหาของประเทศ และตอบสนองต่อการพฒันาภาคการผลิต เศรษฐกิจและ

สังคม 
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4. สร้างและสนบัสนนุให้เกิดงานวิจัยแบบบรูณาการ โดยสร้างทีมวิจัยและกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิด

โครงการวิจัยร่วมกนัระหว่างสถาบนัฯ กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด 

5. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการทนุวิจัย เพื่อการจัดสรรทรพัยากรวิจยั การสนบัสนนุทนุ

วิจัยสมทบ (Matching Fund) และทนุวิจัยเริ่มต้น(Seeding Money) 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าถึงภาคการผลิต ชุมชน และแหล่งทุน 

7. ส่งเสรมิและสนับสนนุการวิจัยเชิงบรูณาการวิจัยร่วมกบัสถาบนัการศึกษา / องค์กรกับประเทศกลุ่ม

อาเซียนและกบันานาชาติในสาขาทีม่ีความพร้อมและแสวงหานกัวิจยัระดับนานาชาติมาร่วมทาํวิจัย 

8. ส่งเสริม พัฒนาความรู้และผลักดันให้คณาจารย์ / นกัวิจัยดําเนินการเพื่อขอรบัการจดสิทธิบตัร อนุ

สิทธิบตัรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจคณาจารย์/นักวิจยัทีป่ระสบผลสําเร็จในการ

จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัรและลิขสิทธิ ์

กลยุทธ์ทางการเงิน 

1. จัดให้มีแหล่งงบประมาณในการสนบัสนนุงานวิจัยและนักวิจยั 

2. จัดให้มีการบริหารการเงินที่มีความคล่องตัวเพิม่ข้ึน 

3. จัดทําฐานข้อมูลทางการเงิน  ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เปน็ไปตามแผนและวงเงินที่

กําหนด 

 

ยุทธศาสตรที์่  3  พฒันาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชมุชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยและและศักยภาพบุคลากรด้านบริการวิชาการ เพื่อนําความรู้และทักษะ

ด้านการบริการวิชาการที่มีอยู่ในของสถาบันฯ มาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

2. สํารวจและพฒันาความรู้เพื่อให้บริการวิชาการในด้านที่ชุมชนและสังคมต้องการ 

3. สร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคสังคมในการบริการวิชาการ ทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ 
4. สนบัสนนุทรัพยากรเพื่อใช้ในการบรกิารวิชาการ 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

1. จัดให้มีการคิดค่าใช้จ่ายต้นทนุต่อหน่วยของการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  เพื่อพิจารณาความ

คุ้มค่าของการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  นัน้ ๆ 

2. สนับสนุนทรพัยากรเพื่อใช้ในการบริการวิชาการให้เกิดการใช้งานให้เตม็ประสิทธิภาพ  มีความ

คล่องตัว  เกิดความคุ้มทนุ  และมีแผนการบํารุงรักษา 

3. จัดให้มีการนาํแนวปฎิบติัทีดี่ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน  มีความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้ 
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ยุทธศาสตรที์่  4  มุ่งทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยท้องถิน่ล้านนาและกลุ่ม  ชาติพันธุ ์

                        และอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

1. นําศักยภาพและองค์ความรู้ของสถาบันฯ ที่มีอยู่ร่วมกับชุมชน/สังคม ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์  ประเพณีไทยและศาสนา 

3. พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเหมาะสม Green and Clean Campus 

4. สร้างจิตสํานึกแก่บุคลากรของสถาบันฯ ในการรักษาภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมของสถาบันฯ และชุมชน

สังคม 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

1. จัดให้มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยงบประมาณเงิน

รายได้อุดหนุนจากรัฐบาล  และมหาวิทยาลัย  และรายได้ของสถาบันฯ 

2. จัดให้มีแหล่งงบประมาณในการให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 

  
ยุทธศาสตรที์่  5  พฒันาความเปน็สากลของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ 

1. สร้าง พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมให้มีโครงการวิจยัที่ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 

3. สนับสนุนการแลกเปลีย่น นักวิจัยหรือบุคลากรสายปฏิบัติการ 

4. พัฒนาทักษะเพื่อการติดต่อสื่อสารระดับสากล เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ และกฎระเบียบระหว่าง

ประเทศ 

5. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

จัดให้มีแหล่งงบประมาณในการสนบัสนนุให้มีการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที์่  6  พฒันาระบบการบริหารจัดการทีดี่และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

1. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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2. เสริมสร้างระบบการการบริหารจัดการ CMU-MIS ที่เหมาะสมกับองค์กร 
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกัน

ในสถาบันฯ  ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
4. มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
5. มีกลไกเชื่อมโยงการระดมความคิดเห็นในการพัฒนากับทรัพยากรบุคคลที่เป็นคลังสมองของ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

1. จัดให้มีการบริหารการเงินทีม่ีความคล่องตัวเพิม่ข้ึน 

2. มีการระดมทรัพยากรทางการเงิน  จากใช้ทรัพยากรของส่วนงาน  เช่น  ค่าเช่าสถานที่  เงิน

สนับสนุนจากแหล่งทนุภายนอก  เช่น  เงินค่าบริหารจดัการโครงการ   ความร่วมมือทางวิชาการ

กับสถาบันอ่ืน ๆ 

3. จัดให้มีแหล่งงบประมาณในการสนบัสนนุเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ในการเพิ่มศักยภาพ/พัฒนา

ความรู้และทกัษะการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

4. มีการพฒันาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการประจําปี

งบประมาณ 

5. มีการทําแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

6. มีการควบคุมทางด้านเอกสารการเงินบญัชีและพัสดุที่รัดกมุ 

7. มีการจัดทําบญัชี  รายงานทางการเงินและบัญชีรายเดือน  และรายไตรมาส 

8. มีฐานข้อมูลทางการเงิน  ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เปน็ไปตามแผนและวงเงินทีก่ําหนด 

9. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

 

เป้าหมายกุลยุทธ์ทางการเงิน 

1.  บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทนุจากเงินรายได้อุดหนุนจากรัฐบาล

และงบประมาณเงินรายได้  โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ  3  มิติ  เพื่อสนบัสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์

ของสถาบันฯ 

2.  บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในองค์กร 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1. บุคลากรมีความรบัผิดชอบ  และมีศักยภาพในการปฎิบัติงาน  สามารถควบคุมให้การเบิกจ่ายเงิน   

เป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน 

    2.  มีบุคลากรที่ชํานาญการให้คําแนะนําเรื่องการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามระเบียบ  

    3.  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่เป็นระบบและเชื่อมโยงกบัส่วนกลาง 

    4.  มีแหล่งรายได้จากการให้เช่าสถานที ่

    5.  มีรายได้จากการให้บริการครุภณัฑ์วิจัย 

    6.  สามารถควบคุมรายจ่ายด้านสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

    7.  มีรายงานทางการเงินอย่างเปน็ระบบ 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 

บุคลากรทางการเงินมีภาระงานเพิม่มากข้ึน 

 

โอกาส  (Opportunities) 

มีแหล่งทนุภายนอกที่ให้การสนบัสนนุการวิจัยมากขึ้น 

 

ภัยคุกคาม  (Threats) 

1.  กฎระเบียบการปฏิบตัิงานด้านการเงินมีมากและมีความซับซ้อน 

2.  งบประมาณทีร่ัฐบาลจดัสรรให้มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 

3.  มีหลายหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลยัที่มีพนัธกิจทับซ้อนกับสถาบันฯ 
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2.  แนวทางการจัดหาทรพัยากรด้านการเงิน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีแหล่งงบประมาณในการสนบัสนนุการบริหารจัดการ

งานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการเงินจาก  3  แหล่ง    ได้แก่  งบประมาณแผ่นดิน  

งบประมาณเงินรายได้  และเงินนอกงบประมาณ  ดังน้ี  

  งบประมาณแผ่นดิน  

เป็นงบที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสาํนักงบประมาณโดยจัดทําคําขอไปยังกองแผนงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่สถาบนั ซ่ึงคําของบประมาณจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลยักําหนด โดยมีความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของสถาบัน  ส่วนงบเงินอุดหนนุสถาบันฯ 

ดําเนินการยื่นเอกสารคําขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน และโครงการวิจัย

ประยกุต์ โดยส่งข้อเสนอโครงการขอรบัทนุสนบัสนนุจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ผ่าน

ศูนย์บริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ งบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยทีส่ถาบันฯ ได้รับ จะข้ึนอยูก่ับ

การจัดสรรจากมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึง่ 

          งบประมาณเงินรายได้  

เป็นงบประมาณทีไ่ด้รบัมาจากดอกเบี้ยเงินฝากของโครงการวิจัยต่างๆ  เงินค่าบริการอุปกรณ์และ

สาธารณูปโภค (Overhead Charge) ค่าเช่าสถานทีท่าํการของโครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ  ค่าเช่า

สถานทีร่วมถึงค่าสาธารณปูโภคของโครงการสวทช.เครือข่ายภาคเหนือ และร้านค้าจําหน่ายอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าขายเศษกระดาษหนงัสือพิมพ์เก่า  ค่าขายผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การเล้ียงไส้เดือนดิน 

สาหร่ายสไปรลิูนา การเล้ียงผึ้งพันธุ์ บริการวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการของกลุ่มวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แล้วนํารายได้นั้นมาจัดทําประมาณการรายรับเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี พร้อมทั้ง

จัดทํารายละเอียดงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินทีไ่ด้รบัจดัสรรอย่างเปน็ระบบ มีการ

แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเปน็ระบบครบทุกพนัธกิจ มีการนําระบบ

งบประมาณพสัดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ 3 มิติด้านการเงินของ

มหาวิทยาลัยมาใช้ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

          งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

    เงินงบประมาณจากแหล่งทนุภายนอก หมายถึง งบประมาณทีไ่ด้รับจากแหล่งทนุภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยมีนกัวิจัยและคณาจารย์ ได้เสนอโครงการข้ึนมาและขอผ่านทางสถาบันฯ ให้ดําเนินการจัดตัง้

คําขอรับทนุ ไปยังแหล่งทุนภายนอก ผู้ให้ทุนวิจยัจากแหล่งทนุภายนอก ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานคณะกรรมการ

กองทนุสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

(อวน.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) มูลนิธิโทเร มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อม

ไทย  Thailand Research University Consortium for Science and Technology  สํานักงานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ สํานักงาน
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ปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) และทุนต่างประเทศ ได้แก่ 

The European Union  และThai German Programme for Enterprise Competiveness (TG-PEC)    

  

3.  การบริหารงบประมาณรายจ่ายที่มีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของสถาบันฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  สถาบนัฯ ได้กําหนดแนวทางในการปฏิบติั  การกํากับ  เร่งรัดและติดตามการบริหารงบประมาณ  

ดังนี้ 

1.  การดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  หน่วยงานจะพิจารณา

ว่า  รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ให้ดําเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน

ก่อนแล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ซ่ึงจะมีแผนการใช้จ่ายเงินที่เปน็ไปตามภารกิจและความ

จําเปน็ของหน่วยงาน  โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความโปร่งใส  

และตรวจสอบได้   

2.  การดําเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ทีไ่ด้เงินสนบัสนนุจากแหล่งทุนทั้งภายในและ 

ภายนอกประเทศ  ซ่ึงได้แก่โครงการวิจัยต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของแหล่งทนุนัน้ ๆ รวมทัง้

การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเงินส่งเสริมงานวิจยัและพัฒนาจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เรื่อง หลกัเกณฑ์การบริหารเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจยัในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ประกาศสถาบันวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารเงินส่งเสริมงานวิจยั

และพัฒนา (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม)  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่องแนวทางปฎิบัติในการบริหารและการ

จัดการเงินทนุวิจัยทีไ่ด้รบัจากแหล่งทุนภายนอก  ฉบับที่  2   และมีคณะกรรมการบริหารเงินส่งเสริมงานวิจยั

และพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงมีหน้าที่พิจารณาการบริหารจัดการเงินส่งเสริม

งานวิจยัและพัฒนาของสถาบัน  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของผู้อํานวยการ 

นอกจากนี้  สถาบันฯ  ยังมีการเร่งดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายให้เปน็ไปตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด   

3.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเปน็ระบบ    เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยประจําทุกสิ้นเดือน  ใน

ระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณพสัดุ   การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย

ลักษณะ  3  มิติ  การจดัทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน  ได้แก่  รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน  

รายไตรมาส  และรายป ี รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร  รายงานงบประมาณคงเหลือตาม 

แผนงาน/งาน/กองทนุ การจดัทํารายงานทางการเงินประจําทกุเดือนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ประจําสถาบนัฯ การจัดทาํรายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ปีละ 2  

ครั้ง หากมีข้อเสนอแนะกจ็ะกลับมาปรบัปรุงดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น รวมถึงการมีผู้ตรวจสอบการใช้

จ่ายเงินจากสาํนักงานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทํา

หน้าทีต่รวจสอบการดําเนินการให้เปน็ไปตามระเบียบการเงินการคลัง 



2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. งบประมาณแผนดิน 50,572,900.00  30,478,600.00        27,660,900.00    21,504,700.00     29,916,100.00   31,461,400.00    33,520,000.00    35,653,000.00     

2.  รายรับจากแหลงอื่น 1,101,292.12    1,570,293.18          2,847,192.84      3,100,625.01       3,308,500.00     3,308,500.00      3,314,500.00      3,314,500.00       

2.1 ดอกเบี้ยรับจากโครงการวิจัยต 36,983.36         47,242.97               24,209.84           37,760.01            38,000.00          38,000.00           38,000.00           38,000.00            9

2.2 คาเชาสถานที่ของสวทช.ภาคเ -                    180,000.00             180,000.00         180,000.00          200,000.00        200,000.00         200,000.00         200,000.00          

2.3 คาเชารานขายเครื่องดื่ม 29,367.86         52,756.15               48,985.00           66,830.00            54,000.00          54,000.00           60,000.00           60,000.00            

2.4 คาบํารุงรานขายเครื่องดื่ม 12,000.00         12,000.00               12,000.00           12,000.00            12,000.00          12,000.00           12,000.00           12,000.00            

2.5 คาบริหารจัดการโครงการ 1,014,654.90    1,270,803.39          2,578,916.00      2,799,705.00       3,000,000.00     3,000,000.00      3,000,000.00      3,000,000.00       

2.6 คาเบ็ดเตล็ด 8,286.00           7,490.67                 3,082.00             4,330.00              4,500.00             4,500.00             4,500.00             4,500.00              

3.  เงินโครงการวิจัยจากแหลงทุน 18,656,980.00  30,142,720.00        65,668,118.00    58,464,899.00     60,000,000.00   65,000,000.00    70,000,000.00    75,000,000.00     

       4.  ประมาณการรายรับ และแผนการขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดระยะ 5  ป (2555 - 2559)

แหลงงบประมาณ

Baseline Data ประมาณการรายรับ

             4.1  ประมาณการรายรับระยะ 5  ป  (2555 - 2559)



แหลงงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผนดิน    50,572,900.00          30,478,600.00      27,660,900.00      21,504,700.00     29,916,100.00     31,461,000.00      33,520,000.00       35,653,000.00 260,767,200.00 

งบประมาณเงินรายได         950,000.00               888,000.00           898,000.00            539,000.00          480,000.00           480,000.00           500,000.00            525,000.00 5,260,000.00     

รวมทั้งสิ้น 51,522,900.00  31,366,600.00        28,558,900.00    22,043,700.00     30,396,100.00   31,941,000.00    34,020,000.00    36,178,000.00     266,027,200.00 

10

แหลงงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559

งบประมาณแผนดิน                  98.16                        97.17                    96.86                     97.55                   98.42                    98.50                    98.53                     98.55

งบประมาณเงินรายได                    1.84                          2.83                      3.14                       2.45                     1.58                      1.50                      1.47                       1.45

รวมทั้งสิ้น 100.00              100.00                    100.00                100.00                 100.00                100.00                100.00                100.00                 

2552 2553 2554

              4.2  แผนการขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดระยะ 5  ป (2555 - 2559)

แผนการจัดสรรเงิน 

หมายเหตุ            การปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555   ใหสวนงานถือปฎิบัติตามหลักเกณฑและแนวนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย  ไดใหไวอยางเครงครัด

              4.3  จํานวนรอยละแผนการขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  ระยะ 5  ป (2555 - 2559)

Baseline Data (รอยละ) แผนการจัดสรรเงิน (รอยละ)

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ไมนําเงินเหลือจายสะสมที่มีอยูมาตั้งงบประมาณรายจายประจําป  ยกเวนมีความจําเปนอยางยิ่ง  เชนการตั้งงบประมาณคาครุภัณฑ/สิ่งกอสรางที่ไมไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน

Baseline Data

2552 2553 2554
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5.  งบประมาณที่สนองตอบต่อยุทธศาสตรข์องสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         

ยุทธศาสตรที์่  1  การพฒันาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 

กิจกรรม/โครงการ จํานวนเงิน : บาท

ปีงบประมาณ   

แหล่งงบประมาณ 

ปี  2555 ปี  2556  

1.1  การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในสถาบนัฯตามแนวทางของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สกอ.และ สมศ. 

92,000 96,000 
 

งบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้ 

 

 

 

ยุทธศาสตรที์่  2  การพฒันางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   

                        การพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของท้องถิ่น  ประเทศและสากล 

กิจกรรม/โครงการ จํานวนเงิน : บาท

ปีงบประมาณ   

แหล่งงบประมาณ 

ปี  2555 ปี  2556  

2.1  สถาบนัฯ  ได้จัดสรรเงินให้เป็นทุนในลักษณะ Seed 

Money  ภายใต้กิจกรรมของคณะทํางานการพัฒนางานวิจัย

ที่เปน็อัตลกัษณ์  จํานวน  4  กิจกรรม 

75,000  เงินนอกงบประมาณ 

2.2  สถาบนัฯ  ได้จัดสรรเงินให้เป็นทุนสําหรับโครงการวิจัย  

ในลักษณะ Seed Money   

60,000 

 

 

 

155,000 

 

 

งบประมาณแผ่นดิน   

110,000 บาท   

เงินนอกงบประมาณ

105,000  บาท 

2.3  สถาบันฯ  ได้จัดสรรเงินให้เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรม 

Forum  กับหน่วยวิจยั/ศูนย์วิจัยแบบมุ่งเป้า   

4,000 15,700 
 

งบประมาณแผ่นดิน 

2.4  โครงการจัดตั้งศนูย์วิจัยเชิงสหวิทยาการ ด้านการ

จัดการน้ํา 

71,836 - เงินนอกงบประมาณ 

2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบค้นบทความวิจัยและการ

อ้างอิงในฐานข้อมูลสากล 

 2,000 งบประมาณแผ่นดิน 

2.6  กิจกรรมรางวัลผลงานบทความวิจยัประจําป ี 2555  15,000 งบประมาณแผ่นดิน 

2.7  กิจกรรมผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  4,000 งบประมาณแผ่นดิน 
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ยุทธศาสตรที์่  3  พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบ้ริการบนฐานความต้องการของชุมชนและ 

                        ท้องถิ่น 

กิจกรรม/โครงการ จํานวนเงิน : บาท

ปีงบประมาณ   

แหล่งงบประมาณ 

ปี  2555 ปี  2556 

3.1  การบริการวิชาการกบัการเพิ่มมูลค่า

ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การวิจยั 
- - ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2  กิจกรรมของหน่วยบริการการออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางด้านชีววัสดุเพื่อ

อุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 

692,500 359,000 งบประมาณแผ่นดิน 

3.3  การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัด

การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ

เครือข่ายเยาวชน 

650,000 - งบประมาณแผ่นดิน 

3.4  การพฒันาเครือข่ายเยาวชนรักษ์

พลังงานภาคเหนือตอนบน 

 449,500 งบประมาณแผ่นดิน 

3.6  ฝ้ายแกมไหม พฒันาสิ่งทอสีเขียวสู่การ

สร้างเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความย่ังยืนของโลก 

 916,500 งบประมาณแผ่นดิน 

 

ยุทธศาสตรที์่  4  มุ่งทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม  ชาติ 

                       พันธุ์และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/โครงการ จํานวนเงิน : บาท

ปีงบประมาณ   

แหล่งงบประมาณ 

ปี  2555 ปี  2556 

4.1  กิจกรรมสืบสาน  อนรุักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและศาสนา 

57,800 

 

 

 

 

 

 

 

87,800 

งบประมาณแผ่นดิน 

 

งบประมาณแผ่นดิน 2,000 

บาท เงินรายได้ 20,800บาท  

เงินนอกงบประมาณ  65,000 
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ยุทธศาสตรที์่  4  มุ่งทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม  ชาติ  

                       พันธุ์และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

กิจกรรม/โครงการ จํานวนเงิน : บาท

ปีงบประมาณ   

แหล่งงบประมาณ 

ปี  2555 ปี  2556 

4.2  กิจกรรมอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

4.2.1 กิจกรรมการกั้นแนวไฟป่า ณ หมู่บ้านม้ง จ.

เชียงใหม่ 

4.2.2  การปลูกต้นไม้เพือ่รักษาทัศนียภาพ 

4.2.3  การปลูกต้นไม้เพือ่ปรับสภาพ แวดล้อม

ของศูนย์การเรียนรู้เทศบาล 

ต.วังผาง จ.ลําพูน 

4.2.4  รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการเล้ียงและ

ผลิตไหมอีรี 

4.2.5  การสร้างเสริมความรู้เชิงอนรุักษ์

ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน 

 

 

 

 

 

5,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

งบประมาณแผ่นดิน  

 

 

 

4.3  กิจกรรม Big Cleaning Days ของสถาบันฯ  8,000  

 

ยุทธศาสตรที์่  5  พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการ จํานวนเงิน : บาท

ปีงบประมาณ   

แหล่งงบประมาณ 

ปี  2555 ปี  2556 

5.1  การจัดสรรอัตราผู้เช่ียวชาญชาว

ต่างประเทศ จํานวน  2  อัตรา 

835,600 835,600 งบประมาณแผ่นดิน  

5.2  การพฒันาเวบ็ไซต์สู่ระดับสากล 1,600 4,000- งบประมาณเงินรายได้ 

5.3  กิจกรรมโครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกบัองค์กรต่างประเทศ 

- 2,000 งบประมาณแผ่นดิน 

5.4  กิจกรรมโครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกบัองค์กรต่างประเทศ 

 2,000 งบประมาณแผ่นดิน 
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ยุทธศาสตรที์่  6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ   

จํานวนเงิน : บาท 

แหล่งงบประมาณ 

ปี  2555 ปี  2556 

6.1  การปรบัปรุงเวบ็ไซต์เครือข่ายแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้การประเมินวัฎจักรชีวิตวิตระยะที่  2 

30,000  งบประมาณแผ่นดิน 

6.2  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร

และบุคลากร 

130,000 100,000 งบประมาณแผ่นดิน 

6.3  กิจกรรมการปรับปรงุชุดโปรแกรมสํานักงาน

และโปรแกรมป้องกนัไวรัสให้ทันสมัย 

8,000 2,000 งบประมาณแผ่นดิน 

6.4  โครงการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณโครงการวิจัยปี 

2556 

5,000 5,000 งบประมาณแผ่นดิน 

6.5  การพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่าย

แลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25,000 25,000 งบประมาณแผ่นดิน 

6.6  การฝึกอบรม  การบริหารความเสีย่งตาม

หลักธรรมาภิบาลของสถาบันฯ 

130,000  งบประมาณแผ่นดิน 

6.7 การพัฒนาองค์กร พฒันางาน พฒันาคน  

ตามหลกัธรรมาภิบาล รวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบนั และคณะกรรมการอํานวยการ 

 143,500 งบประมาณแผ่นดิน     

96,000  บาท  

เงินนอกงบประมาณ 47,500  

บาท 

6.8 พัฒนาบคุลากร 

6.8.1  สนบัสนุนให้บุคลากรเดินทาง รบัการ

อบรมอย่างทัว่ถึง 

6.8.2  กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร 

  

100,000 

 

130,000 

งบประมาณแผ่นดิน  

180,000 บาท 

เงินนอกงบประมาณ  50,000  

บาท 

6.9  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน  2,000 งบประมาณแผ่นดิน      
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