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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
................................................................... 

1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิสัยทัศน์…”เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่งานบริการในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้ ICT ที่ทันสมัย
ภายในปี 2561 สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
2. พัฒนางานบริการในรูปแบบดิจิตอลโดยใช้ ICT ที่ทันสมัย 
3. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
         (1) การพัฒนาระบบเครือข่าย 
         (2) การพัฒนา Web – Site 
         (3) การบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented) 
         (1) การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
         (2) การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อโทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD, TV 
         (3) พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Union Catalog) 
         (4) พัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน 
         (1) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาในมหาวิทยาลัยฯ 
         (2) การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ ์
         (3) การจัดทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ e-office และ e-Service อย่างสมบูรณาการให้ครอบคลุมและ

ปลอดภัย 
              (1) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้งานสารสนเทศ 

(2) การพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน 
               (1) การประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการของหน่วยงาน 
               (2) การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
               (3) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge 
               (1) ระบบจัดเก็บ Knowledge page 
         ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง 
               (1) การจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
               (2) พัฒนาและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง 
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2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณตามที่ก าหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนองต่อ
นโยบายที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะเชิงกว้าง
เพ่ือให้ครอบคลุมงานทุกประเภททั้งภารกิจประจ าและภารกิจยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ : 

 กลยุทธ์ที่ 1 การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการ/มาตรการ : มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่าย ยึดถือตามระเบียบปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

ผลลัพธ์ : การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน 

วิธีการ/มาตรการ : ปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ : การบริหารการเงินและงบประมาณมีความรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือการใช้จ่ายตามงบประมาณถูกต้อง สอดคล้องกับพันธกิจ ตลอดจนมีการตรวจสอบ

และติดตามเพ่ือน าผลมาวางแผนปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ : 

 กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

วิธีการ/มาตรการ :  
1.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

ก าหนด 
2.  จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์

ที่ได้ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ : ทุกหน่วยงานมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจครบทุกพันธกิจ 

 กลยุทธ์ที ่2 มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ 
วิธีการ/มาตรการ :  
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1.  มีการจัดท าแผนการรายงานผล การติดตามผล และการประเมินผลการใช้จ่าย
ประจ าเดือน และประจ าปี 

2.  มีการรายงานผล ติดตามผล และประเมินผลตามรูปแบบและแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 

ผลลัพธ์ : ผู้บริหารมีข้อมูลทางการใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ตลอดจนมีการ
รายงานผลเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 
เป้าประสงค์ : มีทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากแผนงาน/โครงการปกติ 

กลยุทธ์ : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก และการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดรายได้
วิธีการ/มาตรการ :  
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์โครงการเชิงวิชาชีพ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรม ที่

สามารถน ามาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
2. วิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรในด้านความเชี่ยวชาญ ความช านาญ และองค์ความรู้ของแต่ละ

บุคคล และน ามาก าหนดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
3. วิเคราะห์และบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้ 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบริหารสินทรัพย์ และการบริการวิชาการท่ีชัดเจนและไม่ขัด

ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ : มีรายได้เพ่ิมขึ้นจาการบริหารสินทรัพย์ โครงการเชิงวิชาชีพ และงานสร้างสรรค์ และการ
บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : มีระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนสามารถรองรับการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ทันสมัย และเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 

วิธีการ/มาตรการ :  
1. ส ารวจความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณจากผู้บริหารและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
3. จัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
4. จัดหา/จัดท า/พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูล

สารสนเทศการเงินและงบประมาณ 

ผลลัพธ์ : มีระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. อย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได ้
4. เพ่ือให้มีการติดตามผล และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.  นโยบายงบประมาณ 
1. มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และจุดเน้นที่ก าหนดไว้ รวมถึงการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 

2. จัดท างบประมาณ มุ่งเน้นและให้ความสอดคล้องกับการใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ โดยค านึงถึงความ
เป็นจริง 

3. เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

5.  แผนการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ

พัฒนาบัณฑิต 2) ด้านงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) ด้านบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร 7) ด้านความสามารถ
แข่งขันและจัดอันดับ โดยในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาบัณฑิต 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ด้านศิลปวิทยาสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ยอมรับ

ระดับชาติ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาบัณฑิต พ.ศ. 2556–2560 : 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 
1.1 ร้อยละบัณฑิตที่มีความรู้ด้านศิลปวิทยาสามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีงานท าภายใน 
1 ปี (ร้อยละ) 

70 75 80 85 90 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีชุมชน สถานประกอบการเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  (ร้อยละ) 

100 100 100 100 100 

1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ด าเนินการให้นักศึกษาเข้า
ร่วมสหกิจศึกษา (ร้อยละ) 

50 60 70 80 90 

1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ก าหนดให้นักศึกษาท า Project 
ด้านการเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับวิชาชีพในชั้นปีสุดท้าย  
(ร้อยละ) 

100 100 100 100 100 



~ 6 ~ 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
56 57 58 59 60 

1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ
หรือสร้างงานด้วยตนเอง (ร้อยละ) 

10 12 14 16 18 

1.6 จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับ
ผู้ประกอบการและ/หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
(หลักสูตร) 

0 6 11 13 18 

1.7 จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร) 

1 2 3 4 5 

1.8 ร้อยละของหลักสูตรมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียน
การสอนกับภูมิปัญญาไทยในชุมชนและสังคม (ร้อยละ) 

80 80 85 85 90 

1.9 ร้อยละศิษย์เก่าที่ Input ข้อมูล (ร้อยละ) 80 80 80 80 80 
1.10 ร้อยละของข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่น าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

50 50 50 50 50 

1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 
1.12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาในด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ (ระดับ) 

3.51 3.84 4.00 4.20 4.50 

1.13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น า 
คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและสังคม (ร้อยละ) 

80 82 84 86 90 

1.14 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ/
นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ร้อยละ) 

80 85 85 90 90 

 
2. ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าประสงค์ : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

และน าไปเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556–2560 : 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
56 57 58 59 60 

2.1 จ านวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และน าไป
เผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ (เรื่อง) 

40 45 50 55 60 

2.2 จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยและ/หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
และนวั ตกรรมกั บคณะหรื อมหาวิทยาลั ยนั กวิ จั ย 
(เครือข่าย) 

5 7 9 11 13 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
56 57 58 59 60 

2.3 จ านวนระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยที่ใช้ใน
การสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูล) 

3 3 5 5 7 

2.4 จ านวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าสายวิทยาศาสตร์ (10,000 บาท)  

6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 

2.5 จ านวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าสายสังคมศาสตร์ (10,000 บาท) 

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 

2.6 จ านวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าสายวิทยาศาสตร์ (10,000 บาท) 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 

2.7 จ านวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าสายสังคมศาสตร์ (10,000 บาท) 

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 

2.8 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ชิ้น
ผลงานวิจัย) 

2 4 6 8 10 

 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าประสงค์ : ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองท าให้คุณภาพชีวิต

ของชุมชนดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ พ.ศ. 2556–2560 : 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
56 57 58 59 60 

3.1 จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชน
ดีขึ้น (ชุมชน) 

2 3 4 5 6 

3.2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนในเขตพ้ืนที่ ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (ระดับ) 

3 4 5 5 5 

3.3 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(เครือข่าย) 

2 3 4 5 6 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
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56 57 58 59 60 
3.4 จ านวนกิจกรรมที่น าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไป
ประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในชุมชน (กิจกรรม) 

4 5 6 7 8 

3.5 จ านวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการ
ของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ (หน่วยเป็นล้าน
บาท) 

0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 

 
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าประสงค์ : มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทยร่วมกับพันธกิจ อ่ืนๆ 

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2556–2560 : 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 
4.1 จ านวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทยร่วมกับพันธกิจอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ด้าน (กิจกรรม) 

8 10 12 14 16 

4.2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมการประชุม เสวนาทาง
วิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
(ระดับ) 

3 3 3 4 4 

4.3 ระดับความส าเร็จกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษา
สิ่งแวดล้อม (ระดับ) 

3 3 3 4 4 

 
5. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  
มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าประสงค์ :  
1. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ 
2. จัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. มีกระบวนการท างานภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดและเปา้หมายด้านการบริหารจัดการ พ.ศ. 2556–2560 : 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
56 57 58 59 60 

5.1 ร้อยละของผู้บริหารที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
(ร้อยละ) 

80 85 90 95 100 

5.2 ร้อยละของผู้บริหารที่มีความรู้ที่ได้รับการพัฒนาความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และสามารถน าไปใช้ในการ

80 85 90 95 100 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
56 57 58 59 60 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 
 
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมี

ศักยภาพเชิงบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556–2560 : 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
56 57 58 59 60 

6.1 ร้อยละของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ร้อยละ) 

80 82 84 86 88 

6.2 ร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 10 20 30 45 60 
6.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นระดับปริญญาเอก 
(ร้อยละ) 

5 10 15 20 30 

 
7. ด้านการแข่งขันและจัดอันดับ 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าประสงค์ : เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556–2560 : 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 
7.1 ระดับความส าเร็จของการแข่งขันด้านคุณภาพของการ
บริหารจัดการ (ระดับ) 

1 1 1 1 1 

7.2 จ านวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ (คน) 

20 25 30 35 40 

7.3 จ านวนชิ้นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน (ชิ้นผลงาน) 5 7 10 12 15 
7.4 จ านวนกิจกรรม MOU ระหว่างประเทศและมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (กิจกรรม) 

1 2 2 3 3 

7.5 มหาวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  (อันดับ) 
     1 =  ระดับภาค 
     2 =  ระดับชาติ 
     3 =  ระดับอาเซียน 
     4 =  ระดับเอเชีย 
     5 =  ระดับนานาชาติ 

2 2 3 3 4 
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6. สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
3. มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินที่มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถโดยเฉพาะ 
4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงิน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันเวลา 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรบางส่วนมีการลาออก ท าให้ต้องใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์และทักษะส าหรับบุคลากรใหม่ 
2. บุคลากรขาดการติดตามข่าวสารเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
โอกาส (Opportunities) 
1. ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน 
2. มีแนวโน้มการขยายตัวของจ านวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ซึ่งท าให้แนวโน้มของรายได้เพ่ิมข้ึน 
อุปสรรค (Threats) 
1. มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ท าให้นโยบายทางการเงินในการบริหารจัดการงบประมาณต้องเปลี่ยนแปลงไป

ตามรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดท าแผนด้านการเงินระยะยาว 
2. บางช่วงเวลาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารขัดข้อง ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 

7.   แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 7.1 การจัดหา 

7.1.1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด 

7.1.2) จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนด 
 7.2 แหล่งงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 
 
8.   แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณ 2 แหล่งทุนเพ่ือสนองตอบต่อพันธกิจ โดย
การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะต้องสนับสนุนงบประมาณด้านการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ  95 และ
สนับสนุนงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 และสนับสนุนในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อีกมากกว่าร้อยละ 3 ซึ่งสนองตอบ
พันธกิจแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 
 

พันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพ 

27.00 

2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 

10.00 

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 10.00 
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4. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนพ้ืนที่ 

10.00 

5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ 39.00 
6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับภูมิ
ปัญญาไทยท้องถิ่น 

2.00 

7. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 2.00 
รวม 100.00 

 
9.   การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยใช้ระบบ PMIS 
 

10.  การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน/

ครั้ง โดยจัดท ารายละเอียดเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
และการตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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11. กลยุทธ์ทางการเงินของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้าน
การเงิน 
 

1. การใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของการจัดสรรเงิน
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะ/วิทยาลัย
................. 

100 100 100 100 100  

2. ปรับปรุงระบบบริหาร
ทางการเงิน 

มีระบบกลไกการเงินและ
งบประมาณ (ข้อ) 

7 7 7 7 7 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัย 
3. การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
4. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

2. กระบวนการจัดสรร
ตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้งบประมาณ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงาน  

ร้อยละของหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะ/
วิทยาลัย................. 

100 100 100 100 100 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ 

2. มีการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

จ านวนครั้งของการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2 2 2 2 2 1. จัดท ารายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2556 2557 2558 2559 2560 

3. การจัดหาทรัพยากร
จากหน่วยงานภายนอก 

1. จัดหาแหล่งเงิน
งบประมาณจากภายนอก 
และการบริหารสินทรัพย์
เพ่ือให้เกิดรายได้ 

จ านวนรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายจาการบริการ
วิชาการของศูนย์บริการ
วิชาการแบบจัดเก็บรายได้ 
(หน่วยเป็นล้านบาท) 

0.5 0.6 0.7 0.8 1 1. จัดโครงการเชิงวิชาชีพและการให้บริการทาง
วิชาการปีละ 6 ครั้ง 
2. จัดหน่วยงาน/ศูนย์บริการวิชาการแบบ
จัดเก็บรายได้ หารายได้ของมหาวิทยาลัย 
3. บริหารการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตลอดจน
สามารถรองรับการ
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องที่
ถูกต้อง ทันสมัย และ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ร้อยละของการใช้ระบบ 
PMIS เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

100 100 100 100 100 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลระบบ PMIS 
2. ติดตามผลการใช้ระบบ PMIS 

 



บรรลุ 

แผ่นดิน รายได้ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ 

1 6 2 .พัฒนา
ปรับปรุงระบบ
การให้บริการ
ให้มี
ความก้าวหน้า
ทันสมัยใน
รูปแบบดิจติอล

1.โครงการ RMUTR  GRAPHIC 
Design Academy (การ
สร้างสรรค์งานกราฟฟิคด้วย 
Photoshop

69,300.00   -   69,300.00  34,500.00 34,500.00   34,800.00  

2 2.โครงการ RMUTR Network 
Academy (ผู้บริหารระบบ
เครือข่าย)

44,600.00   -   44,600.00  44,600.00 44,600.00   -           

3 3. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
เพือ่การ
น าไปใช้ในด้าน
การเรียนการ
สอนอยา่งมี
คุณภาพ

3.โครงการ RMUTR  Web 
Academy (การพัฒนาเวป็ด้วย
ระบบ CMS)

33,300.00   -   33,300.00 33,000.00 33,000.00   300.00      

4 4.โครงการอบรมส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 77,500.00   77,500.00  77,500.00  77,500.00   -           

5 5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"
การเพิม่ประสิทธภิาพการเรียน
การสอนด้วย E-Learning โดยใช้
 LMS moodle"

51,200.00   51,200.00 ####### 42,979.00   8,221.00    

รวม ####### -  ###### ###### ###### ##### ###### ###### -     -   ######  43,321.00 

ตารางที่ 3 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ล าดับ
ที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาสที ่2  (ม.ค. - ม.ีค.)ไตรมาสที ่3  (เม.ย. - ม.ิย.)ไตรมาสที ่4  (ก.ค. - ก.ย.)

รวม เงนิเหลือจ่าย หมายเหตุ


