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

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควันตภาพ” 
(Ubiquitous University) ภายในปี พ.ศ. 2561 

 พันธกิจ (Mission) 
1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 
2. เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยฯ 
4. พัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 
2. เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนระบบข้อมูล

เพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
4. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ และสามารถน าพามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย ภควันตภาพ” ได้ภายในปี พ.ศ. 2561 
 

 เป้าประสงค์ (Objective) 
1. นักศึกษา และอาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ 
2. นักศึกษา และอาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ 

(Ubiquitous Learning) 
3. สามารถรวบรวมและจ าแนกข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนปฏิบัติงาน และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้ 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้งานเองและดูแล

บ ารุงรักษาเองได ้
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ทางการเงิน 

 วิสัยทัศน์ 
จัดหา และจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 พันธกิจ 
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ด าเนินการจัดหา จัดสรรงบประมาณและบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
สถานะทางการเงินที่มั่นคง 

 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 

มีการติดตามการใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และสามารถน าผลการใช้จ่ายงบประมาณ

มาปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัยได้ 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการบริหารด้านการเงินและ

งบประมาณได ้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
1. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการจัดหา และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนอง

พันธกิจมหาวิทยาลัย 
2. กระบวนการจัดสรร การติดตาม ละตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

 กลยุทธ์ทางการเงิน 
1. จัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ก ากับติดตามการมช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่รัฐบาล

ก าหนด และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน ในการกลั่นกลองการจัดสรรงบประมาณ และ

ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ เพ่ือน าเสนอ

ผู้บริหารทุกเดือน 
4. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 

 จุดอ่อน 
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1. ไม่มีการน าทรัพย์สินมาจัดหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ 
2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน

การเงิน 
3. บุคลากรขาดประสบการณ์และปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนบุคลากรบ่อย 
4. บุคลากรยังไม่ให้ความส าคัญของผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด 
5. แผน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ นอกแผนงบประมาณมีมากเกินไป 

 โอกาส 
1. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ท าให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนา โดยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สกอ. 
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจจากกรัฐบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ให้แก่ นักศึกษา 

เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการภายในส านักตามภารกิจ 4 ด้าน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้วยงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา อีกทั้งรายได้จากสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เงินรายได้จาการบริการวิชาการ เงินรายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้จาก
ดอกเบี้ยและเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ส าหรับการวิจัยต่างๆ เช่น จากส านักวานการวิจัยแห่งชาติ และ
จากความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการภายนอกต่างๆ 

5. แนวทางการบริการงบประมาณ 

1.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีแหล่ง

งบประมาณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. งบประมาณเงินรายได ้

2.1 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
2.2 เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จากโครงการที่มีระบบการบริหารจัดการเอง 
2.3 รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 5.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
  1. งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  2. งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายที่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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   2.1 ก าหนดสัดส่วนเป็นกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้
ตอบสนองต่อพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 40% ด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 20% ด้าน
บริการวิชาการแก่ชุมชน 30% และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10% ให้คิดเป็นร้อยละ 100 ของประมาณการ
รายรับทั้งหมด โดยน าประมาณการรายจ่ายมาจัดสรร ดังนี้ 
   2.1.1 กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นรายจ่ายขั้นต่ าของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ คิดเป็น ร้อยละ 60 
   2.2 สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการนั้นๆ 
   2.3 การจัดสรรเงินรายได้จากผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   2.4 การจัดสรรเงินรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
6. แหล่งงบประมาณระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แหล่ง 

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 

2557 2558 2559 2560 2561  

แผ่นดิน 49,322,500.00 26,807,600.00 27,343,752.00 27,890,627.04 28,448,439.58 159,812,918.62 

รายได้ 1,451,680.00 1,470,860.00 1,500,277.20 1,530,282.74 1,560,888.39 7,513,988.33 

แหล่งอื่นๆ - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 50,774,180.00 28,278,460.00 28,844,029.20 29,420,909.78 30,009,327.97 167,326,906.95 

 

7. การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยใช้ระบบ PMIS 
ระบบฐานข้อมูลโครงการงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

8. การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 6 
เดือน/ครั้ง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดท ารายละเอียดส่งกองคลังรวบรวมเพ่ือ
เสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
ที่เก่ียวข้อง 
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9. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 9.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้น และให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายใน ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
การด าเนินการดังนี ้
  9.1.1 การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แต่ละฝ่ายภายในส านักรับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสอดรับกัน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ 
  9.1.2 หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
หน่วยงานสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
  9.1.3 มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และท าหน้าที่
ติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อไป 
 9.2 การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับ
ปรับปรุง) ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานผลการ
ด าเนินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินทุกไตรมาส และรายงาผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ปิดบัญชีประจ าปี เพ่ือเป็นการน าผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
อันจะน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
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10. ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน ละสนับสนุนดา้นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได้เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควันตภาพ (Ubiquitous University)” ภายในปี พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาห้องสมดุให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนระบบ

ข้อมูลเพื่อการบรหิารจัดการ (MIS) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

และสามาถน าพามหาวิทยาลัย เขา้สู่การเป็น “มหาวิทยาลยัภค
วันตภาพ” ได้ภายในปี พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน ละสนับสนุนดา้นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได้เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควันตภาพ (Ubiquitous University)” ภายในปี พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารคัดการด้านการเงิน 

เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงินของส านักฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส่ และตรวจสอบได้ รวมทัง้มีการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ ์1. การใช้จา่ยเงินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
          2. ปรับปรุงระบบบรหิารทาง
การเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

เป้าประสงค์ เพื่อการใช้จา่ยตามงบประมาณ
ถูกต้อง สอดคล้องกับพันธกิจตลอดจนมกีาร
ตรวจสอบ และติดตาม เพือ่น าผลมาวางแผน
ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้กับหนว่ยงาน 
          2. มีการติดตาม และประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนทีก่ าหนดไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดหาทรัพยากร
จากหนว่ยงานภายนอก 

เป้าประสงค์ มีทรัพยากรทางการเงินจากแหล่ง
ต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดนิ และ
งบประมาณเงินรายได้ ของส านักฯ เพื่อน ามาใช้
ในการบริหารจัดการภายในส านกัฯ 
นอกเหนือจากแผนงาน/ฌครงการปกต ิ

กลยุทธ ์จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจาก
ภายนอก และการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้
เกิดรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ มีระบบสารสนเทศทางการเงิน และ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจน
สามารถรองรับการรายงานข้อมูลทาง
การเงินต่อผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ถกูต้อง
ทันสมัย และเกีย่วข้องกับการตัดสินใจ 
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11. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. การใช้จ่ายเงินอย่างมี 1. ร้อยละของการจัดสรร 100 100 100 100 100  

วิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จัดหา และจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ ของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ด้านการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

กระบวนการการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการใช้งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ : เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการด้านการเงินของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

เป้าประสงค์ : เพื่อการใช้จ่ายตาม
งบประมาณถูกต้อง สอดคล้องกับพันธกิจ 
ตลอดจนมีการตรวจสอบ และติดตาม เพื่อ
น าผลมาวางแผนปรบัปรุงการใช้จา่ย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : มีทรัพยากรทางการเงินจาก
แหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของ
ส านักวิทยบริการฯ เพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารจดัการภายในส านักวิทยบรกิารฯ 
นอกเหนือจากแผนงาน/โครงการปกติ 

เป้าประสงค์ : มีระบบสารสนเทศทาง
การเงินและงบประมาณที่มีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ : 1. การใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ปรับปรุงระบบบริหารทาง
การเงิน 

กลยุทธ์ : 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 2. มีการติดตาม และประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนดไว ้

กลยุทธ์ : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจาก
ภายนอก และการบรหิารสินทรัพย์เพื่อให้
เกิดรายได ้

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจน
สามารถรองรับการรายงานข้อมลูทาง
การเงินต่อผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ถูกต้อง ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ 
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การบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

ประสิทธิภาพ 
 

เงินที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของส านักฯ 

 2. ปรับปรุงระบบบริหาร
ทางการเงิน 

2. มีระบบกลไกการเงิน
และงบประมาณ (ข้อ) 

7 7 7 7 7 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
งบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้าน
การเงิน 
3. การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
4. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

2. กระบวนการการจัดสรร 
ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ใช้งบประมาณ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงาน 
 

1. ร้อยละของหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของส านักฯ 

100 100 100 100 100 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ 

 2. มีการติดตาม และ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

2. จ านวนครั้งของการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2 2 2 2 2 1. จัดท ารายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ 

12. ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย กลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2557 2558 2559 2560 2561 
3. การจัดหาทรัพยากร
จากหน่วยงานภายนอก 

1. จัดหาแหล่งเงิน
งบประมาณจากภายนอก 
และบริหารสินทรัพย์
เพ่ือให้เกิดรายได้ 

1. จ านวนรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายจากการบริการ
วิชาการของศูนย์บริการ
วิชาการแบบจัดเก็บรายได้ 
(หน่วยเป็นล้านบาท) 

0.3 0.4 0.6 0.8 1 1. จัดท าโครงการเชิงวิชาชีพและการ
ให้บริการทางวิชาการปี 4 ครั้ง 
2. จัดหน่วยงาน/ศูนย์บริการวิชาการแบบ
จัดเก็บรายได ้
3. บริหารการเงินของส านักฯ ในภาพรวม 
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4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ตลอดจนสามารถ
รองรับการรายงานข้อมูล
ทางการเงินต่อผู้บริหาร/ผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
ทันสมัย และเก่ียวข้องกับ
การตัดสินใจ 

1. 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 1 2 .พัฒนา
ปรับปรุงระบบ
การให้บริการ
ให้มี
ความก้าวหน้า
ทันสมัยใน
รูปแบบดิจติอล

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างบทเรียน
และการจดัระบบการเรียนการ
สอน E-learning ด้วย Open 
Source

44,000.00   -   44,000.00 40,110.00  40,110.00   3,890.00    

2 6 2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ดูแล
ระบบ "Network"

39,000.00   -   39,000.00 36,609.13   36,609.13   2,390.87    

3 6 3. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
เพือ่การ
น าไปใช้ในด้าน
การเรียนการ
สอนอยา่งมี
คุณภาพ

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ 
MIS

50,900.00   -   50,900.00 50,860.63   50,860.63   39.37        

4 6 4. โครงการฝึกอบรมการสร้าง
ความตระหนักเร่ืองความมั่นคง
 ปลอดภัย สารสนเทศเพือ่
ป้องกันการเข้าถึงจากผู้ไม่ได้
รับอนุญาต

   12,600.00   12,600.00  12,120.00   12,120.00        480.00 

ตารางที่ 3 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

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



บรรลุ 

แผ่นดิน รายได้ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ 

ตารางที่ 3 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

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

รวม ####### -  ###### 40,110.00 ###### 87,469.76  12,600.00 ###### -     -   ######  6,800.24   


