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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณา
จากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี
ผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 
ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนว
ทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 - 2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 
กันยายน 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 

2564) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้
จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการท างาน
ให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้าง ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกังานผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ศูนย์วิทยบริการ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการ เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ ดังภาพที่ 2 โครงสร้าง
การบริหารจัดการ  
  

ส่วน 1 บทน า 
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โครงสร้างของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอก
ทิศทางการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

จุดประสงค ์
 1. บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with Concentration on Niche 
Academic) 
 2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic Research with 
Creative and Innovative Concept) 
 3. ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic Works with Respond and 
Resolve the Social Problems) 
 4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and Culture Based 
on Suan Sunandha Heritage)  

พันธกิจ (Mission) 
 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมยัอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) Smart Students 
 1.1) นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมลูและสารสนเทศในการ
เรียนรู้ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing       
 1.2) นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต ที่มีประสทิธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
 2) Smart Management 
 2.1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเช่ือมโยงข้อมูลของ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการองค์กร          
 2.2) มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  
 3) Smart Academic           
 3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มฐีานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการที่ทันสมัย  
 3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือใช้ประกอบ การ
เรียนการสอน          
 4) Smart Research           
 4.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับการตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน    
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5) Smart Teacher & Technology        
 5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       
 5.2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 เสาหลัก 

 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
 2) คุณธรรม (Morality)  
 3) เครือข่าย (Partnership)  
 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and 
Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 

เอกลักษณ์ (Identity) 
ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เช่ียวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ค่านยิม (Value) 
  W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   

H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักด ี   
  I (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ  

P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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เป้าหมายในการพัฒนาส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (พ.ศ 2565) 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี ้
 1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
 2. ส านักผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA 
 3. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส านักตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 4. ส านักมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
 5. ส านักสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
 6. ส านักเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
 7. เครือข่ายมีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับส านัก 
 8. ส านักมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น     
 9. ส านักมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 
 11. ส านักมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยทุธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอก
ทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึง
การแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 4 

 

  

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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ภาพที่ 3 แผนผังความเช่ือมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 

- 2580) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็น

ลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท า
รายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและรายได ้และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของฝ่าย
ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงิน และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. บริหารการเงิน และงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธ์ศาสตร์ และกลยุทธ์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ส ารวจความคิดเห็น
ในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับสถานภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันน ามา
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน 
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 
  

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของส านัก ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีความคล่องตัว 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ทุกเวลา 

3. การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่ก าหนด ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความพึง
พอใจเพ่ิมขึ้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัด ท าให้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มียอดงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ไม่มั่นคง ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ 
3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดท ากิจกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ

การด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunities) 

 1. มหาวิทยาลัยฯ มีความชัดเจนในนโยบาย ปรัญชญา วิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้ส านักฯ ขบัเคลื่อน
หน่วยงานอย่างมีทิศทาง 

2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน 

 3. หน่วยงานมีการจัดอบรมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพตนเอง 
และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงาน 

อุปสรรค (Threats) 

 1. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันตามความต้องการ
ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 
 2. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการของ
ส านักฯ และมหาวิทยาลัย 
 4. งบประมาณไม่เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้าน
การเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี ้

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ ของส านักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและน าผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (คะแนน 

91.50) 
 2. ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥90.00) 

3. ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥90.00) 

4. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 10.00) 

ยทุธศาสตร์ทางการเงิน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
2. ยกระดับกระบวนการจดัสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
3. จัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของส านักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักฯ อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 มาตรการ : ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายของส านักฯ 
 ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
(91.50 คะแนน) 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และน าผลการใช่จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณโดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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 มาตรการ : สนับสนุนให้ส านักจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด :  ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥90.00) 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อจัดหาแหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอก 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัตไิด ้
 มาตรการ : มีแนวทางในการจัดหาจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตัวชี้วัด :  เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (≥500,000 บาท) 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน 
 กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถบริการหรือบริหารในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 มาตรการ : มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด : จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงิน 
กลยุทธ์ทาง

การเงิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2565 2566 2567 2568 2569 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการด้าน
การเงินของส านักให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการ
ติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

พัฒนาบริหาร
จัดการด้าน
งบประมาณ
ของส านักฯ 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ร้อยละการ
เปิดเผย
ข้อมูล

สาธารณะ 
(OIT) ผ่าน
หน้าเว็บไซต์

ของ
หน่วยงาน 

100 100 100 100 100 โครงการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

2. เพื่อความถูกต้องของ
งบประมาณ และน าผล
การใช่จ่ายงบประมาณมา
ปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อสร้างกลไก
ที่มี

ประสิทธิภาพ
ในการจัดหา
งบประมาณ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
โดยจัดสรร

งบประมาณให้
สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ถ่ายทอดทิศ
ทางการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
(10) 

90 100 100 100 100 โครงการ
ก ากับ

องค์การที่ดี 
(A)10 

3. เพื่อจัดหาแหล่งเงิน
นอกระบบงบประมาณ
จากภายนอก 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ

ด้าน
งบประมาณ

เพื่อให้มี
เป้าหมายที่
ชัดเจนและ
ปฏิบัติได้ 

เงินรายได้
จากการ
บริการ
วิชาการ เป็น
ที่ปรึกษาต่อ
อาจารย์
ประจ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการ
จัดหารายได้

ด้วยการ
บริการ
วิชาการ 

4. เพื่อน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้งานและตรวจสอบ
ข้อมูลด้านงบประมาณ
การเงิน 

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ให้
สามารถบริการ
หรือบริหารใน

รูปแบบ
มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

จ านวน
ระบบบริหาร
จัดการ
ส าหรับ
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (11) 

2 1 1 1 1 โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศสู่
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (A)11 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเดน็ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ความเช่ือมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

พัฒนาบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของส านักฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถ
บริการหรือบริหารใน
รูปแบบมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

พัฒนาการบริหาร
จัดการด้าน

งบประมาณเพื่อให้มี
เป้าหมายที่ชัดเจน

และปฏิบัติได้ 

เพื่อสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหา
งบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณโดยจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ในการบริหารจัดการ 

จัดหาทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

ยกระดับกระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม

ผลการใช้งบประมาณ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงินของ
ส านักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ 

เพื่อจัดหาแหล่งเงิน
นอกระบบงบประมาณ

จากภายนอก 

เพื่อน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้งาน
และตรวจสอบข้อมูล

ด้านงบประมาณการเงิน 

เพื่อความถูกต้องของ
งบประมาณ และน าผลการ

ใช่จ่ายงบประมาณมา
ปรับปรุงแก้ไข 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงนิ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินการจัดหาทรัพยากร 
ประกอบด้วย 1 แหล่ง คือ เงินงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้ 

1. เงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 

      
 

  
 

      

        

        

        
        
        
        
  
 
       
  
 
 
       

 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ข้อมูลงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  

ตารางที่ 2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

ประเภท 
รายจ่าย 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผ่น 
ดิน 

รายได้ รวม 
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
ผลรวม 
ของ 

หมวด 
รายจ่าย 

แผ่น 
ดิน 

รายได้ รวม 
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
ผลรวม 
ของ 

หมวด 
รายจ่าย 

แผ่น 
ดิน 

รายได้ รวม 
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
ผลรวม 
ของ 

หมวด 
รายจ่าย 

แผ่น 
ดิน 

รายได้ รวม 
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
ผลรวม 
ของ 

หมวด 
รายจ่าย 

แผ่น 
ดิน 

รายได้ รวม 
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
ผลรวม 
ของ 

หมวด 
รายจ่าย 

งบ
บุคลากร 

 1,822,800 1,822,800 2.58 4,139,600 2,317,600 6,457,200 13.10  1,837,200 1,837,200 4.02  835,540 835,540 1.85  560,880 560,880 1.65 

งบด าเนิน 
งาน 

 28,569,414.08 28,569,414.08 40.57 539,600 26,960,583.21 27,500,183.21 55.83  18,819,456.35 18,819,456.35 41.19  32,641,160 32,641,160 71.63  14,110,670 14,110,670 41.44 

งบลงทุน  22,792,004.62 22,792,004.62 32.35  7,540,376.81 7,540,376.81 15.31  25,033,126 25,033,126 54.79 2,200,000 7,885,700 10,085,700 22.13     

งบเงิน 
อุดหนุน 

 13,659,570.20 13,659,570.20 19.39          2,000,000 2,000,000 4.39  1,020,800 1,020,800 3.00 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

3,600,000  3,600,000 5.11 3,600,000 4,160,000 7,760,000 15.75             

รวมงบ 
ประมาณ 

3,600,000 66,843,789 70,443,789 100 8,279,200 40,978,560 49,257,760 100  45,689,782 45,689,782 100 2,200,000 43,382,400 45,582,400 100  34,051,300 34,051,300 100 

 
ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
  

หน่วย : ล้านบาท 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2565-2569) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 
2565 2566 2567 2568 2569 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - 6,000,000 4,200,000 4,300,000 4,400,000 54,215,000 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 37,225,280 39,708,300 41,185,100 42,665,600 44,693,700 211,262,280 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ภาคปกติ) 

28,125,020 30,133,600 31,025,700 32,118,000 33,903,800 161,090,420 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ภาคพิเศษ)  

9,100,260 9,574,700 10,159,400 10,547,600 10,789,900 50,171,860 

รายได้อื่นๆ - - - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 37,225,280 45,708,300 45,385,100 46,965,600 49,093,700 265,477,280 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เพิ่มข้ึน 
18.55% 

ลดลง 
0.71% 

เพิ่มข้ึน 
3.37% 

เพิ่มข้ึน 
4.33% 

  

หน่วย : ล้านบาท 
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กราฟที่ 1 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ 
 

 

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

2565 2566 2567 2568 2569

ปีงบประมาณ 

ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569) 

งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาค

ปกติ) 

งบประมาณรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาค

พิเศษ)  
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แผนการขอตัง้งบประมาณ 

มีแผนการขอตัง้งบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 4   

ตารางที่ 4 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35,315,000 -   1,200,000 1,200,000 1,700,000 1,700,000   
ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ อาคาร 
32 

  
6,000,000 6,000,000 

    
1,900,000 1,900,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
2,500,000 2,500,000 2,100,000 2,100,000 2,000,000 2,000,000 

ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และ
ต ารา 

    
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมทั้งสิ้น 35,315,000 - 6,000,000 6,000,000 4,200,000 4,200,000 4,300,000 4,300,000 4,400,000 4,400,000 
 
หมายเหตุ  แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   

   ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร   
              ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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กราฟที่ 2 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

 

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน 
เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง  3 ด้าน ซึ่งได้น าตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้      
ดังตารางที่ 5 
  

0
5,000,000

10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000

แผน ผล แผน ผล* แผน ผล* แผน ผล* แผน ผล* 

2565 2566 2567 2568 2569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ อาคาร 32 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เทคโนลีสารสนเทศ ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
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ตารางที่ 5 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอต้ังงบประมาณ
แผ่นดิน 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงเมื่อเทียบกับการประมาณ
การรายรับต้นปี 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่
เกิดขึ้นจริง 

80 85 90 95 100 

 ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเดน็ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
และผลิตบัณฑติให้เป็นมืออาชีพ 

28,125,020 29,781,300 30,888,900 31,999,200 33,520,275 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพันธ์กับเครือข่ายและ
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

9,100,260 9,927,000 10,296,200 10,666,400 11,173,425 

รวมทั้งสิ้น 37,225,280 39,708,300 41,185,100 42,665,600 44,693,700 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 
 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/
ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  
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1. ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ อาคาร 32 
2. จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
 1. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย เงินรายได้ภาคปกติ และเงินรายได้ภาคพิเศษ ซึ่งส านักฯ ได้จัดสรร งบประมาณโดยหัก
ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วนของรายรับ รายจ่ายคงที่ 
(Fixed Cost) ตามยุทธศาสตร์ด าเนินการ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งหมวดการใช้จ่ายตามบริบท การจัดการ
โครงการ ได้แก ่
   

งบประมาณแผ่นดนิ (100%) 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
100% 

ค่าครุภัณฑ ์

ค่าวัสดุ 

ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร  
และต ารา 

ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ 
อาคาร 32 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  ค่าสาธารณูปโภค   
   (1) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) 
   (2) ค่าโทรศัทพ์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่) 
   (3) ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 
   (4) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) 
  ค่าจ้างบุคลากร 
   (1) เงินเดือน 
   (2) ค่าประกันสังคม 
   (3) ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
   (4) ค่าเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
   (5) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร 
   (6) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย 
   (7) ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ค่าใช้สอยด าเนินการ 
   (1) ค่าปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ e-Office 
   (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
   (3) ค่าท าความสะอาด 
   (4) ค่าบ ารุงรักษาเครื่องฟองอากาศ 
   (5) ค่าก าจัดปลวก 
   (6) ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ าส าหรับบริการนักศึกษา 
   (7) ต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน ์
   (8) ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมิต 
   (9) ค่าบ ารุงรักษาระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นักศึกษา Star cat 
   (10) ค่าตรวจ ISO 27001 
   (11) ค่าบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือน VPN 
   (12) ค่าเพ่ิมความพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและประสิทธิภาพใน google drive 
   (13) ค่าบ ารุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือน และระบบส ารองข้อมูล 
   (14) ค่าบ ารุงรักษาระบบเพื่อบริการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้เชื่อมโยงการบริหารงาน 

ค่าครุภัณฑ ์
   (1) โปรแกรมไมโครซอฟท์ลิขสิทธิ์ 
   (2) โปรแกรมป้องกันไวรัสลิขสิทธิ ์
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   (3) โปรแกรมลิขสิทธิ์อโดบี (Adobe Creative Cloud) 
   (4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย wireless access point 
   (5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 10/100/1000Mbps 24 port 
   (6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 10/100/1000Mbps 48 port 
   (7) อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) จัดเส้นทางขนาดกลาง 10 Gbps 
   (8) โปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
   (9) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
   (10) อุปกรณ์จัดเส้นทางอินเตอร์เนท 

การจัดการโครงการ 
   (1) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส/ประกันคุณภาพการศึกษา 
   (2) โครงการเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ (WUNCA) 
   (3) โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (ARIT) 
   (4) โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น 
   (5) โครงการจัดประชุมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่ 
   (6) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
   (7) โครงการจัดท าวารสาร 
   (8) โครงการการบริหารจัดการองค์กรที่ด ี
  2. การแบ่งเงินบริหารหน่วยงานตามโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินงบด าเนินการของหน่วยงานร้อย
ละ 80 เงินงบด าเนินการส าหรับหน่วยงานบริหารส่วนกลางร้อยละ 20  
  3. สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ  ที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย 
  4. มุ่งพัฒนาบุคลากร ตามวิสัยทัศน์และปณิธานส านักฯ 
 5. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการด าเนินงานตามจุดเน้นประจ าปี ของหน่วยงานอย่างเต็ม ศักยภาพ 

6. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลผลติเป็นแนวทาง 
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ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 

  

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าปี ค่าใช้สอยด าเนินการ, ค่าสาธารณูปโภค 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) (100%) 

ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ค่าจ้างบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายส่วนบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริการ 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
กราฟที่ 3 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร ์

 
 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ภาคปกติ 1,318,360 22,311,320 - 4,495,340
ภาคพิเศษ 7,645,260 - 1,455,000

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000
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ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร ์

2. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 
 
 

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
 

  

3.54% 

80.47% 

0.00% 

15.98% 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

3.54% 

80.47% 

0.25% 

15.74% 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

1) รายการบุคลากรภาครัฐ 

2) ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3) ผลผลิตการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

4) ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

16.19% 

0.23% 

0.05% 

1.91% 

0.13% 

41.10% 

0.07% 

0.97% 
0.10% 0.04% 

0.18% 

0.56% 
0.16% 

1.37% 1.89% 

0.02% 

0.14% 

21.98% 

1.34% 

1.34% 

0.02% 

0.54% 

0.13% 

0.08% 

0.40% 

0.06% 

8.02% 

0.27% 0.71% 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
1. ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม) 
2. ค่าโทรศัพท์ 

3. ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 

4. เงินเดือน 

5. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

6. ค่าใช้สอย-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

7. ค่าเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน และเจ้าหน้าท่ี 

8. ค่าใช้สอย -ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ  

9. ค่าใช้สอย - บัญชีอื่น ๆ  (ค่าประกันสังคม) 

10. ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

11. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

12. เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าภาค/สาขาวิชา/ฝ่าย  

13. ค่าตอบแทนวิทยากร 

14. ค่าล่วงเวลา 

15. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

16. ค่าแปลบทความ/ค่าการพิจารณาบทความ 

17. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

18. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

19. ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา หนังสือพิมพ์ 

20. ค่าหนังสือ (E-book) 

21. ค่าวัสดุ 

22. ค่าวัสดุส านักงาน 

23. ค่าวัสดุไฟฟ้า 

24. ครุภัณฑ์ส านักงาน 

25. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

26. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย ุ

27. ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างจบในปี 

28. ค่าวัสดุการศึกษา 

29. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 



30 
 

5. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 
ตารางที่ 7 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตาม...( ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการ/ศูนย์)....... 

ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิรายได ้
รวม 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
โครงการ
หารายได ้

เงิน 
คงคลัง 

ส านักงานผู้อ านวยการ - 3,662,360 260,000 - - 3,922,360 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - 15,207,170 8,340,260 - - 23,547,430 
ศูนย์วิทยบริการ - 9,366,490 500,000 - - 9,755,490 

รวมทั้งสิ้น - 28,125,020 9,100,260 - - 37,225,280 

 
 

 

 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับฯ ของหน่วยงาน หรือก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติหรือนโยบาย 
 1.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 
 1.3  มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที ่4 รวม 

40 30 15 15 100 

 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับฯ ของหน่วยงาน หรือก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติหรือนโยบาย 
 1.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 
 1.3  มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

45 22 17 16 100 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 
3. ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายประกันคุณภาพ รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวช้ีวัด โดยก าหนดให้กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 
เดือนธันวาคม และมีนาคม  

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามผลความก้าวหน้าทุก ๆ เดือน โดยจะยึดผลการ
บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้น
เดือนของทุก ๆ เดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหา

มาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  
1. ฐานข้อมลูในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 

2 ส่วนด้วยกัน คือ 
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และโครงการ 



32 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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39 
 

นางสาววาสนา  แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้การ
ด าเนินการก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมถึงการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีของส านักฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงขอน าเสนอเพื่อน าเข้าให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทบทวนและตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่จะน าเสนออธิการบดีต่อไป 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธท์างการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ทางการเงนิ 
กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๑. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินของส านักให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมี
การติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

พัฒนาบริหาร
จัดการด้าน

งบประมาณของ
ส านักฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ร้อยละการ
เปิดเผย
ข้อมูล

สาธารณะ 
(OIT) ผ่าน
หน้าเว็บไซต์

ของ
หน่วยงาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

๒. เพื่อความถูกต้องของ
งบประมาณ และน าผล
การใช่จ่ายงบประมาณ
มาปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพใน

การจัดหา
งบประมาณการ

ใช้จ่าย
งบประมาณโดย

จัดสรร
งบประมาณให้
สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ถ่ายทอดทิศ
ทางการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
(10) 

๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการ
ก ากับ

องค์การที่ดี 
(A)10 

๓. เพื่อจัดหาแหล่งเงิน
นอกระบบงบประมาณ
จากภายนอก 

พัฒนาการบริหาร
จัดการด้าน
งบประมาณ

เพื่อให้มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนและ

ปฏิบัติได้ 

เงินรายได้
จากการ
บริการ
วิชาการ เป็น
ที่ปรึกษาต่อ
อาจารย์
ประจ า 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ โครงการ
จัดหารายได้

ด้วยการ
บริการ
วิชาการ 

๔. เพื่อน าระบบ พัฒนาและ จ านวน ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ โครงการ



40 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ทางการเงนิ 

กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้งานและตรวจสอบ
ข้อมูลด้านงบประมาณ
การเงิน 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ให้
สามารถบริการ
หรือบริหารใน

รูปแบบ
มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

ระบบบริหาร
จัดการ
ส าหรับ
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (11) 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศสู่
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (A)11 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และ

กลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทศัน์ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้  
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ความเช่ือมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกล

ยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

พัฒนาบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของส านักฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถ
บริการหรือบริหารใน
รูปแบบมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

พัฒนาการบริหาร
จัดการด้าน

งบประมาณเพื่อให้มี
เป้าหมายที่ชัดเจน

และปฏิบัติได้ 

เพื่อสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหา
งบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณโดยจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ในการบริหารจัดการ 

จัดหาทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

ยกระดับกระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม

ผลการใช้งบประมาณ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการด้านการเงินของ
ส านักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ 

เพื่อจัดหาแหล่งเงิน
นอกระบบงบประมาณ

จากภายนอก 

เพื่อน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้งาน
และตรวจสอบข้อมูล

ด้านงบประมาณการเงิน 

เพื่อความถูกต้องของ
งบประมาณ และน าผลการ

ใช่จ่ายงบประมาณมา
ปรับปรุงแก้ไข 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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