ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณของคณะวิศวกรรมศำสตร์ สอดคล้องตำมเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรกำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสถำบัน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 1 พัฒนำแผนกล
ยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถำบัน และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยได้มีกำรทบทวน ปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเพื่อนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 –
2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
ของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ กำรจัดสรรงบประมำณ แผนงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำร
ให้ บ ริ กำรหน่ ว ยงำน ผลผลิ ต /โครงกำร ยุทธศำสตร์กำรพั ฒ นำมหำวิทยำลั ยที่ มีกำรปรับเปลี่ ยน และ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี ที่ ได้ รั บในแต่ ล ะปี ข องคณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งยังคงมีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือหำจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และ
โอกำสทำงกำรเงิน และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินให้มีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหำวิ ท ยำลั ย ในทุ ก ๆ ด้ ำ น ทั้ ง กำรผลิ ต บั ณ ฑิ ต งำนวิ จั ย กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรและกำรท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒ นธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหำวิทยำลั ยให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยมีแนวทำงจัดหำ
ทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน ทั้งในส่วนของกำรจัดหำแหล่งเงิน วิธีกำรได้มำซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวำงแผนกำรใช้
เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำร
เงิน ที่ แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงิน โดยมีตัว ชี้วัดที่ชัด เจน ทั้ งนี้ ต้องได้รับ กำรตรวจสอบจำกส ำนั กงำน
ตรวจสอบภำยในเป็นประจำทุกปีและจำกหน่วยงำนภำยใน คือ สำนักงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหำรระดับสูงของคณะให้พิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยคณะผู้บริห ำรได้
กำหนดทิศทำงในอนำคต เพื่อบ่งบอกทิศทำงกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ดังนี้
ปรัชญำ
แหล่งผลิตวิศวกรผู้มีทักษะกำรปฏิบัติและมีควำมรับผิดชอบสู่สังคม
ปณิธำน
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมให้มีควำมรับผิดชอบ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะและ
จรรยำบรรณวิชำชีพพร้อมสู่สังคมกำรประกอบกำร

วิสัยทัศน์
เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมให้มีทักษะ ควำมรู้และจรรยำบรรณวิชำชีพพร้อมสู่สังคม
กำรประกอบกำร
พันธกิจ
1. ผลิตบัณ ฑิตนั กปฏิบัติที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี กำรสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรสู่
สังคมประกอบกำร
2. ผลิตผลงำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติและนำนำชำติ
3. เป็นศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมกำร
ประกอบกำร
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษำสิ่งแวดล้อม และให้ควำมสำคัญกับภูมิปัญญำไทย
5. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยธรรมำภิบำลเพื่อเข้ำสู่องค์กรคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ได้มำตรฐำน
6. พัฒนำศักยภำพของคณะวิศวกรรมศำสตร์สู่ระดับสำกล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ที่ มี อ งค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี แ ละกำรสร้ ำ งสรรค์ สู่ สั ง คมกำร
ประกอบกำร
2. ส่งเสริมสนับสนุนงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
3. บริกำรวิชำกำร/กำรจัดหำรำยได้มีชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพเพิ่มขึ้นจำกกำร
ได้รับกำรบริกำรวิชำกำร
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรักษำสิ่งแวดล้อมและให้ควำมสำคัญกับภูมิปัญญำไทย
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงธรรมำภิบำลและพัฒนำบุคลำกรทุก
ระดับเพื่อเข้ำสู่องค์กรคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ได้มำตรฐำน
6. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของมหำวิทยำลัยสู่สำกล
ค่ำนิยม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

SPIRIT Engineer
โดยมีคำจำกัดควำมของ “SPIRIT” ดังนี้
S
S=Smart
ฉลำด
P
P=Practical เน้นในทำงปฏิบัติ
I
I=Innovation กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
R
R=Research
รู้จักกำรศึกษำ ค้นคว้ำ
I
I=Inspiration แรงบันดำลใจ
T
T=Technology เทคโนโลยี

Engineer
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สัญลักษณ์ค่ำนิยม
SPIRIT ENGINEER
อัตลักษณ์
“วิศวกรนักปฏิบัติ” หมำยถึง บัณฑิตที่จบกำรศึกษำและบุคลำกรสำยวิชำกำรได้รับ กำรศึกษำ
และฝึกอบรมทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนคุณธรรม สำมำรถเป็นนักปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้ และมีกำร
พัฒนำตนเองให้ก้ำวหน้ำหรือมีควำมเชี่ยวเพิ่มขึ้นตลอดเวลำ มีควำมต้องศึกษำถึงองค์ควำมรู้และวิธีกำร
ปฏิบัติงำนทั้งทำงลึกและทำงกว้ำง สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้และกำรปฏิบัติในวิชำชีพส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และประโยชน์ส่วนรวมได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เอกลักษณ์
“บูรณำกำรควำมรู้สู่สังคม” หมำยถึง บัณฑิตที่จบกำรศึกษำและบุคคลำกรสำยวิชำกำรของ
คณะมีควำมสำมำรถในกำรนำควำมรู้ทำงวิชำกำรและทักษะในกำรปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน
รวมทั้งสำมำรถบูรณำองค์ควำมรู้ที่ได้รับและประสบกำรในกำรปฏิบัติเพื่อพัฒ นำตนเอง องค์กร และ
ประเทศชำติ
จุดมุ่งหมำยหลัก
ผลิตวิศวกรที่เป็นที่ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม
เป้ำประสงค์
1. 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนศิลปวิทยำมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลสำมำรถก้ำวสู่
สังคมกำรประกอบกำร
1.2 บัณฑิตมีงำนทำและมีรำยได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
2. 2.1 มีงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและ
นำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชำติหรือนำนำชำติ
2.2 องค์ควำมรู้ใหม่และนวัตกรรมมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล/และเผยแพร่ผลงำน
มำกขึน้
3. 3.1 ชุมชนมีควำมเข้มแข็งสำมำรถพัฒนำและสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองทำให้คุณภำพ
ชีวิตของชุมชนดีขึ้น
3.2 กำรบริ ก ำรมี ศั ก ยภำพและมำตรฐำนเป็ น ที่ ย อมรั บ และมี สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประสิทธิภำพ
4. มีกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญำไทยร่วมกับพันธกิจอื่น ๆ ของ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
5. 5.1 มีระบบบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
5.2 บุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพรวมทั้งมี กำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและศักยภำพเชิงบริหำรจัดกำร
5.3 ช่องทำงในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรขององค์กรได้ครอบคลุมและเกิด
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ภำพลักษณ์ที่ดีต่อคณะวิศวกรรมศำสตร์
5.4 คณะวิศวกรรมศำสตร์มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
6. มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
กลยุทธ์
1. บู ร ณำกำรกำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนกั บ พั น ธกิ จอื่ น ๆ เช่ น งำนวิ จั ย กำรบริ ก ำรวิช ำกำร
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญำไทยและโครงกำรพระรำชดำริ
2. จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร
3. สร้ำงหรือขยำยเครือข่ำยร่วมมือทำงวิชำกำร
4. พัฒนำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
5. พัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร
6. พัฒนำบัณฑิตให้มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำ ตำมมำตรฐำน TOEIC/TMM หรือเทียบเท่ำ
7. พัฒนำบัณฑิตให้มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกล
8. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลนักวิจัยและผลงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ของคณะ
9. จัดหำแหล่งทุนภำยนอกเพื่อสนับสนุนงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์
10. สนับสนุนงำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
11. ส่งเสริมควำมร่วมมือผลงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
12. ส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัยในระดับสำกล
13. ส่งเสริมให้ศูนย์บริกำรวิชำกำรแบบจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยดำเนินโครงกำรบริกำร
วิชำกำรจัดหำรำยได้
14. สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีศักยภำพและได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
15. ส่งเสริมระบบ ITC สื่อผสมที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
16. ส่งเสริมให้ศูนย์บริกำรแบบจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร
จัดหำรำยได้
17. สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีศักยภำพและได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
18. ส่งเสริมระบบ ICT สื่อผสมที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
19. สร้ำงและพัฒนำระบบธรรมำภิบำลให้มีควำมเข้มแข็ง
20. พัฒนำตำแหน่งทำงวิชำกำรและศึกษำต่อ
21. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทำงด้ำนวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ
22. รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรมีค่ำนิยม Personal Active Learning
23. สร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้และกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
24. มหำวิทยำลัยมีกำรนำเกณฑ์คุณภำพภำยในระดับสำกลมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร
25. สร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและโครงสร้ำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
26. พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของคณะวิศวกรรมศำสตร์
27. ส่งเสริมให้มีกำรหำรำยได้จำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้
28. มีกำรพัฒนำกระบวนกำรในกำรสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษำ
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทำงกำรเงิน
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ มีแนวทำงในกำรบริหำร
จั ด กำรทำงกำรเงิน ที่ ก ำหนดใช้ เป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรชั ด เจนในกำรจั ด สรร กำรติ ด ตำม และกำร
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและกำรจัดทำรำยงำนผลกำรใช้เงินและงบประมำณ รวมทั้งกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
คณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ มี ก ลไกในกำรขั บ เคลื่ อ นที่ ท ำให้ ก ำรด ำเนิ น กำรด้ ำ นกำรเงิ น และ
งบประมำณเป็ น ไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยมี ก องนโยบำยและแผนและกองคลั ง ติ ด ตำมกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย
เป้ำหมำยแผนทำงกำรเงิน
1. บริหำรกำรเงินโดยใช้ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินและบัญชีกองทุนจำกเงินงบประมำณ
แผ่น ดินและงบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อสนับสนุนภำรกิจและยุทธศำสตร์ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์
2. บริห ำรกำรเงินโดยยึดหลั กธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกำรวำงแผนกำรใช้
จ่ำยเงินให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทำงกำรเงิน เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอกตำมแผนกลยุ ทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหำวิทยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสิน ทร์ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน ที่ส ำคัญและสำมำรถ
นำไปสู่กำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรเงินของคณะวิศวกรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัย ได้ดังนี้
ปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1.คณะมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรที่สำมำรถใช้ใน 1.งบประมำณโดยรวมที่ ได้ จ ำกรั ฐ บำลมี จ ำนวน
กำรจัดหำรำยได้ เช่น ศูนย์ทดสอบต่ำง ๆ จำนวน 9 จำกั ด ไม่ เพี ย งพอต่ อ ควำมต้ อ งกำรในกำรพั ฒ นำ
ศูนย์
คณะ
2.มีข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบ 2.คณะได้รับกำรจัดสรรบประมำณที่จำกัด ทำให้ไม่
ได้ เสนอให้กับผู้บริหำรในกำรตัดสินใจและพัฒนำ สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมี
คณะ
ประสิทธิภำพ เช่น กำรซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ และสำธำรณูปโภค เป็นต้น
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

3.คณะปฏิ บั ติตำมระเบี ย บ และมำตรกำรบริห ำร 3.ขั้น ตอนและกฎระเบี ย บทำงด้ ำนกำรเงิน พั ส ดุ
งบประมำณและกำรคลังของมหำวิทยำลัย ซึ่งนำมำ บำงส่ ว นต้ อ งได้ รับ กำรปรับ ปรุงเพื่ อ ให้ เหมำะสม
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
และทันสมัยตำมสถำนกำรณ์
4.คณะมี ก ำรด ำเนิ น กำรหำรำยได้ เพื่ อ กำรพึ่ งพำ 4คณะยังขำดระบบและกลไกในกำรทำงำนศิษย์เก่ำ
ตนเอง เช่น มีกำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้ำนต่ำง ๆ
สั ม พั น ธ์ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพและประสิ ท ธิผ ล ท ำให้
ศิษย์เก่ำที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคณะยังมี
น้อย
5.ค ณ ะน ำน โยบ ำยม ำตรกำรป ระห ยั ด จำก
มหำวิทยำลัยมำปฏิบัติ เช่นระบบไฟฟ้ำ กำรลดกำร
ใช้ ก ระดำษ ซึ่ งท ำให้ ส ำมำรถลดค่ ำใช้ จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
โอกำส (Opportunities)
1.คณะได้ รับ งบประมำณสนั บ สนุ น งำนวิจัย จำก
หน่วยงำนภำยนอก
2.งบประมำณในกำรพัฒ นำบุคลำกรในกำรศึกษำ
ต่อมีปริมำณมำกขึ้น

อุปสรรค (Threats)
1.รัฐบำลจำกัดงบประมำณในหลำยหมวดที่จำเป็น
ได้แก่ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น
2.ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society)
อัตรำของกำรเกิดน้ อย ส่ งผลให้ จำนวนนั กศึก ษำ
ลดลง
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน คณะวิศวกรรมศำสตร์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ควำมสำคัญของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
กำรเงิน และงบประมำณเป็นปัจจัยกำรบริห ำรที่ส ำคัญ อย่ำงหนึ่งของคณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรั ตนโกสินทร์ ทั้งที่มำจำกงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้จำกค่ำ
หน่วยกิต ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษำ และรำยได้จำกงำนวิจัย บริกำรทำงวิชำกำร เงินสนับสนุนจำก
แหล่งทุนภำยนอก ฯลฯ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จึงต้องมีแผนกำรใช้เงินที่สะท้อนควำมต้องกำรใช้เงินเพื่อ
กำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ งำนประจ ำปี ข องคณะวิศ วกรรมศำสตร์ ได้อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษำ ทรัพย์สินถำวร
ต่อจำนวนนักศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ ใช้สำหรับกำรผลิตบัณฑิตต่อหัว รำยได้ทั้งหมด
ของคณะ ฯ หลังจำกหักงบ (ค่ำใช้จ่ำย) ดำเนินกำรทั้งหมด ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำย ตัวชี้วัดเหล่ำนี้
แสดงถึงศักยภำพเชิงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่เน้นถึงควำมโปร่งใส ควำมถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่ำง
คุ้มค่ำ มีป ระสิ ท ธิภ ำพ และเกิดประโยชน์ สู งสุ ด เพื่ อให้ บ รรลุ ตัว ชี้วัด ดังกล่ ำว คณะวิศวกรรมศำสตร์
จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม และกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ เพื่อกำรนำสู่กำรจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีทำงกำรเงิน
แหล่งทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินในปัจจุบนั
คณะวิศ วกรรมศำสตร์ มี แหล่ งงบประมำณในกำรสนั บ สนุ นเพื่ อกำรผลิ ตบั ณ ฑิ ต กำรวิจั ย
บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำกงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ซึ่งมำ
จำกค่ำลงทะเบียนของนั กศึกษำ รำยได้จำกงำนวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร รำยได้ศูนย์ทดสอบ และ
เป็นต้น และเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก เช่น ทุนวิจัย ดังนี้
1.งบประมำณแผ่นดิน
2.งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้
จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ร่วมกำรประชุมหำรือถึงข้อสรุปที่เกิดขึ้น และได้
ระดมควำมคิดในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรเงินของคณะฯ 3 ยุทธศำสตร์ และแสดงให้เห็ นถึง
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ดังนี้
วิสยั ทัศน์ทำงกำรเงิน
มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามพันธกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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พันธกิจทำงกำรเงิน
ดำเนินกำรจัดหำ จัดสรรงบประมำณและบริหำรทรัพย์สินอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้คณะฯ มี
สถำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพในกำรบริห ำรงบประมำณ ของคณะให้ เกิดประสิท ธิภ ำพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดหำงบประมำณ ทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ เพื่อพัฒนำ
คณะฯ ตำมกลยุทธ์พัฒนำคณะฯ
3. เพื่อพัฒ นำระบบกำรบริห ำรจัดกำรฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน มีกำรติดตำมผลและวิเครำะห์
ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนและตัดสินใจ
ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน
1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดสรร ติดตำม และตรวจสอบด้ำนกำรเงิน
2. กำรหำรำยได้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ และพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน
3. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ
เป้ำประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรทำงกำรเงินของคณะฯ ให้มีประสิทธิภำพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกแหล่งงบประมำณภำยในและภำยนอก เพื่อนำมำใช้ในกำร
พัฒนำคณะฯ
กลยุทธ์
1. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและงบประมำณ
3. มีมำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณให้กับสำขำวิชำ
4. มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
5. กำกับ ตรวจสอบ และกำรติดตำม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
6. มีกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. พัฒนำกระบวนกำร กำรจัดหำรำยได้ของคณะฯ
8. จัดตั้งศูนย์บริกำรหรือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดหำเงินจำกแหล่งงบประมำณ
ภำยนอก
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ตัวชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำน
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำของคณะวิศวกรรมศำสตร์
ซึ่งจะส่งเสริมให้ กำรบริห ำรกำรเงินและงบประมำณให้เป็นไปตำมระบบงบประมำณ สำมำรถควบคุ ม
ติดตำม และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย เพื่อสนับสนุนภำรกิจ และกลยุทธ์ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์
2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้
เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะวิศวกรรมศำสตร์
3. มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำร
ในแต่ละพันธกิจ รวมทั้งกำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์
4. มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนต่อผู้บริหำรเป็นรำยไตรมำส
5. มีกำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร
6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
7. คณะวิศวกรรมศำตร์มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และนำข้อมูลจำก
รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของคณะวิศวกรรมศำสตร์
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยี กำรสร้ำงสรรค์และกำร
จัดกำรสู่สงั คมประกอบกำร
2. ผลิตผลงำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์
ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติ
และนำนำชำติ
3. เป็นศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและ
สังคมกำรประกอบกำร
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษำ
สิ่งแวดล้อม และให้ควำมสำคัญกับภูมิ
ปัญญำไทย
5. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยธรรมำภิบำล
เพื่อเข้ำสูอ่ งค์กรคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ได้
มำตรฐำน
6. พัฒนำศักยภำพของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์สู่ระดับสำกล

1.พัฒนำกำรเรียนรู้ที่มีองค์ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีและกำรสร้ำงสรรค์สสู่ ังคมกำร
ประกอบกำร
2. ส่งเสริมสนับสนุนงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ
3.บริกำรวิชำกำร/กำรจัดหำรำยได้มี
ชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพ
เพิ่มขึ้นจำกกำรได้รับกำรบริกำรวิชำกำร
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรักษำ
สิ่งแวดล้อมและให้ควำมสำคัญกับภูมิ
ปัญญำไทย
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรเชิงธรรมำภิบำลและพัฒนำ
บุคลำกรทุกระดับเพื่อเข้ำสู่องค์กร
คุณภำพตำมเกณฑ์ที่ได้มำตรฐำน
6.พัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
มหำวิทยำลัยสูส่ ำกล

วิสัยทัศน์ มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเพื่อให้กำรบริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์
ตำมพันธกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

ดำเนินกำรจัดหำ จัดสรรงบประมำณและบริหำรสินทรัพย์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้คณะวิศวกรรมศำสตร์มสี ถำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง
1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดสรร ติดตำม และตรวจสอบ
ด้ำนกำรเงิน
2. กำรหำรำยได้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ และ
พึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน
3. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำหรับกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนงบประมำณ
1. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและงบประมำณ
3. มีมำตรกำรกำรจัดสรรงบประมำณให้กับสำขำวิชำ
4. กำกับ ตรวจสอบ และกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
5. มีกำรบริหำรงบประมำณทีไ่ ด้รบั อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. จัดตั้งศูนย์บริกำร หรือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดหำเงิน
จำกแหล่งงบประมำณภำยนอก
7. มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน/งบประมำณ
8. มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลทำงกำรเงินและงบประมำณ
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ตำรำงแสดงแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์

แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น คณะวิ ศวกรรมศาสตร์

1.พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ 2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานวิ จั ย 3.บริ ก ารวิ ช าการ/การจั ดหา

4. ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 5.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห าร

6.พั ฒ นาขี ดความสามารถ

มี อ งค์ ความรู้ ด้า น

สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ตกรรมและ

รายได้ มี ชุ ม ชนที่ มี ความ

รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและให้

ของมหาวิ ท ยาลั ย สู่ ส ากล

เทคโนโลยี แ ละการ

งานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น

เข้ ม แข็ ง และมี ศัก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น ความส าคั ญ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทย พั ฒ นาบุ คลากรทุ ก ระดั บ เพื่ อ เข้ า สู่ อ งค์ ก ร

สร้ า งสรรค์ สู่ สั ง คม

ประโยชน์ ต่อ ชุ ม ชน สั ง คม

จากการได้ รั บ การบริ ก าร

การประกอบการ

และประเทศชาติ

วิ ช าการ

จั ดการองค์ ก รเชิ ง ธรรมาภิ บ าลและ
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการติดตามและตรวจสอบด้านการเงิน
เป้ า ประสงค์ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรทางการเงินของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
กลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
P

1.พัฒนาบุคลากรด้านการเงิ นและงบประมาณ

P

2. มีมาตรการการจัดสรรงบประมาณให้กบั สาขาวิชา
3. กากับ ตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

P

P

P

P

P

P

4. มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิ น/
งบประมาณ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การหารายได้ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ และพึง่ พา
ตนเองอย่างยั่งยืน
เป้ า ประสงค์ มีการเพิม่ ขึ้นของรายได้จากแหล่ง
งบประมาณภายในและภายนอกเพือ่ นามาใช้ใน
การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น คณะวิ ศวกรรมศาสตร์

1.พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ 2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานวิ จั ย 3.บริ ก ารวิ ช าการ/การจั ดหา

4. ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 5.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห าร

6.พั ฒ นาขี ดความสามารถ

มี อ งค์ ความรู้ ด้า น

สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ตกรรมและ

รายได้ มี ชุ ม ชนที่ มี ความ

รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและให้

ของมหาวิ ท ยาลั ย สู่ ส ากล

เทคโนโลยี แ ละการ

งานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น

เข้ ม แข็ ง และมี ศัก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น ความส าคั ญ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทย พั ฒ นาบุ คลากรทุ ก ระดั บ เพื่ อ เข้ า สู่ อ งค์ ก ร

สร้ า งสรรค์ สู่ สั ง คม

ประโยชน์ ต่อ ชุ ม ชน สั ง คม

จากการได้ รั บ การบริ ก าร

การประกอบการ

และประเทศชาติ

วิ ช าการ

จั ดการองค์ ก รเชิ ง ธรรมาภิ บ าลและ
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน

กลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
1. จัดตัง้ ศูนย์บริการ หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดหาเงิ นจากแหล่งงบประมาณภายนอก

P

P

P

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ
เป้ า ประสงค์ มีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
สามาถให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจได้
กลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
1. จัดทาฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

P

P

P

P
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดสรร ติดตำม และตรวจสอบด้ำนกำรเงิน
เป้ำประสงค์ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ให้มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
มำตรกำร
1. พัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรเงิน งบประมำณ บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน ให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ
2. สร้ำงระบบกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน เพื่อลดข้อผิดพลำด และเพิ่มควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน
กลยุทธ์ที่ 2 มีมำตรกำร กำรจัดสรรงบประมำณให้กับสำขำวิชำ
มำตรกำร
1. นำคู่มือกำรเสนอของบประมำณประจำปีจำกมหำวิทยำลัยฯ มำเป็นแนวทำงปฏิบัติใน
กำรเสนอของบประมำณ
2. เข้ำอบรมควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ มำตรกำร ในกำรของบประมำณในโครงกำรที่
มหำวิทยำลัยฯ จัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้สำขำวิชำ จัดทำแผนงำนของโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเสนอขอ
งบประมำณ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือเสนอของบประมำณประจำปี
กลยุทธ์ที่ 3 กำกับ ตรวจสอบ และกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
มำตรกำร
1. จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2. จัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
3. ประเมินผลแผนเพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำ
กลยุทธ์ที่ 4 มีกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรกำร
1. ประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2. จัดทำกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแต่ละหลักสูตร
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรหำรำยได้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ และพึ่งพำตนเองอย่ำง
ยั่งยืน
เป้ำประสงค์ มีกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกแหล่งงบประมำณภำยใน และภำยนอกเพื่อนำมำใช้ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริกำรหรือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดหำเงินจำกแหล่งงบประมำณ
ภำยนอก
มำตรกำร
1. จัดตั้งศูนย์บริกำรวิชำกำรตำมสำขำต่ำง ๆ เพื่อจัดหำเงินเพื่อหำรำยได้
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐ และเอกชน
กลยุทธ์ที่ 2 มีกำรจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน/งบประมำณ
มำตรกำร
1. จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
2. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ
เป้ ำ ประสงค์ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่มี คุณ ภำพสำมำรถใช้ ในกำรบริห ำรด้ ำน
กำรเงินและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมำใช้ในกำรตัดสินใจได้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรเงินและงบประมำณ
มำตรกำร
1. จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบประมำณเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนบริหำร
จัดกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์
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ตัวชี้วัด
1 ระดับควำมสำเร็จของ
กำรเงินและงบประมำณ
2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
3 จำนวนรำยได้หลังหัก
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรบริกำร
วิชำกำรของศูนย์บริกำร
วิชำกำรแบบจัดเก็บรำยได้
4 อัตรำผลตอบแทนจำกกำร
บริหำรสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้
5 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐำนข้อมูลทำงด้ำน
กำรเงินและงบประมำณ

ตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2567
ตำรำงตัวชีว้ ดั และค่ำเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
หน่วยนับ
เป้ำหมำย
2563
2564
2565
2566
ข้อ
2
2
3
3
ร้อยละ ไตรมำส1 ร้อยละ 23
ไตรมำส2 ร้อยละ 54
ไตรมำส3 ร้อยละ 77
ไตรมำส4 ร้อยละ 100

ไตรมำส1 ร้อยละ 23
ไตรมำส2 ร้อยละ 54
ไตรมำส3 ร้อยละ 77
ไตรมำส4 ร้อยละ 100

ไตรมำส1 ร้อยละ 23
ไตรมำส2 ร้อยละ 54
ไตรมำส3 ร้อยละ 77
ไตรมำส4 ร้อยละ 100

ไตรมำส1 ร้อยละ 23
ไตรมำส2 ร้อยละ 54
ไตรมำส3 ร้อยละ 77
ไตรมำส4 ร้อยละ 100

2567
3
ไตรมำส1 ร้อยละ 23
ไตรมำส2 ร้อยละ 54
ไตรมำส3 ร้อยละ 77
ไตรมำส4 ร้อยละ 100

ล้ำนบำท

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

ร้อยละ

1

2

2

3

3

ร้อยละ

80

85

85

90

100
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แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน ตำมพันธกิจ 5 ด้ำน
ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ กำรบริหำรจัดกำร
อย่ ำงมี ประสิ ทธิภ ำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีแหล่ งรำยได้ห ลั ก 2 แหล่ ง คือ เงิน
งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ เงินงบประมำณแผ่นดิน จำนวนวงเงินงบประมำณที่ได้รับจะ
ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนักงบประมำณ ส่วนเงินงบประมำณเงินรำยได้พิจำรณำจำกประมำณกำรค่ำบำรุง
กำรศึกษำ ค่ำธรรมเนีย มกำรศึกษำและค่ำเล่ ำเรียนของนักศึกษำแต่ละหลักสูตรตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลั ย
กำหนด โดยได้กำหนดแนวทำงกำรจัดหำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรเงินไว้ ดังนี้
ด้ำนรำยรับ
1. งบประมำณแผ่นดิน คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยดำเนินกำรจัดทำคำของบประมำณ
ภำยใต้พันธกิจ 5 ด้ำน ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้
1.1 ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกงบประมำณแผ่นดินขั้นต่ำของรำยจ่ำยประจำและ
งบลงทุนผูกพัน
1.2 ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกยุทธศำสตร์กำรจัดสรรของงบประมำณแผ่นดิน ตำม
ยุ ทธศำสตร์ กำรบริ หำรมหำวิ ทยำลั ย โดยเสนอขอเป็ น โครงกำรตำมหมวดรำยจ่ำ ย ตำมระเบี ยบส ำนั ก
งบประมำณและมีค วำมสอดคล้ องกับ ยุท ธศำสตร์ของกระทรวงกำรอุด มศึก ษำวิท ยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
2. นอกจำกเงินอุดหนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน คณะวิศวกรรมศำสตร์ อำจมีรำยได้ ดังนี้
2.1 เงินผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรต่ำง ๆ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์
2.2 เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คณะวิศวกรรมศำสตร์
2.3 รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนและจำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
2.4 รำยได้หรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น
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ด้ำนรำยจ่ำย
เงิน งบประมำณแผ่น ดิน ตำมที่ได้รับจัดสรรตำมพระรำชบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้สำขำวิชำ และงบประมำณรำยจ่ำยจำก
เงิน รำยได้ โดยจั ด สรรแยกตำมแผนงำน ผลผลิ ต และหน่ ว ยงำน ซึ่ ง คณะวิศ วกรรมศำสตร์ ได้ รับ จั ด สรร
งบประมำณตำมหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
1. งบบุคลำกร
2. งบดำเนินงำน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรำยจ่ำยอื่น
กำรบริหำรงบประมำณ
เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมำณแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีแนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ
ดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศำสตร์จัดทำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
งบประมำณรำยได้ และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี เพื่อใช้เป็นแผนบริหำรงบประมำณประจำปี
2. คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ยังกองนโยบำยและแผน เพื่อ เสนอมหำวิทยำลัย หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
หน่ ว ยงำนจะจั ด ส่ งข้อมู ล กำรปรั บ แผนปฏิ บั ติรำชกำรยังกองนโยบำยและแผน เพื่ อ เสนอต่ออธิก ำรบดี
มหำวิทยำลัย
3. ผู้บริหำรของคณะวิศวกรรมศำสตร์มีกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินของคณะวิศวกรรมศำสตร์
เพื่อวิเครำะห์ผล กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ติดตำมกำรใช้จ่ำย ตลอดจนปัญหำอุปสรรค เพื่อเสนอสภำ
มหำวิทยำลัย
4. ผู้ บ ริ ห ำรน ำผลกำรวิเครำะห์ ไปใช้ในกำรบริห ำรงำน เช่น กำรจั ดท ำระบบควบ คุ ม ภำยใน
และ บริหำรควำมเสี่ยง
5. ส ำนั ก งำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ ำ ที่ ติ ด ตำมกำรใช้ เงิ น ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย ระเบี ย บ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด เสนอรำยงำนต่ออธิกำรบดีและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประจำมหำวิทยำลัยเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัย
กำรจัดทำระบบข้อมูลทำงกำรเงิน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ นำหลั กเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรั ตนโกสินทร์ ที่มี
ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ผู้บริหำรสำมำรถนำไปใช้ ในกำรตัดสินใจและวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินได้
โดยมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบริหำรทรัพยำกร ของมหำวิทยำลัย ระบบงำน ERP HRM เพื่อใช้ในกำร
บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้ำง และจัดทำรำยงำน งบกำรเงิน และมีระบบ e – GP และ GFMIS ที่ใช้สำหรับเงิน
งบประมำณแผ่นดิน ซึ่งสำมำรถนำข้อมูลจำกระบบบัญชีมำวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน และนำไปคำนวณ
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ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหำวิทยำลัย ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร ใช้ต้นทุนของมหำวิทยำลัยให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดด้วย ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบริหำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย ระบบงำน ERP
HRM เป็นระบบงำนทำงกำรเงิน กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำน
ในสังกัดเพื่อให้มหำวิทยำลัย สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บริหำรงบประมำณ บริหำรทรัพยำกรบุคคล
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงิน และควำมมั่นคงขององค์กร
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำสและประจำปี เสนอให้ผู้บริหำร
และเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิ ศวกรรมศำสตร์ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อกำรบริ ห ำรงำนและกำร
ดำเนิ น งำนของคณะฯ และจั ดส่ งรำยงำนกำรเงิน เพื่ อเสนอให้ ส ำนั กงำนตรวจภำยในของมหำวิทยำลั ย
ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของคณะวิศวกรรมศำสตร์ต่อไป
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ส่วนที่ 4
กำรแปลงแผนไปสูก่ ำรปฏิบตั แิ ละติดตำมประเมินผล
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
กำรแปลงแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563) ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยดำเนินกำรดังนี้
1. สื่อสำรแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินให้บุคลำกรในคณะฯ รับทรำบ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำง
ของกำรบริหำรทำงกำรเงิน และดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่กำหนด
2. จั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น ที่ ส อดคล้ อ ง เชื่ อ มโยงกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น ของ
มหำวิทยำลัย
3. มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล ทำหน้ำที่ติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนตำม
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
กำรติดตำมประเมินผล
กำรติดตำมประเมินผลแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินประประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563) ดำเนินกำรเปรียบเทียบระหว่ำงผลงำนที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่
กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน หรือทบทวนเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้เกิดควำมเหมำะสม ซึ่งจะ
ดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
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1.กรำฟแสดงงบประมำณที่ได้รบั จัดสรร งบประมำณแผ่นดินและ งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำกกรำฟแสดงงบประมำณที่ได้รับจัดสรร เส้นกรำฟงบประมำณแผ่นดิน แสดงให้เห็นว่ำจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2560 – 2561 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้รับ
จัดสรรงบประมำณแผ่นดิน มีแนวโน้มลดลง และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้นจำกโครงกำรพัฒนำและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ
นโยบำย Thailand 4.0 ส่วนงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2567 เป็นกำรประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำงตำม พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ
ในส่วนของเส้นกรำฟงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 – 2563 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้รับจัดสรรงบประมำณมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย และในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2567 เป็นกำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำกแผนกำรรับนักศึกษของคณะวิศวกรรมศำสตร์
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2.กรำฟแสดงงบประมำณที่ได้รบั จัดสรร, กำรใช้จำ่ ยงบประมำณของงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้
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3.กรำฟแสดงงบประมำณที่ได้รบั จัดสรร, กำรใช้จำ่ ยงบประมำณและงบประมำณคงเหลือของงบประมำณแผ่นดิน และ งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำกกรำฟแสดงกำรใช้จ่ำยจริงของเงินงบประมำณแผ่นดิ นและงบประมำณเงินรำยได้ จะเห็นได้ว่ำ รำยรับ (งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้) ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2563 เมื่อเทียบกับรำยจ่ำยจริง คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีรำยรับและรำยจ่ำยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันซึ่งหมำยควำมว่ำ ในอนำคตคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มีรำยจ่ำยที่มำกขึ้นอำจทำให้มีรำยรับ ไม่เพียงพอ ส่วนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2567 เป็นกำรประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำยล่วงหน้ำในระยะ
4 ปี งบประมำณ ซึ่งรำยจ่ำยมำจำกกำรจัดทำงบประมำณแบบสมดุล
หมำยเหตุ รำยจ่ำยจริงไม่รวมงบประมำณรำยได้สะสมในแต่ละปี
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ภำคผนวก
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