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คํานํา 

 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพได�
นั้น  เกิดจากระบบการบริหารจัดการและการกํากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�จัดทําแผนกลยุทธ)ทางการเงิน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557  ข้ึน  เพ่ือ
เป4นข�อมูลในการการจัดหาและบริหารงบประมาณ   การติดตามการใช�จ�ายงบประมาณให�เกิดความคุ�มค�า
และเกิดประโยชน)สูงสุด  และใช�เป4นข�อมูลสําหรับการประกันคุณภาพ   ซ่ึงจะได�นําไปปฏิบัติให�เกิด
ประโยชน)ผู�ท่ีเก่ียวข�อง  อันจะก�อให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป:าหมายตามพันธกิจของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีต�อไป 
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ก��������	  1 �������ก��������������������	�����������	����� ก����ก���!"#��#�����ก!��ก��$

1.1.1 ������	
������������	������ก�������������ก���������������� �� ���	���	�!����������"�ก���#�����	��

1.1.2 ���%&�#���������ก�������������'ก�����ก�()��ก�����*+���� ก��������������	 )������	,�&��&&+�� 
��	�-,��ก�.�	
���	��/��"�

�#���ก�� /����ก&
�������� 

1.1.3  ������� ���
�*�1�(��(�� 2��.��&!�������ก�����������+%�������-�"�ก���.��34	.��&!�5������	� �ก����'

1.1.4 ���
��,�+%�	&+��� �-7ก�8(�#�
����!�79�����	����+%�ก���7�	.��&!�"
��7:�.��&!��������

1.1.5 ������!�79�����	���� ������("
�&<��ก= "�ก������#���ก����������

1.1.6 ������-�"
��!�79�����	���#����� )��ก�����&�������� �� �
��	���������<%�7:��	,(,�&�!�.�	���	3�%�/�,� ����ก

ก��������	  2 �&����	�!"��ก������ก������������ก���!'�ก������" �����#(�(������������	������� �����$'�ก��)ก*�#"�#+"����+�,��

1.2.1 �����),�	����	�+��2������� ��,�&������(�� ก���+%����.��&!�"
�&<7� ���?�/���!	 ��+%�������-�ก���#�����	���� ก�����ก����������.�	
��&-�

1.2.2 �����ก���#���,�&� �ก"�ก���.��34	������ก�������������'ก�����ก�(�ก��!�"�����ก�����	�<%�7:�ก��"����ก/��"�
��&-��� ก��"����ก/����ก
��&-�

1.2.3 ��������ก���+�,���<%�#���,�&� �ก�ก��!�"�����ก��"�ก���.��34	�����������	/��"��� /����ก
��&-� �&���	���������<%�������"��������(��'�

1.2.4  ����	�,�+�.���,�&��&&+�ก���#�����	������&���2��ก��"
����ก����	���ก����+%���������	3�%��ก��!�"��� 
��	�#���ก������ก��@ ก���#���ก������ก��@

1.2.5 ������
���ก�� (union catalog) ��&ก��� 
��	
��&-�.�	�#���ก@ก��,8 ���	L"�&
���������3����"��,�+�.����-�&�4ก=��� ���	3�%�

   �������$��-���ก+�����ก������#(�(���������� 

��,-��. 2554 - 2557

���3 ��������$� 1    ก�,�3!������ก��������!"!��ก!��������4����ก�5����ก��!"��ก����������	������� 
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ก��������	  3  ��4����ก�5����ก��!"��ก����������	!��ก!��� ������� ����+�� �����3#�"��ก��#+��$"��ก�7��#8�,��� ��ก�)ก*������#��ก

7���!�+������� 

1.3.1 ���	��"�
��&-���&ก������#� ���	�����ก���������� �� ก#�
��ก��ก��&�� ��79�����ก��"
����ก������������ ก��7� ก��,-8/��

)��&<�!�����������<%������

1.3.2  ������-,��ก��<%�#�
����<%���ก����������"
�&<,�&�!��� ��ก= ก�����ก���������� &<,�&��&��3"�ก���+�,���������� �� �!���ก�
��	��������

1.3.3 ����	,�&��&&+�ก���
��	��������/����ก&
���������<%��&��3�7:��
��	������-�ก����<��ก������� ก������

1.3.4  �4ก=�,�&���	ก��.�	�!�"�����ก���������� �� ����	���,(���ก��"
&�L  �<%���,���	ก��,�&���	ก������	�����+%�	

1.3.5  �4ก=�,�&���	ก�����ก������������+%�ก����<��ก�����.�	������(��+%�ก�������ก��ก��& ก�����ก���<%���,���	ก��,�&���	ก��

ก��������	 1 ��(#��"������9��3"����#(�(�������������ก���	������	�ก���!�,�3ก���	���������5������'�����ก������"��	����'����	+&)�    

������������#�85��

2.1.1  ���	��������),�	����	�+��2������������ ก���+%����.��&!�7� ���?�/���!	��+%�������-�ก�����ก������������ ��,)�)��<��+%�ก���4ก=�

2.1.2  ���"
�&<� ��,�&������(�� �-��-7ก�8(��+%�ก������� *�1�(��(�� � �� e-Contents ��+%�ก����<��ก�����

ก��������	 2 ��ก��'�����  ��������#+���"3"��������� �����#(�(���������� ���	�ก��)ก*�#"�#+"�  ก�+�,�� ���ก������"$��3:�+�$ 

2.2.1         7� �-ก�("����,)�)��<����������+%���	����&ก���#�����	��"����	�����	L .�	&
��������"
��ก��7� ���?�/���� 7� ���?���

2.2.2            ก��������-������������("�ก��"������������+%�ก����<��ก������� ก������

2.2.3            ����	�,�+�.���,�&��&&+���	���ก��.�	
���	��������,)�)��<ก���4ก=��� 
���	���<%�ก<%�.��	"�&
��������"�ก����������ก��&��,)�)��<

�<%�
&� �&"�ก�����ก����<��ก�����

2.2.4            ����	�,�+�.���,�&��&&+���	���ก��������,)�)��<ก���4ก=�ก����,�+�.���3����ก���4ก=� �������	,(ก���	����<��+%�

2.2.5            ����	�,�+�.���"�ก�-�&������(�<%&<,�&��&��3"�ก��"�����ก��&��,)�)��<"�ก�����ก����<��ก�����

���3 ��������$� 2 ก���4������-���#(�(�������������:"��ก��)ก*����ก������"$��3:�+�$ 

8



2.2.6            ������ ��ก���!�8�ก����,)�)��<"�ก����<��ก�����

2.2.7            ����#� ),�	ก���#����	 ��+%�����	����#���	"�ก���#� ��ก��&��,)�)��<57"��"�ก�����ก����<��ก��������	

ก��������	  3 ��ก���4������-���	����$����3�� ���:"���	��������5����ก�,�3ก�����ก��������'�����ก������"��	!��ก!���      

2.3.1 ��	����&�� ��&&+�ก��
���	��/����ก"�ก������ e-contents ��+%�ก�����ก��ก����<���!�

2.3.2 ��	����&ก�����ก����<���!�)��"�� ICT �� ����	��	�!	"�"
�ก���-,��ก��
'�7� )���(ก��"�� ICT

2.3.3 ���%&7� ���?�/��"�ก��"
����ก��ก����<���!�)�������+%�����'ก�����ก�("��!7������	L����	�����+%�	�� �7:�� ��

2.3.4  ��	����&"
��!���� �-,��ก���	ก���4ก=�������� "���+%�����'ก�����ก�( �� ก�������� ��ก����<���!���� ICT  "��!7����<%
��ก
���

ก������ 1  ��ก���4��&'����33"���������  �����#(�(����������  ���	��!"��ก�+�:�ก�  ��	!��ก!�����3#�"��ก��#+��$"��ก� ���#� :��:� ����"��&�	�

3.1.1 ����	�,�+�.���,�&��&&+���	���ก��.�	
���	��������,)�)��<ก���4ก=��� 
���	���<%�ก<%�.��	"�&
��������"�ก����������ก��&

��,)�)��<�<%�
&� �&"�ก�����ก����<��ก�����

3.1.2 ����	�,�+�.���,�&��&&+���	���ก��������,)�)��<ก���4ก=�ก���,�+�.����3����ก���4ก=� �������	,(ก���	����<��+%�

3.1.3 ����	�,�+�.���"�ก�-�&������(�<%&<,�&��&��3"�ก��"�����ก��&��,)�)��<"�ก�����ก����<��ก�����

3.1.4 ������ ��ก���!�8�ก����,)�)��<"�ก����<��ก�����

3.1.5 ����#� ),�	ก���#����	 ��+%�����	����#���	"�ก���#� ��ก��&��,)�)��<57"��"�ก�����ก����<��ก��������	

ก������ 2 ��ก�����ก$��:"�����4��;�<$��+���	��4��,�ก(����;������	�7)�� ���	��-����:"ก��5�ก�,��ก�3-��������7���!�+����������ก���4���"��&�	�

 3.2.1 ��	����&"
������*�1�(��(��+%�������-�"�ก��/��ก��.�	&
�������� ����  � ��ก�����
��� ��
��&-� � ��ก��7� �&���-,��ก� �7:����

3.2.2  ��	����&"
��#�*�1�(��()����*��(�&�"�����)7��ก�&�<%&<,����.���?( 

3.2.3 ������-�ก��"��*�1�(��()����*��(�"�	������������,)�)��<���������� ก���+%����

���3 ��������$� 3  ��ก�+�:�ก�������'+�'+���':��:�����"��&�	�
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ก��������	  1 ��4����#��ก�!"���������5��3"����#(�(�������������	���������ก���ก����ก���!�,�3ก��!"�������

4.1.1  ������&"
��-,��ก���&��3"����,)�)��<��������5������	&<7� ���?�/������	�����+%�	

4.1.2  ������&*�1�(��(7� �-ก�(�<%�#�&�"��"�ก��79�����
����<%"
�ก���-,��ก�����	�����+%�	

ก��������	  2  ��#��ก����&��+�:�:�� ��#+����7��ก��-���� ��#+��5�#5����,���#+���ก$'���#�ก

4.2.1  ����/��	��.�	�-,��ก����� TU���� ก#�
��.��.���	��.�	�-,,�����	������

4.2.2  ������-�"
��-,��ก��#�	���7:��<&�� &<�����&ก��	��

4.2.3  ����ก�5กก��7� �&����ก��79�����	����+%������,-8,���-,��ก��� ก�������8�ก��7� �&��ก���#�	��.�	�-,��ก��-ก,�����	�-��?��&�� )7��	"�

4.2.4   ������-�"
��-,��ก�&<)�ก�����%&�!�,�&�!� 
�+����%&)�ก����	ก���4ก=���+%��#�&����%&7� ���?�/��"�ก���#�	��

4.2.5     ������-�"
��-,��ก�5���.����&7� �-&/���&/��&&��"�
�.���<%�ก<%�ก��ก���#�	������	����,��  1 ,���	/7W�� "
�.������&+%�ก�����ก7� �-&/��&&��

/��"� 2 ��+��

4.2.6      ������&� ��7� ก��,-8/�� ก�����ก���	,(,�&�!� 
�+�� ��,-8/��"
&� L "
��-,��ก�����	�����+%�	��+%�"
��ก��ก��7���7�-	,-8/�����7:��3<79�����

"��<��7� �#���

ก��������	  3 ��4�����������	�������������'������!"=>��$'�� ? 7���-���ก��ก���!�,�3ก�����!"��ก���	��#�85��

4.3.1    �#���,)�)��<���������<%����&��&�7� �-ก�("��"�ก��79�����	���� ��7��&�8ก��"��ก� ��=/��"��#���ก	��

4.3.2    ����7XY
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�� ก� ��ก���#�	��"
&�

4.3.3            ����	ก�5ก��	����&ก����<���!��ก<%�ก��ก������"
��ก��-,��ก�

4.3.4            ������-�ก���#����� ��+%�����	���?��&ก��"����	��������+%�ก��������� �ก�7XY
�ก��79�����	��

���3 ��������$� 4   �'�����  �����4���������5��ก���!�ก�,�3ก� �����#��ก 
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ก��������	  4 ��@���#�ก��	��5����ก*8�ก���ก���	��#�85���������,��'$'�#+��$"��ก�7��A�"�:"��ก�

4.4.1   �����	������ก��7� ����&���?("
�ก���-ก���	��"��#���ก@

4.4.2   ������-�"
��-,��ก�����"�����ก��7� ����&���?(.�	�#���ก@

4.4.3    ���ก��ก��&��	����&ก�����ก������	�����+%�	 ����ก��ก��& Road Show ��  Open House

4.4.4  �����ก��ก��&��	����&ก��"�����ก������	�����+%�	 )������ก��7� ����&���?(��%���	�	,(ก�

4.4.5   ���ก��ก��&���	�-ก"�ก���+%����/��ก��.�	�#���ก�ก��-,,����	/��"��� /����ก *4%	�#�57�!�ก����	����&ก��"
����ก��.�	���	�����	 L

)��"��ก�5กก������&�"��"�ก��7� ����&���?(

4.4.6   7� ����&���?(�����+%� �<%
��ก
���57��	ก�-�&�7b�
&�� 5���ก��+%�����'ก�����ก�(�+%���%	��&�(�� �+%��-,,�

ก������ 1  ��@���#�ก��	������������'�����(#�ก�$����+������:3-�� ���ก��-����-�������+�4���

5.1.1 ��&ก��ก��&ก��������ก�����	L"�),�	ก����&����	�� ����#�����&�<%5�����&��
&��

5.1.2   7� ���ก���#���ก���7���?��&�� /
�+� 
���	���+%�L �<%�ก<%�.��	��&ก��"�ก�����ก��ก��&

5.1.3   ����3���<%��+%�����ก'�������ก����������� �+%�����'ก�����ก�(�<%����&�� ��+%�ก����������� 7� ����&���?( 

ก������ 2  �������ก���������������#(�(�������������	�������������'�����(#�ก�$����+������:3-�� ���ก��-����-��� ����+�4���

5.2.1   ����#�
���
&���
�-���������+%�ก���ก'��� �#�����.��&!���	7� ��������(�� ���7���?��&.�	&
���������� ���	3�%�/�,� ����ก

5.2.2    ��	����&�� ������-�"
������+%�,�&������("�ก���������),�	ก����&����	�� ����#����� ก����-��ก=(ก��ก���#��-�#��-	���7���?��&

���3 ��������$� 5  ก��'����������������(#�ก�$����+������:3-�� ���ก��-����-�������+�4��� 
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SMART

S  : Success ,+�ก���#�	���<%&-�	�!����#���'�.�		��

M : Management,+�ก�����
�����ก���<%&<7� ���?�/��

A : Attitude ,+� ����,��
�+�,�&,������	���,(�<%�<"�ก�����%&7� ���?�/��ก���#�	��

R : Relationship,+�,�&��&���?(�<%�<���ก��.�	�-,��ก�"��	,(ก�

T : Technology and Teamwork,+� ก������!�������,)�)��<)���i�� ��,)�)��<���������� ก���#�	���7:��<&

#'����� 

 �-���ก+�����ก������#(�(����������
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1. ปรัชญา  วิสัยทัศน�   พันธกิจ  วัตถุประสงค�  และยุทธศาสตร�     
 ปรัชญา 
  “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "เป�นแหล�งบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีทันสมัยเพ่ือส�งเสริมให#เกิดบุคคลแห�งการเรียนรู# และการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
 

 วิสัยทัศน� 
            “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นแหล�งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
ชนิด พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#ในการศึกษา การบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาท#องถ่ิน” 
 

 พันธกิจ 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                
มีภารกิจปฏิบัติเพ่ือให#การสนับสนุนแก�นักศึกษา บุคลากร คณาจารย3 บุคคลท่ัวไป และชุมชนดังนี้  
 1. รวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย�างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
 2. ให#บริการสารสนเทศ ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษา การค#นคว#าและการวิจัย  
 3. เสริมสร#างความรู#และทักษะด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 4. สร#างองค3ความรู#ด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบูรณาการองค3ความรู#            
สู�กลุ�มต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
 

 วัตถุประสงค� 

1.    เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย�างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา 

2.    เพ่ือให#บริการสารสนเทศแก� คณาจารย3 นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

3.    เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาค#นคว#าและวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�  
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให#หลากหลายและพัฒนาศักยภาพในการให#บริการ

สารสนเทศท่ีทันสมัย  
2. การพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#ในการศึกษาและการเรียนรู#ตลอดชีวิต  
3. บริการวิชาการแบบมีส�วนร�วมด#านเทคโนโลยีสารสนเทศสู�ท#องถ่ิน   
4. การส�งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารการจัดการและ

การพัฒนาบุคลากร  
5. การส�งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดําริ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
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2. การวิเคราะห�สถานการณ�ป$จจุบัน   
จุดแข็ง (strength) 
1. มีการบริการด#วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช�นระบบห#องสมุดอัตโนมัติเพ่ือให#บริการการสืบค#น

สารสนเทศออนไลน3 บริการยืม - คืน บริการอินเทอร3เน็ต บริการซีดีรอม บริการสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษา   

2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#ในการปฏิบัติงาน (ระบบ MIS)  เช�น ระบบทะเบียน การเงิน 
การวัสดุ การหน#าท่ี  เป�นต#น 

3. มีการบริหารงานเป�นระบบ มีการกระจายงานและความรับผิดชอบ  
4. บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีความร�วมมือ มีมนุษย3สัมพันธ3  
5. มีแผนปฏิบัติการและโครงสร#างการบริหารงานท่ีชัดเจน และมีการจัดสรรบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ตรงตามสายงาน 
จุดอ1อน (weakness)  
1. จํานวนบุคลากรในบางส�วนงานไม�เพียงพอต�อภาระงานท่ีมี 
2. หอสมุดกลางมีสถานท่ีจํากัด ทําให#เกิดปGญหาในการให#บริการ เช�นหนังสือท่ีจัดไว#บนชั้นแน�น

มาก ไม�สามารถขยายชั้นได# ห#องเก็บหนังสือหรือสิ่งพิมพ3คับแคบมากไม�สามารถจัดเก็บได#อย�างเป�นระบบ 
ทําให#ค#นหายาก  

3.  มีการประชาสัมพันธ3และเผยแพร�ข�าวสารไปสู�ผู#ใช#บริการยังขาดประสิทธิภาพ 
4. ระบบงานบริหารงานบุคลากร ขาดสวัสดิการและความม่ันคงในอาชีพการงาน  
5 การพัฒนาหรือการนําซอฟต3แวร3ท่ีพัฒนาข้ึนเองเพ่ือนําใช#ในกิจการมหาวิทยาลัยยังมีจํานวนน#อย 

 6.  ยังขาดการร�วมมือกับเครือข�ายสถาบันอุดมศึกษาท้ังในด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและด#าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 โอกาส (opportunity) 
 1. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนอย�างรวดเร็ว ทําให#สถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษานโยบายของรัฐตาม ซ่ึงมุ�งเน#นให#ผู#เรียนมีความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู#
ด#วยตนเองตลอดชีวิต  

2. การบริหารงานด#านเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นภารกิจท่ีเป�นส�วนสําคัญในการประเมินการ
บริหารงานของผู#บริหาร 

3. แผนแม�บท ICT ท่ีมุ�งเน#นในการพัฒนาบุคลากรและงานด#าน ICT ร�วมถึงการสนับสนุนงานวิจัย
และการพัฒนาโปรแกรมโดยเน#น Open Source เพ่ือลดค�าใช#จ�ายในการใช#ซอฟต3แวร3ลิขสิทธิ์ 
 4.  ผู#บริหารและส�วนงานต�างๆ เห็นถึงความสําคัญของการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
 5. นักศึกษา คณาจารย3 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความต#องการในการใช#บริการผ�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 
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อุปสรรค (threat)  
1. ความเจริญก#าวหน#าและการเปลี่ยนแปลงด#านเทคโนโลยี ทําให#ต#องใช#งบประมาณในการ

ดําเนินงานและจัดหาครุภัณฑ3 เพ่ือการพัฒนาการให#บริการสูงข้ึนมาก งบประมาณท่ีได#รับจึงไม�เพียงพอ  
2. นโยบายของรัฐบาลไม�เอ้ือให#มีการบรรจุข#าราชการเพ่ิมข้ึน ทําให#เกิดปGญหาการขาดแคลน

บุคลากรในระดับผู#เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซ่ึงจําเป�นต#องปฏิบัติงานได#เต็มเวลา อัตรากําลังปGจจุบันระดับ 
หัวหน#างานจะเป�นอาจารย3จากคณะต�างๆ ลงมาช�วยงาน บางท่ีทําให#ไม�มีเวลาเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน            
ให#ได#ผลสมบูรณ3ตามเปYาหมาย  

3. ภารกิจของงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังมีภาระงานประจําท่ีมาก          
ทําให#การพัฒนาในส�วนงานต�างๆเป�นไปได#ค�อยข#างลําบาก 

4. นักศึกษายังขาดความสนใจในการแสวงหาความรู#ด#วยตนเอง และไม�ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
5. นักศึกษายังใช#เทคโนโลยีสารสนเทศในด#านความบันเทิงมากกว�าด#านการศึกษา 
6. งบประมาณท่ีมีจํากัดทําให#ขาดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

 
3.    การวิเคราะห�สถานะป$จจุบันทางด<านการเงิน  

จุดแข็ง (strength)  
1.  มีเอกสารการเบิกจ�ายครบถ#วนถูกต#อง  
2.  เบิกจ�ายตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบการเบิกจ�ายเงินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามข#อบังคับต�าง ๆ  ท่ีกําหนด  
3.  มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานด#านการเงิน   
4.  มีแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช#จ�ายเงินงบประมาณเป�นไปตามกําหนดเวลา  
5.  เจ#าหน#าท่ีสามารถรายงานผลการใช#จ�ายเงินงบประมาณได#ทุกเวลา  
6.  ผู#บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช#จ�ายเงินได#ทุกเวลา เพ่ือใช#ในการตัดสินใจในการ

บริหารงาน  
จุดอ1อน (weakness)  
1.  บุคลากรระดับปฏิบัติการยังไม�มีความเชี่ยวชาญในการเบิกจ�ายเงินประมาณ  
2.  ยังไม�มีการวิเคราะห3ความคุ#มค�าการใช#จ�ายงบประมาณ  
โอกาส (opportunity)  
1.  ฝ]กอบรมบุคลากรให#มีความรู#ความเข#าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน  
2.  มีระบบสารสนเทศทางการเงินช�วยในการบันทึกข#อมูลทางการเงินและบัญชีท่ีถูกต#อง ครบถ#วน 

สมบูรณ3ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  
อุปสรรค (threat)  
1. ข#อกําหนดในระเบียบปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไม�มีความยืดหยุ�น 
2. ระยะเวลาในการใช#งบประมาณสิ้นสุดเพียงเดือนสิงหาคม 
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วัตถุประสงค�ของกลยุทธ�ทางการเงิน 
1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด#านงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี อย�างมี 

ประสิทธิภาพ  โปร�งใส และตรวจสอบได# 
2. เพ่ือสร#างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ  การใช#จ�ายงบประมาณ โดย 

จัดสรรงบประมาณให#สอดคล#องกับแผนกลยุทธ3 
3. เพ่ือให#บริการจัดการด#านงบประมาณมีเปYาหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได# 
4. มีการติดตามผล  และนําไปปรับปรุงพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

 
4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด<านการเงิน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ�ง
ออกเป�นส�วน ๆ  ต�าง ดังนี้  

 การจัดโครงการ/กิจกรรมตามผลผลิต : ผู#สําเร็จการศึกษาด#านสังคมศาสตร3 ไม�น#อยกว�า
ร#อยละ 70 ของงบประมาณท้ังหมด  

การจัดโครงการ/กิจกรรมตามผลผลิต : ผลงานการให#บริการวิชาการ ไม�น#อยกว�าร#อยละ 
70 ของงบประมาณท้ังหมด 

 การบริหารจัดการท่ัวไป ไม�น#อยกว�าร#อยละ 18 ของงบประมาณท้ังหมด  
 การพัฒนาบุคลากร ไม�น#อยกว�าร#อยละ 10 ของงบประมาณท้ังหมด 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ไม�น#อยกว�าร#อยละ  2  ของงบประมาณท้ังหมด 

     4.1 การจัดหา 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแหล�งงบประมาณในการสนับสนุน
งบประมาณ ในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของ ประกอบด#วย  

4.1.1. เงินงบประมาณแผ�นดิน (สํานักงบประมาณ)  
4.1.2. เงินรายได#จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได#แก�  

1)  งบบํารุงการศึกษา (บกศ.)  
2)  งบ กศ.ปช.  

4.1.3. เงินรายได#อ่ืน ๆ เช�น ดําเนินการจัดเก็บเงินค�าลงทะเบียนสําหรับโครงการบริการวิชาการแก�
ชุมชน   ดําเนินการจัดเก็บเงินค�าปรับการคืนหนังสือล�าช#ากว�ากําหนด  เป�นต#น 

นอกจากนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด#าน
การเงินเพ่ิมเติมโดยดําเนินการร�างระเบียบอัตราค�าบริการการใช#ห#องปฏิบัติการ และห#องประชุมของสํานัก  
ซ่ึงอยู�ในระหว�างดําเนินการ 
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     4.2 ประมาณการแหล�งงบประมาณ  จําแนกตามแหล�งงบประมาณ ระยะ 4 ป� ( 2554-2557) 
 

แหล1งงบประมาณ ป?งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
2554 2555 2556 2557 

งบประมาณเงินแผ�นดิน 949,100 1,044,010 1,148,411 1,263,252 4,404,773 
งบประมาณเงินรายได# 696,400 766,040 842,644 926,908 3,231,992 

รวมท้ังส้ิน 1,645,500 1,810,050 1,991,055 2,190,161 7,636,766 
  
 หมายเหตุ   ประมาณการงบประมาณในอัตราร#อยละ  10  ของปdก�อน 
 
    4.3  ประมาณการแหล�งงบประมาณ  จําแนกตามแผนงาน  ระยะ 4 ป� ( 2554-2557) 
 

แผนงาน ป?งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
2554 2555 2556 2557 

ผู#สําเร็จการศึกษาด#านสังคมศาสตร3 1,196,400 1,316,040 1,447,644 1,592,408 5,552,492 
ผลงานการให#บริการวิชาการ 449,100 494,010 543,411 597,752 2,084,273 

รวมท้ังส้ิน 1,645,500 1,810,050 1,991,055 2,190,161 7,636,766 
 

หมายเหตุ   ประมาณการงบประมาณในอัตราร#อยละ  10  ของปdก�อน 

 

      4.4  การวางแผนใช�เงินท่ีมีความโปร�งใส  มีประสิทธิภาพ  และตรวจสอบได� 

 4.4.1  คณะผู#บริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณ    
ไปยังหน�วยงานต�าง ๆ  ตามความเหมาะสมและความจําเป�น 
 4.4.2  มีการรายงานผลการใช#จ�ายงบประมาณให#ผู#บริหารและบุคลากรในการประชุมบุคลากร
ทราบอย�างสมํ่าเสมอ  

4.4.3  มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช#เงินของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดําเนินการติดตามตรวจสอบการใช#เงินตามโครงการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
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5.  แนวทางการวางแผนการใช<จ1ายเงินงบประมาณแผ1นดินและเงินรายได<  
ในการจัดสรรงบประมาณ  2  แหล�งงบประมาณให#เป�นตามประเด็นยุทธศาสตร3ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง   5  ยุทธศาสตร3  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ� 

ร<อยละ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

แผนการจัดสรรงบประมาณ  (บาท) 
ผู<รับผิดชอบ 

งบ
แผ1นดิน 

งบ
รายได< 

2554 2555 2556 2557 

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให#
หลากหลายและพัฒนาศักยภาพในการ
ให#บริการสารสนเทศที่ทันสมยั  

มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ3และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส3ให#ครอบคลมุทุกหลกัสูตร 68 23 805,560 886,120 974,730 1,072,200 ทุกหน�วยงาน 

2.การพัฒนาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช#ในการศึกษาและการ
เรียนรู#ตลอดชีวิต 

มีโครงสร#างพื้นฐานด#านเทคโนโลยสีารสนเทศและ            
การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ส�งเสริมการเรียนรู#ที่มีอย�างทั่วถึง  เพียงพอ และมี
คุณภาพ 

10 0 94,910 104,400 114,840 126,330 
ศูนย3 IT      
ศูนย3  ET  

3.บริการวิชาการแบบมีส�วนร�วมด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสู�ท#องถิ่น   
 

มีการพัฒนาถ�ายทอดด#านสารสนเทศ  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อให#บริการวิชาการ  ที่หลากหลาย
สอดคล#องกับความต#องการ สังคม ชุมชนและท#องถิ่น 

20 0 189,820 208,800 229,680 252,650 
ศูนย3  ET  
ศูนย3  IT  

หอสมุดกลาง 
4.การส�งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบรหิาร
การจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

บุคลากรมีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสุขในการทํางาน                 
มีความภาคภูมิใจและความรักต�อองค3กร 0 75 522,300 574,530 631,985 695,181 

สํานักงาน 
ผู#อํานวยการ 

5.การส�งเสริมและสนับสนุนโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

เป�นองค3กรที่สนับสนุนและส�งเสรมิโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 2 32,910 36,200 39,820 43,800 ทุกหน�วยงาน 

รวม 100 100 1,645,500 1,810,050 1,991,055 2,190,161 7,636,766 
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6. ระบบฐานข<อมูลทางการเงิน 
ฐานข#อมูลระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินในระบบ  MIS   

 
7. การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

  รายงานฐานะทางการเงินรายไตรมาส และรายปd 
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