แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 (5 ปี)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับทบทวน วันที่ 19 – 20 เมษายน 2561)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2563 (5 ปี)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับทบทวน วันที่ 19 – 20 เมษายน 2561)

วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนาระดับประเทศ”

พันธกิจ
1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้และ
บริการสารสนเทศ
2. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การพัฒ นาการผลิ ตบั ณฑิตนักปฏิ บัติ การวิ จัย การบริการสารสนเทศด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การเชิ ง ธรรมาภิ บ าลที่ ก้ า วสู่ ค วามเป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2. การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนาระดับประเทศ การวิจัย การบริการสารสนเทศ ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความ มีระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพด้วย
เป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
มีระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่มี
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. การลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงิน
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

จุดแข็ง (Strengths)
- มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับ
- ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหารทางการเงินและการจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
- สามารถสรุปผลรายงานการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส
จุดอ่อน (Weaknesses)
- งบประมาณเงินรายได้มาจากค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาอย่างเดียว
- ขาดระบบสารสนเทศและบุคลากรผู้ดูแลระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
- บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
โอกาส ( Opportunities)
- กระทรวงมีแผนแม่บท ICT ที่ชัดเจน
- การเข้าสู่ AEC ทาให้สานักฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มจากมหาวิทยาลัย
อุปสรรค (Threats)
- นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
- ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่องบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะ 5 ปี (2559-2563)
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะ 5 ปี (2559-2563)
ตัวชี้วัด
จานวนนักศึกษาที่เข้าใช้งานหอสมุดที่เพิ่มขึ้น
จานวนเงินรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องประชุม

2559
ร้อยละ 75
ร้อยละ 5
ร้อยละ 4

เป้าหมาย พ.ศ.
2560
2561
2562
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4

2563
ร้อยละ 95
ร้อยละ 5
ร้อยละ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559-2563
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สร้างการ
มีระบบการบริหาร จานวน
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