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บทที่ 1 บทนํา 
 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจที่สําคัญคือ การผลิตบัณทิต สรางและพัฒนา

องคความรูและนวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และการสงเสริมวิชาชีพครู 
นอกจากนี้แลวยังตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง ช้ีนํา แจงเตือน และแกปญหาใหกับชุมชนและ
สังคม จึงเปนเสมือนสมองขุมกําลังทางวิชาการและจิตวิญญาณของสังคม การที่มหาวิทยาลัยจะดําเนิน
ภารกิจตามบทบาทหนาที่ดังกลาวใหบรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจําเปนตอง
มีความคลองตัวและมีอิสระในการดําเนินงาน ทั้งดานบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณและการบริหาร
ทรัพยากรตางๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการเพื่อสามารถคิดคนแสวงหาความรูความจริง เพื่อการสรางสรรค
นวัตกรรมและพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกับชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติที่จะ
มามารถแขงขันกับนานาประเทศ   ทั้งนี้จะตองควบคูไปกับความรับผิดชอบ  (accountability) ที่
มหาวิทยาลัยพึงมีตอสังคมและประเทศชาติ ภายใตการกํากับและการตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 

การบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่
ดีหรือระบบธรรมมาภิบาล (good governance) การดําเนินการดังกลาวนี้จะบรรลุผลได ตองอาศัยการมี
สวนรวมและความรวมมือรวมใจของทีมงาน ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจ (empowerment) อยางเปนระบบ เพื่อที่จะนําพาและขับเคลื่อนองคกร
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค โดยเนนการระดมทรัพยากร การสรางพันธมิตร 
(partnership) เครือขายสังคม และมีสวนรวมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ตลอดจนองคกรทองถ่ิน
ชุมชนและประชาชน 

จากสถานการณตามที่กลาวมาขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจําเปนตองปฏิรูป
ทั้งระบบ จึงไดกําหนดเปาหมายและทิศทางเพื่อที่จะไดสรางความเขมแข็งสูการเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ช้ันนําเพื่อปวงชนสามารถเปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และแขงขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได จึงกําหนด
นโยบายและเปาหมายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 

  1.  เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และตรงกับความตองการของชุมชน และสังคม ยก
มาตรฐานความเปนอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และทองถ่ินใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
  2.  ใชกระบวนการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต และวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในการยกคุณภาพชีวิตชุมชน และใชในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการวางรากฐานเพื่อการพัฒนา 
สรางนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐจากภูมิปญญาไทยที่เพิ่มมูลคาใหกับมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
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  3.  เปนกลไกขับเคลื่อน พัฒนา และชี้นําชุมชน ทองถ่ิน และสังคมไทยสูสังคมเศรษฐกิจ 
ฐานความรู รวมทั้งผลักดันชุมชนใหเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ 

  4.  มีระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารเชิงยุทธศาสตร และธรรมาภิบาลที่เนนคุณภาพ
คลองตัว ยืดหยุน มีเสรีภาพทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบได ภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความตองการและความจําเปนในการ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร ชุมชน ทองถ่ิน และสังคมโดยรวม 

  5.   เปนศูนยบริการ  และเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร และนําภูมิปญญาไทยสูสากล 
  6.  ยกคุณภาพและมาตรฐานของอาจารย ขาราชการ และพนักงานใหมีศักยภาพมี
ความสามารถในการแขงขันในยุคสังคมฐานความรู สนับสนุนและสงเสริมใหมีความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่วิชาชีพ และจัดสวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถ 
  7.  ยกมาตรฐานในการระดมทุนและหารายได เพื่อสูการเปนมหาวิทยาลัยบมเพาะ
วิสาหกิจที่มีคุณภาพ และเปนมืออาชีพ 

  8.  ประชาสัมพันธและจัดการตลาดเชิงรุก จัดทําแผนงานและแผนดําเนินการการตลาด
และการประชาสัมพันธในเชิงรุก เผยแพรและประชาสัมพันธผลงานดานวิชาการและงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอยางมีเปาหมาย เพื่อทําใหมีภาพลักษณที่ดีและสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักแกนักเรียน 
นักศึกษาผูประกอบการ ชุมชน และสังคม    
 
นโยบายการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนด
นโยบายดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
       1.1  การเรียนการสอน 

  (1) เนนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมุงเนนพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ภาษาตางประเทศ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งใหมีความสามารถในการวิจัยที่ นําไปประยุกตใชไดจริง 

(2) สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
       1.2  การพฒันาหลักสูตร 

             (1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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(2)  กําหนดเกณฑมาตรฐานของบัณฑิตในแตละหลักสูตร และมีการสอบความรูรวบยอด 
/ ความรูอ่ืนที่เทียบเทา  หรือผานการทดสอบความรูตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกอนสําเร็จ
การศึกษา 

 1.3  การพัฒนานักศึกษา 
   (1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุงใหมีความรูในวิชาชีพ ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผูนํา 
   (2) สงเสริมใหใชระบบอาจารยที่ปรึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือในการ

พัฒนานักศึกษา 
   (3) พัฒนาระบบทุนการศึกษาแกนักศึกษาใหมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญดานงานวิจัย 
   (4) พัฒนาระบบกองทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย รวมถึงการพัฒนา

สวัสดิการตาง ๆ แกนักศึกษา  
2.  นโยบายดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  2.1  ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยรวมกัน 
 2.2  ใชกระบวนการวิจัยเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร องคความรูดานการเรียน

การสอนและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม 
3. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

  3.1  สนับสนุนใหหนวยงานจัดการศึกษาจัดตั้งแหลงบริการวิชาการและบูรณาการ  การ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยมหีนวยงานภายนอกระดับชาติใหการรับรอง หรือรวมมือ  

  3.2  มุงใหบริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง สรางเสริม
รายได และความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น  สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อเปน
แหลงบริการวิชาการระดับชาติ 

  3.3  มุงพัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสนองตอการปฏิรูปการศึกษา
และการฝกหัดครู 

4.  นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม 
  4.1 เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร  
  4.2 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน 
5.  นโยบายดานการบริหารทรัพยากร 

5.1  การบริหารการเงิน 
       (1) จัดใหมีแผนบริหารการเงินทุกหนวยงาน 
       (2) ทุกหนวยงานบริหารการเงินดวยระบบ ERP 
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      5.2  การบริหารบุคลากร 
       (1) จัดการทรัพยากรอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงาน 

ที่มีตามพันธกิจที่กระจายอํานาจลงหนวยปฏิบัติใชบุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
 (2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน 

       5.3  การบริหารสินทรัพยถาวร 
 (1) กําหนดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพยถาวรอยางเครงครัด  

และเขมงวด 
  (2) มีแผนการบริหารสินทรัพยถาวรโดยใชหลักการใชทรัพยากรรวม 

6.  นโยบายดานการประกันคุณภาพ 
       6.1  สนับสนุนใหทํา KM , 5ส. ทุกหนวยงาน ประกวดหนวยงานที่ได / รางวัล 
       6.2  ใหทุกหนวยงานจัดทําระบบประกันคุณภาพของหนวยงานครอบคลุมทั้งระบบ 
       6.3  ใหมีการประกันคุณภาพระดับบุคคล 
7.  นโยบายดานการจัดหารายได 
      7.1 สงเสริม และสรางแรงจูงใจใหทุกหนวยงานจัดหารายได สนับสนนุกิจการของ 

หนวยงาน ทกุหนวยงานสงเสริม  
                    7.2 สนับสนุน สรางแรงจูงใจ จุดแข็งของหนวยงาน ทบทวนระเบียบ และการนํามา 
พัฒนาหนวยงาน 

8.  นโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 8.1 สนับสนนุใหทุกหนวยงานนําระบบคณุภาพมาใชบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 
นโยบายของผูบริหารหนวยงาน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปนหนวยงานที่มี
ภารกิจหลักในการใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีศึกษา ประกอบดวย 4 หนวยงานยอย ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ และศูนยใหบริการ 3 ศูนย
ซ่ึงประกอบดวยศนูยวิทยบรกิาร ศูนยการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต
การกํากับดแูลของอธิการบดี 

1.  นโยบายดานการบริหาร 
1.1  เปนแหลงบริการวิชาการที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย  และครอบคลุมทุก 

สาขาวิชาที่เปดสอน 
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1.2  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและใหบริการอยางเพียงพอ สะดวก   
รวดเร็ว  และทันตอความตองการของผูใช 

1.3  จัดระบบบริการตาง ๆ ใหผูใชมีความพึงพอใจมีบรรยากาศการบริการวิชาการที่สะดวก  
เชิญชวนใหเขาไปใชบริการ 

1.4  เผยแพรบริการวิชาการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สูประชาคมทั่วไป 
1.5  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏบิัติงาน 

2.  นโยบายดานการพัฒนาบคุลากร 
2.1 ดานการพฒันาบุคลากรภายในหนวยงาน 

2.1.1   บคุลากรภายในสํานักจะตองไดรับการฝกอบรม เขารวมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน   
  อยางนอยปละ 1 คร้ัง  เพื่อใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการแกผูใช 

2.1.2   สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
ที่ดีขึ้น             

2.1.3   จัดหาหนังสอืและวารสารที่ทันสมัย เพื่อใหความรูแกบคุลากรภายในหนวยงาน 
2.1.4   จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

2.2 ดานการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   2.2.1      ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกบับุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
   2.2.2      จัดอบรมหลักสูตร e-Learning เพื่อพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัย 
   2.2.3 รวมมือกับหนวยงานอื่นจดัฝกอบรมดานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย      
   2.2.4 จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

พัฒนางานและการพัฒนาการเรียนการสอน 
2.3 ดานการพฒันานักศึกษา 

2.3.1 ประเมินทักษะความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษา  
2.3.2 จัดฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตรระยะสัน้ 
2.3.3 จัดอบรมใหนกัศึกษามีทกัษะการใชหองสมุด การสืบคนทางอินเตอรเนต็และการ

ใชฐานขอมูลออนไลน 
2.3.4 พัฒนานักศกึษาใหสามารถใชระบบการจัดการเรียนการสอนผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 
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3.  นโยบายดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 
3.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธถาวรตามจุดตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 
3.2  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเพื่อแจกตามสถานที่จัดงานนิทรรศการตาง ๆ 
3.3  ประชาสัมพันธผานสื่อส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศน –วิทย ุ
3.4  ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของมหาวทิยาลัยและเวบ็ไซตอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
3.5  ใหบริการดานการประชาสัมพันธกับทางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
3.6  จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรความรูดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.  นโยบายดานการประกันคุณภาพ 
4.1 จัดทําแผนปฏบิัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย   
4.2 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
4.3 จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรือ่งการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 
4.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
4.5 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคณุภาพเพื่อรองรับการตรวจประเมนิภายใน 

5.  นโยบายดานการบริการวชิาการ 
5.1 เปนศูนยฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
5.2 เปนศูนยสอบทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกบันักศึกษา บุคลากรและบุคคล

ทั่วไป 
5.3 เปนแหลงบริการฐานขอมูลออนไลนในการศึกษาคนควาใหกับนักศกึษา บุคลากรและ

บุคคลทั่วไป 
5.4 เปนแหลงบริการทรัพยากรสารนิเทศในการศึกษาคนควาใหกับนักศกึษา บุคลากรและ

บุคคลทั่วไป 
5.5 เปนแหลงเผยแพรขอมูลดานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ 

เชน สาร/วารสาร/ขาวสารของสํานักฯ และเว็บไซตของสํานักฯ ใหกับโรงเรียนและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

6.  นโยบายดานการจัดทําระบบฐานขอมูล 
6.1 สงเสริมการพัฒนาระบบและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ

ทั่วถึง  เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน การบริหาร การวจิัย และการบรกิารวิชาการแก
สังคม     

6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการบุคลากร 
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร (ERP: Enterprise 

Resource Planning) 
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6.4 พัฒนาเครือขายสารสนเทศและศูนยขอมูลตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงและ ใชประโยชน
รวมกันได ภายในองคกรทั้งในระดบัประเทศและตางประเทศ     

6.5 สงเสริมใหมีการประสานงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  ให เปนไปในทิศทางเดียวกนั โดยใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด     

6.6 สงเสริมใหบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงคมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ 
ยุทธศาสตรดานการปฎิรูประบบบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ถูกบรรจุอยู

ในยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับที่มีคุณภาพ  
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย   

1.  มีระบบบริหารจัดการทีด่ ีและมีธรรมาภิบาลที่เนนคณุภาพ คลองตวั ยืดหยุน และเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ  
             2.  การปฏิบตัิงานมีความคลองตัวตอบสนองตอความตองการ  
             3.  ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหคลองตัว รวดเร็ว  
             4.  พัฒนาระบบบรหิารการเงินและงบประมาณใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได  
             5.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี และระบบประกนัคณุภาพ  
             6.  พัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม  

                           7.  สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมปิญญาแกสังคม 

เปาประสงคของหนวยงาน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
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กลยุทธของหนวยงาน 

1. สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักมีสวนรวมในการบริหารจัดการบริหารงานดวยหลัก        
ธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบ ISO 
3.  พัฒนาระบบ PMQA 
4. พัฒนาระบบประกันคณุภาพ 
5.  พัฒนาระบบประกันคณุภาพบุคคล 
6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนการดาํเนินงาน 
 

กลยุทธของหนวยงาน 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีคณุภาพ 
2. พัฒนาทักษะดาน ICT 
3. พัฒนาทักษะดานการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส (e-office) 
4. พัฒนาความรูดานประกนัคุณภาพแกบคุลากร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พฒันา และระดับยกคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษยเกา ใหมีศักยภาพและขดีความสามารถในการแขงขนั  

เปาประสงคมหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรมีศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขันในยคุสังคมฐานความรู  
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสํานัก ใหมีศกัยภาพและขีด

ความสามารถ 

เปาประสงคของหนวยงาน 

บุคลากรของสํานักไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  

ยุทธศาสตรท่ี 5  ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสม
ทันสมัย และธํารงไว ซ่ึงสวนสุนันทา  

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย   
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1. บัณฑิตมีคณุภาพดีจากการจัดสภาพแวดลอม ส่ือ เทคโนโลยี และทรพัยากรการเรยีนรู
ที่ทันสมัย 

2. นักศึกษา บคุลากร พึงพอใจกับการปรับสภาพแวดลอม ส่ือ เทคโนโลยี และทรัพยากร
การเรียนรู 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหสมัยสูการเปน E-University 
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศใหทนัสมัย 

เปาประสงคของหนวยงาน 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ สูการเปน E-library และ ระบบ
สนบัสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT Infrastructure ไดแกระบบเครือขายความเร็วสูงของสถาบันในระบบ 
EPR 
กลยุทธของหนวยงาน 

1. พัฒนาระบบ E-library   
2. พัฒนาระบบe-book  
3.  พัฒนาระบบ (BI) 
4. พัฒนาระบบ Server 
5. พัฒนาระบบเน็ตเวิรด 
6.  พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ 
7. พัฒนาสื่อโสตทัศนวัสด ุ
8. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

 การจัดทําแผนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเปาหมายที่จะสรางแผนการ
ดําเนินการที่มพีื้นฐานมาจากสภาพปญหา จุดออน และการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น ในการจัดทํา
แผนจึงมีรูปแบบและกระบวนการในแตละขั้นตอน ดังนี ้
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลท่ีไดรับ (Output) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 3  แสดงกระบวนการจัดทําแผนปฏบิัติราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที   10 พ.ศ. 2550-2554 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย 

(IT 2010) 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูล/งานวิจัย ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

มติคณะกรรมการใหหนวยงาน 

จัดทําแผนกลยทธ 

จัดต้ัง คณะทํางานจัดทําแผน 

ศึกษาทบทวนนโยบาย/แผนงาน 

ในดานตาง ๆ ของสํานัก 

แผนปฏิบัติราชการ ป 2554 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสํานักปการศึกษา 2552 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา SWOT 

ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ป 2554 



11 
 

บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 
 

ประวัติความเปนมา 
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม  จึงมปีระกาศเรื่อง

การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  พุทธศักราช 2548  ลงวันที่  25  เมษายน  
2548  กําหนดใหสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจหลักในการใหบริการสนับสนุน
การเรียนการสอนดานวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบดวย 4 
หนวยงานยอย ไดแก สํานักงานผูอํานวยการ และศูนยใหบริการ 3 ศนูย ซ่ึงประกอบดวยศนูยวิทยบริการ  
ศูนยการเรยีนรูทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตการ
กํากับดแูลของ  
รองอธิการบดีฝาวิจัยและบรกิารวิชาการ  ตอมาปพุทธศักราช 2549 ไดมีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ    
วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เร่ือง การแบงสวนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช 
2549 ลงในราชกิจจานเุบกษา เลม 123 ตอนที่ 74 วนัที่  3 สิงหาคม 2549 กําหนดให “แบงสวนราชการใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานกัศิลปวัฒนธรรม เปน
สํานักงานผูอํานวยการ” ดังนั้น ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เปนตนมา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีสวนราชการภายในเปนสํานักงานผูอํานวยการ (ซ่ึงเปลี่ยนชื่อจากสํานกังานเลขานุการ) และ
มีการบริหารงานภายในเปนศูนย 3 ศูนย คือ ศูนยวิทยบริการ ศูนยการเรยีนรูทางอิเล็กทรอนิกสและ
เทคโนโลยีการศึกษา และศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ แตละศูนยมีประวัติความเปนมาดังนี ้
ศูนยวิทยบริการ   

มีพัฒนาการมาจากหองสมุดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2480 ณ อุโมงคใตเนินพระนางฯ เปนการชั่วคราว  ตอมาไดยายไปอยูที่อาคารสายสุทธานพดล  
พุทธศักราช  2500  ไดยายไปอยูที่อาคาร  1  (อาคารกรรณาภรณพพิฒัน)  มีขนาด  2  หองเรียน ระยะนี้
หองสมุดเริ่มปฏิบัติงานทุกอยางที่เปนระบบสากลนิยมตอมาในป พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยครูสวนสุนัน
ทาไดรับงบประมาณสรางอาคารหอสมุด  2  ช้ัน  เปนอาคารเอกเทศ  และไดรับการเปลี่ยนฐานะจาก
หองสมุดมาเปนหอสมุด  วทิยาลัยครูสวนสุนันทา  ภายใตการบรหิารงานของคณะกรรมการอํานวยการ
หอสมุด  ทั้งนี้เพื่อใหการดาํเนินงานหอสมุดเปนไปตามหลักวิชาวิชาบรรณารักษศาสตรอยางแทจริง  ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลยัครู  พุทธศักราช  2518 

พุทธศักราช  2535 วิทยาลัยครูไดรับพระราชทานนามจาก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช  ยกฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ” สวนในงานของฝายหอสมุดไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
มาใชดําเนินงาน โดยใชโปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS 
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พุทธศักราช  2538  วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนฐานะเปน  “สถาบันราชภัฏ” อยางถูกตองตามกฎหมาย
และตามการแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏ  ไดกําหนดใหฝายหอสมุดมีฐานะเปลี่ยนไปเปน  “ สํานักวิทย
บริการ ”  และสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดรับงบประมาณเพื่อจัดสรางอาคารสํานักวิทยบริการ  4 ช้ัน  สราง
เสร็จเรียบรอยในเดือนตุลาคม  พุทธศักราช  2541 หลังจากนั้นไดทําทางเดินเชื่อมอาคารหอสมุดเกากับ
อาคารหลังใหม  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ  ตอมาไดรับพระราชทานนามวา“อาคารเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ และเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ  พ.ศ.2542  สํานักวิทยบริการเริ่มเปด
บริการใหแก อาจารย  นักศึกษา และเจาหนาที่ของสถาบันฯ โดยนําระบบหองสมุดอัตโนมัติโปรแกรม 
Alice for Windows มาใช                  
         ตอมาปพุทธศักราช  2543  ไดมีการตอเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 5 ขึ้นเพื่อขยายการ
ใหบริการตําราวิชาการ และงานวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งตําราวิชาการในโครงการตําราราชภัฏเฉลิม 
พระเกียรติฯ  และหองสมุดศูนยพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ  โดยไดเปดบริการใหแกนักศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2544  ปลายป พ.ศ. 2544 สถาบันฯ มีนโยบายสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรและภาษาเคียงขาง
อาคารหอสมุด จึงจําเปนตองร้ือถอนอาคารหอสมุดในสวนที่เปนสํานักงานของฝายเลขานุการ  สํานักวิทย
บริการ  จึงตองยุบหองสมุดสําหรับคนพิการ  เพื่อใชพื้นที่เปนสวนหนึ่งของสํานักงานฝายเลขานุการ ยายมุม
เด็กไปจัดไวที่  ช้ัน  1   หองโถงหนาลิฟท  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  พุทธศักราช 2547  คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ (สปศ.)  ไดเสนอยกฐานะให
สถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัย  มีฐานะเปนนิติบุคคล  และเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  พุทธศักราช  2547  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   ประกาศใช
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2547 เพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 

พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม  
และสํานักวิทยบริการ  ไดเปลี่ยนฐานะเปนศูนยวิทยบริการ  สังกัดกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ ศูนยคอมพิวเตอรและบริการ ไดประกาศและจัดตั้งศูนยฯ ขึ้น
ตั้งแตปการศึกษา  2529  ที่ทําการสํานักงานอยูที่ 127 หรือ 1127 อาคาร 1โดยมีเปาหมายเพื่อใหการ
ฝกอบรมและบริการทางดานคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวรใหแกบุคลากรของหนวยงาน  ทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ 

พุทธศักราช 2529 ไดรับความรวมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มาทําการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบไมโครคอมพิวเตอรและ
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ระบบปฏิบัติ การการซอมบํ า รุ งไมโครคอมพิว เตอร  คอมพิว เตอรช วยสอนสถาปตยกรรม
ไมโครคอมพิวเตอร เปนตน   

พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 5 2 9 -2 5 3 2  ไ ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ ศู น ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในโครงการพัฒนาอาจารยผูสอนคอมพิวเตอร ใหแกคณาจารยของสถาบันราช
ภัฏทั้ง 36 แหงทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 รายวิชา รวม 18 หนวยกิต ไดแก การประมวลผลแฟมขอมูล การเขียน
โปรแกรมภาษาปาสคาล  การวิเคราะหและออกแบบระบบ  ระบบการจัดการฐานขอมูล  ระบบปฏิบัติการ 
และโครงสรางขอมูล ไดมีอาจารยผูสอนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรจากสถาบันราชภัฏผานการอบรม
ทั้งสิ้นประมาณ  250  คน 

ตั้งแต พุทธศักราช 2529 มาจนถึงปจจุบัน ศูนยคอมพิวเตอรไดใหบริการแกชุมชน โดยการ
ฝกอบรมหลักสูตรดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกประชาชน, หนวยงานของภาครัฐและ
เอกชน และบุคคลภายนอก มากกวา 150 รุน หรือประมาณ 3,000 กวาคน 

ตอมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏไดมี
นโยบายใหแตงตั้งผูบริหารระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทางดาน IT (Information Technology) จึงไดมี
การจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแตงตั้ง CEO ขึ้น 
 พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดประกาศโครงการจัดตั้งสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อใหการบริการดานการฝกอบรมดาน IT ใหแก บุคลากร และบุคคลภายนอก บริการและ
ดูแลระบบ IT ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งสถาบัน พรอมทั้งดูแลแผนแมบทดาน IT ของสถาบัน โดยสถาบันฯ 
มีการประกาศโครงสรางการบริหารและการกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบริหาร และฝายตาง ๆ ของสํานัก
ขึ้นในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2542  และแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่  
11  พฤษภาคม  2543 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนแมบท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นในป
พุทธศักราช 2543 เปนแผนแมบทที่ใชระหวางป พ.ศ. 2543-2544 ไดมีการวางระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐาน
หรือ IT Infrastructure ไดแกระบบเครือขายความเร็วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System  ระบบ ERP 
สําหรับการบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction สําหรับการเรียนการสอน 
 จนกระทั่งพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดเปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนันทา และในปตอมา พุทธศักราช 2548 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปลี่ยนฐานะตามโครงสราง
องคกรใหมของมหาวิทยาลัยฯ เปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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โครงสรางหนวยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสรางการบริหารงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยวิทยบริการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบด ี

สํานักงานผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบด ี

หัวหนาสํานกังานผูอํานวยการ 
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ภารกิจ หนาที่ของหนวยงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย 3 หนวยงาน ดังนี้ 
4.1  สํานักงานผูอํานวยการ   

                    มีหนาที่ประสานกํากับ ควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 3 
หนวยงานยอย  ประกอบดวย  ศูนยวิทยบริการ ศูนยการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีการศึกษา  
และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นจึงรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของสํานักในดาน
การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสํานักสามารถจัดดําเนินงาน และควบคุมงานของสํานักใหสําเร็จ และพัฒนานโยบาย
และเปาหมายที่ไดวางไว งานที่ปฏิบัติจึงประกอบดวย งานนโยบายและแผน งานธุรการและงานสรบรรณ 
งานดานงบประมาณ การเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประเมินผล งานประชาสัมพันธ งาน
ประกันคุณภาพ งานจัดการความรู และใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการพิเศษตาง ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งประสานงานและดําเนินงานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

4.2  ศูนยวิทยบริการ  
       มีภารกิจหนาที่ดังนี้ รวบรวม จัดเก็บ และบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานขอมูลออนไลน 

ใหแกคณาจารย   นักศึกษา  รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา     
การบริการของศูนยวิทยบรกิาร 

1.   บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ   
2.   บริการวารสารและหนังสือพิมพ 
3.   บริการหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา  
4.   บริการสื่อโสตทัศน 
5.   บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  
6.   บริการสืบคนอินเตอรเนต็ และซีด-ีรอม 
7.   บริการฐานขอมูลออนไลนและฐานขอมูลซีดี-รอม 
8.   บริการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลออนไลน 

งานบริหารจัดการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบดงันี ้
1. จัดพิมพและโตตอบหนังสือราชการ 
2. ควบคุมดูแลบริหารบุคลากรของศูนยวิทยบริการ 
3. จัดสรรงบประมาณการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวทิยบริการ 
4. จัดซื้อจัดจางพสัดุครุภัณฑ 
5. รวบรวม  จดัเก็บสถิติการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในศูนยวิทยบรกิาร 
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6. ดูแลอาคารสถานที่ 
งานบริการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี ้

1. บริการการอานทรัพยากรสารสนเทศ 
2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
3. นิทรรศการและสงเสริมการอาน 
4. บริการอางอิงและจัดทําบรรณานุกรม 
5. บริการสารสนเทศเฉพาะบุคคล 
6. บริการชวยคนควา 
7. บริการสารสังเขปและดรรชนี 

 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี ้
1.  ควบคุมดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยวิทยบริการ 
2.  ดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
3.  พัฒนาเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ 
4.  จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งฐานขอมูลออนไลน 
5.  บริการสืบคนสารสนเทศ 
6.  รวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จดัทํา  Digital  Collection 

งานเทคนิค   มีหนาท่ีรับผิดชอบดงันี ้
1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.  วิเคราะหและกําหนดเลขหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 
3.  ซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
4.  จําหนายออกสื่อส่ิงพิมพ 
5.  จัดทําฐานขอมูลทองถ่ิน 
6.  จัดหาเอกสารจดหมายเหตุ 

งานโสตทัศนวัสดุ  มีหนาท่ีรับผิดชอบดงันี้ 
1.  จัดหาสื่อโสตทัศน   และโสตทัศนูวัสดอุุปกรณตาง ๆ 
2.  จัดเตรียมสือ่โสตทัศนวัสดุ  กอนออกใหบริการ 
3.  บริการสื่อโสตทัศน 
4.  ซอมบํารุงสื่อโสตทัศนวัสดุ   และวัสดอุุปกรณตาง ๆ 

4.3  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจ หนาท่ี ดังนี้ 
1. การใหบริการและดแูลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 
2. การดูแลและจดัทําขอมูลใน web site 
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3. การใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail 
4. การใหบริการเครือขายไรสาย Wireless Lan 
5. การใหบริการใชอินเตอรเนต็จากทางบาน Dail Up 
6. ใหบริการฝกอบรมทักษะมาตรฐานการใช ICT ใหกับนกัศึกษา 
7. ใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรแกบุคลากรและบุคคลทั่วไป 
ฝายบริหารและธุรการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้  

1.  งานแผนงาน    2.  งานงบประมาณ 
3.  งานจัดซื้อ/จัดจาง  4.  งานธุรการและงานสารบรรณ 
5.  งานบริหารบุคคล   6.  การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ฝายเครือขายอนิเทอรเน็ตและบํารุงรักษา  มีหนาท่ีรับผิดชอบดงันี้  
1.  งานคอมพิวเตอรแมขาย     
2.  งานระบบเครือขาย Intranet และ Internet  
3.  งานตรวจสอบและปองกนัไวรัส   
4.  งานระบบรกัษาความปลอดภัยบนเครือขาย  
5.  งานแนะนําวิธีการใชงานอินเทอรเน็ตใหกับนกัศึกษาและบุคลากรของ 
     มหาวิทยาลัย 
6.  งานดูแลหองบํารุงรักษา 

ฝายวิจัยและพฒันาระบบ  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี ้
1.  งานวิจยัสรางฐานความรู 
2.  งานออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ  
4.  งานวิจยัและพัฒนาตนแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  งานใหคําปรึกษาแนะนําวธีิการใหงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.  งานติดตามและประเมนิเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ    
     มหาวิทยาลัย 

                 ฝายอบรมและบริการวิชาการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบดงันี ้
1.  พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระยะสั้น 
2.  จัดทําแผนการฝกอบรม 
3.  จัดทําคูมือและเอกสารประกอบฝกอบรม   
4.  จัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
5.  จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ    
6.  งานประชาสัมพันธ 
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บุคลากรของหนวยงาน 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทั้งสิ้น 44 อัตรา จําแนกตามหนวยงานยอย 
ดังนี้ 
 สํานักงานผูอํานวยการ   จํานวนทั้งสิ้น 6 อัตรา ดังนี้ 
 ผูอํานวยการสํานักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  1  อัตรา 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    จํานวน  5  อัตรา    
 ศูนยวิทยบริการ   จํานวนทั้งสิ้น 29 อัตรา ดังนี้ 
 รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ    จํานวน  1  อัตรา 
 บรรณารักษ      จํานวน 10  อัตรา 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    จํานวน  2  อัตรา 
 เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ     จํานวน  1  อัตรา 
 เจาหนาที่คอมพิวเตอร     จํานวน  2  อัตรา 
 เจาพนักงานธุรการ     จํานวน 1  อัตรา 
 เจาหนาที่หองสมุด     จํานวน 10  อัตรา 
 พนักงานรับโทรศัพท     จํานวน  1  อัตรา 
 ชางศิลป       จํานวน  1  อัตรา 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวนบุคลากร 9 อัตรา ดังนี้ 
 รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน  1  อัตรา 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    จํานวน  2  อัตรา 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร     จํานวน  6  อัตรา 
ขอมูลเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูล 
 

ผูใช 
จํานวน 
Server 

จํานวน 
คอมพิวเตอร 

จํานวน จุดเชื่อม
อินเตอรเน็ตทกุประเภท 

จํานวนระบบฐานขอมูล 

นักศึกษา 31 193 310  
อาจารย 5 4 3 24 
ฝายสนับสนุน 1 61 22 3 

รวม 37 258 335 27 

หมายเหตุ   
 ในกรณีใชทรัพยากรรวมกันระหวางนักศกึษา อาจารยและฝายสนับสนนุจะระบุจํานวนไวที่เดียว 
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ขอมูลผูรบับริการและวิธกีารใหบริการ 
1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail 

ผูรับบริการ 
  นักศึกษา 
  อาจารย 
  บุคลากร 

วิธีการใหบริการ 
-  นักศกึษาใชสําเนาบัตรนักศึกษา 
-  บุคลากรใชสําเนาบัตรประชาชน 
-  คณาจารยใชสําเนาบัตรขาราชการ 
สามารถขอรับ User name และ password ไดที่ ช้ัน 2 อาคาร 31 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

2. การใชงาน Wireless SSRU มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา 
ผูรับบริการ 

         นักศึกษา 
         อาจารย 
         บุคลากร 

วิธีการใหบริการ 
-  นักศกึษาใชสําเนาบัตรนักศึกษา 
-  บุคลากรใชสําเนาบัตรประชาชน 
-  คณาจารยใชสําเนาบัตรขาราชการ 
สามารถขอรับ User name และ password ไดที่ ช้ัน 2 อาคาร 31 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

3. บริการใชอินเทอรเน็ตจากทางบาน 
ผูรับบริการ 

         นักศกึษา 
         อาจารย 
         บุคลากร 

วิธีการใหบริการ 
-  นักศกึษาใชสําเนาบัตรนักศึกษา 
-  บุคลากรใชสําเนาบัตรประชาชน 
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-  คณาจารยใชสําเนาบัตรขาราชการ 
สามารถขอรับ User name และ password ไดที่ ช้ัน 2 อาคาร 31 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

4. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ผูรับบริการ 

         นักศึกษา 
         อาจารย 
         บุคลากร 

วิธีการใหบริการ 
-  นักศกึษาแสดงบัตรนักศึกษา 
-  บุคลากรแสดงบัตรพนักงาน 
-  คณาจารยแสดงบัตรขาราชการ 

5. บริการโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนกัศึกษา 
ผูรับบริการ 

         นักศึกษา 
วิธีการใหบริการ 

-  นักศกึษาชั้นปที่ 1-2 หรือนกัศึกษาทีย่ังไมผานโครงการสามารถเลือกกิจกรรมอบรม
หรือกิจกรรมสอบก็ไดสามารถเลือกลงทะเบียนตามที่ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ
กําหนดไดดวยตนเองในเว็บ www.ict.ssru.ac.th 

6. บริการยืม-คืนหนังสือ และ ส่ือโสตทัศน 
ผูรับบริการ 

  นักศึกษา 
  อาจารย 
  บุคลากร 
  บุคคลทั่วไป 

วิธีการใหบริการ 
-  ผูใชบริการแสดงบัตร (บตัรนักศึกษา บตัรอาจารย  บตัรขาราชการและบัตร
พนักงาน) ทุกครั้งเมื่อใชบริการ 
-  นําหนังสือและสื่อโสตทัศนที่ตองการยืมมาแสดง ตอเจาหนาที่      ถาตองการแผน   
CD-Rom   ประกอบหนังสือใหแจงเจาหนาที่ประจําเคานเตอร 
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-  เมื่อทําการยมื-คืนเสร็จเรียบรอยแลว  ผูยมืตองประทับตราวันกําหนดสงคืนดวย
ตนเองทุกครั้ง 
-  หนังสือช่ือเร่ืองเดียวกัน  ผูแตงเดียวกนัยืมได  1  เลม 
-  ผูยืมใชสิทธิในการยืมหนังสือและวัสดุสารสนเทศตอกนัได (ยกเวนกรณีหนังสือ
และวัสดุสารสนเทศดังกลาวที่มีผูทําการจองไว   ไมสามารถยืมตอได) 
-  ผูที่มีหนังสอืหรือวัสดุสารสนเทศของศูนยวทิยบรกิารเกินกําหนด จะไมอนุญาตยมื
วัสดุสารสนเทศ 
-  หากพบหนงัสือและวัสดสุารสนเทศที่ตองการยืม  ไดมีผูใชบริการยมืออกหมดแลวผู
ยืมสามารถใชบริการจองหนงัสือไดที่เคานเตอรบริการยืม-คืน 

7. บริการวารสารและหนังสือพิมพ 
ผูรับบริการ 

  นักศึกษา 
  อาจารย 
  บุคลากร 
  บุคคลทั่วไป 

วิธีการใหบริการ 
-  ผูใชบริการสามารถหยิบอานไดโดยเสรี เมื่อเลิกใชบริการสามารถนํามาเก็บที่ที่ได
จัดไวให 

      - หากเปนวารสารวิชาการที่ทําดรรชนี และวารสารลวงเวลา ผูใชบริการจะตองแจงให
เจาหนาที่ทีเ่คานเตอรยืม-คืน หยิบให 

8.    บริการอินเตอรเน็ต 
ผูรับบริการ 

  นักศึกษา 
  อาจารย 
  บุคลากร 
  บุคคลทั่วไป 

วิธีการใหบริการ 
 -  ผูใชแสดงบตัรนักศึกษาหรือหลักฐานการลงทะเบียนในการเขาใชบริการครั้งแรก   
     เพื่อขอ User และ Password  การใชเครื่อง 
 -  การใชบริการผูใช 1 คน ตอคอมพิวเตอร  1 เครื่อง สามารถใชไดคนละ  2 ช่ัวโมง 
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9.    บริการสืบคนฐานขอมลูออนไลน 
ผูรับบริการ 

  นักศึกษา 
  อาจารย 
  บุคลากร 
  บุคคลทั่วไป 

วิธีการใหบริการ 
-  ผูใชบริการสามารถเขาใชบริการไดดวยตนเองโดยเขาสูเว็บไซตของศูนยวิทย
บริการ www.library.ssru.ac.th  และเขาไปที่ฐานขอมูลออนไลน   ซ่ึงจะปรากฏ
รายช่ือฐานขอมูลออนไลนทั้งหมด  ซ่ึงผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการฐานขอมูล
ตาง ๆ ไดเลย 

10.  บริการเอกสารจดหมายเหต ุ
ผูรับบริการ 

  นักศึกษา 
  อาจารย 
  บุคลากร 
  บุคคลทั่วไป 

วิธีการใหบริการ 
-  ผูใชบริการสามารถอานและศึกษาคนควาดวยตนเองเอกสารที่จัดเตรียมไวในตู และ
เครื่องคอมพิวเตอรแตะสัมผัส 
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บทที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) และการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินคุณภาพ 

 

การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) 

 

จุดแข็ง จุดออน 
1.  การสื่อสารสารสนเทศหลากหลาย 
2.  มีส่ือทรัพยากรสารสนเทศทันสมัย 
3.  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
3.  การแบงภาระงาน/ระบบการทํางานเปน

ระบบ 
5.  สถิติในการปฏิบัติงานสามารถ

ตรวจสอบได 
6.  การบริการเชิงรุก/Service Mind 
7.  ความสามัคคี 
8.  สงเสริมการอาน 
9.  ระบบอินเทอรเน็ต 

1.  พื้นที่คับแคบ    
2.  ส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอตอ

ผูใชบริการ   
3.  การสรางขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน   
4.  ความปลอดภัย    
5.  อุปกรณ/ช้ันวางหนงัสือในการจัดเก็บ  
6.  ขาดการสื่อสารภายในองคกร         
7.  วิทยานพินธมีใหบริการนอย  

 

โอกาส อุปสรรค 
1.  งบประมาณพัฒนาบุคลากร 
2.  สงเสริมการเขาอบรม/การศึกษาดูงาน 
3.  มั่นคงกาวหนา (การขึ้นเงินเดือน/บรรจุ) 
4.  เปนมหาวทิยาลัยเกาแกที่มีช่ือเสียง 
5.  อยูใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก 

ใกลสถานที่ราชการที่สําคัญ 
6.  ไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอก 
7.  การสื่อสารภาษาตางประเทศของ

พนักงาน 
 
 

1.  การเมืองสงผลตอความปลอดภัย/การ
เดินทาง   

2.  ความพึงพอใจของผูใชบริการ  
3.  คูแขงขันมีมาก    
4.  สถานที่คับแคบ (ที่จอดรถ  สนามกีฬา ) 
5.  ขาดความรวมมือการประสาน

หนวยงาน  
6.  การลดความสําคัญทางหนวยงาน  
7.  ขาด/ลาชาในการงบประมาณในการจัด

โครงการตาง ๆ  
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การพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552 

 

องคประกอบ ขอเสนอแนะผลการประเมิน แนวทางการปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ 
1.ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

-  การเขียนยุทธศาสตรของสํานัก ยัง
ไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

-  ควรวิเคราะหและจัดทําตาราง
วิเคราะหยุทธศาสตรและกลยุทธ 
และนําเสนอในที่ประชุม 

-  ทบทวนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติงานประจําป 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต
นักศึกษา 

-  การเขียนผลการดําเนินงานยังไมได
ระบุวิธีการวาทําอยางไร 
-  ขาดการระบุปริมาณใหสอดคลอง
กับเกณฑการประเมิน 

-  สํานักควรจัดประชุมเพื่อตกลง
แนวทางการเขียนผลการ
ดําเนินงานรวมกัน 

-  ศึกษารูปแบบการเขียน
รายงานผลการดําเนินงานให
ไดตามมาตรฐาน 

5. การบริการ
วิชาการแกสังคม 

-  ตองมีการจัดทําคูมือเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติใหชัดเจน 

-  ควรจัดทําหลักฐานใหเปน
ปจจุบัน เชน คําสั่งแตงตั้ง
ผูปฏิบัติงาน 
-  โครงการบางโครงการไมอยูใน
องคประกอบที่ 5 ไมตองเอามาใส 

-  จัดทําคูมือการบริการ
วิชาการ 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

-  การเผยแพรในวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรของสํานัก 
-  การนําผลการประเมินผูบริหารมา
เช่ือมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

-  ควรมีการเผยแพร Strategy 
Map ใหบุคลากรในสํานักเขาใจ
รวมกันเพื่อผลักดันใหองคกร
ไปสูความสําเร็จ 

-  จัดทํารายงานประจําป 
-  จัดทําเว็บไชตสํานัก 
-  จัดประชุมบุคลากรของ
สํานัก 
-  นําผลการประเมิน
ผูบริหารเพื่อเปนการ
พิจารณาความดีความชอบ 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

-  ขาดการวิเคราะหความตองการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

-  ควรมีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากรรวมกันของ
สํานักพรอมทั้งจัดทําแผนการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

-  แตงตั้งคณะกรรมการ 
-  ประชุมกรรมการบริหาร
เพื่อวิเคราะหความตองการ 
-  จัดทําแผนการใช
ทรัพยากรรวมกัน 
-  จัดทํารายงานการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

-  หลักฐานขาดความเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการนําผลการตรวจประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน 

-  ควรจัดหลักฐานเอกสารให
สอดคลองกับการดําเนินงาน 

-  ปรับปรุงโครงการให
สอดคลองกับผลการ
ประเมิน 

10. องคประกอบ
ตามนโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี” 

-  ควรกําหนดนโยบายแผนการ
พัฒนา 

-  การเขียนหลักฐานจะตองตรง
กับฉบับจริง 

-  จัดทําแผนการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี 
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
ปรัชญา 

       สารสนเทศทันสมัย  เทคโนโลยีกาวไกล  สูสังคมแหงการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนภูมิปญญา 
 
วิสัยทัศน 

       เปนองคกรชั้นนํา ในการบริการดานเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุงสู 
         มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

2.  ใหบริการระบบเครือขายสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แกนกัศึกษา และบคุลากร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูใชบริการทั่วไป ดวยระบบการใหบริการเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

3.  พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกนักศกึษา  และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

4.  ใหบริการวชิาการและสารสนเทศ  แกนกัศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
5.  สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเปน

ศูนยกลางบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงรัตนโกสินทร 
 
คานิยม 
      มุงมั่นบริการ  ทํางานเปนทีม  มีคุณธรรม  ผูนําเทคโนโลย ี
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จุดเนนในการพัฒนาประจําป 
1.  พัฒนา ระบบ e-library 
2.  พัฒนาระบบ e-book 
3.  พัฒนาระบบ ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (BI) 
4.  พัฒนาระบบประกันคณุภาพรายบุคคล 
5.  พัฒนาระบบ ISO 9000 : 2008 

นโยบายดานการปฏิบตัิงาน 

นโยบายขอท่ี 1 ดานการบรหิาร 
  มาตรการ 

1.  มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดดีวยหลักความเสมอภาค การมีสวนรวม 
ความคุมคา และความโปรงใส 

2.  กําหนดอํานาจหนาที่ของบุคลากรใหชัดเจน  
3.  พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
4.  จัดใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร  
5.  มีการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานกั เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะกอใหเกดิการประหยดังบประมาณดานการ
บริหารจัดการ 

นโยบายขอท่ี 2 ดานการบรกิาร 
  มาตรการ 

1.  เปนแหลงบริการวิชาการที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย  และ 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 

2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการและใหบริการ 
อยางเพียงพอ สะดวก   รวดเร็ว   และทันตอความตองการของผูใช 

3.  มีการจัดระบบบริการตาง ๆ ใหผูใชมีความพึงพอใจมบีรรยากาศทางบริการ 
วิชาการที่สะอาด สะดวก  เชญิชวนใหเขาไปใชบริการ 

4.  มีการเผยแพรบริการวิชาการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สู 
ประชาคมทั่วไป 

5.  มีการพัฒนาบุคลากรใหมศีักยภาพในการปฏิบัติงาน และใหบริการแกผูใช 
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นโยบายขอท่ี 3 ดานการพัฒนาบุคลากร 
 มาตรการ 

3.1   ดานการพัฒนาบคุลากรภายในหนวยงาน 
3.1.1  บุคลากรภายในสํานักจะตองไดรับการฝกอบรม เขารวมสัมมนา หรือ

ศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง  เพื่อใหมศีักยภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการแกผูใช 
3.1.2  สงเสริมใหบุคลากรพฒันาตนเองเพือ่การพัฒนาการทํางานใหเกดิ

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
3.1.3  พัฒนาทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหความรูแกบุคลากรภายใน

หนวยงาน 
3.1.4  พัฒนาทกัษะดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหความรูแกบคุลากรภายในหนวยงาน 
3.1.5  พัฒนาทกัษะดานการบริการ เพื่อใหความรูแกบุคลากรภายในหนวยงาน 
3.1.6  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหบคุลากรภายในหนวยงานมจีติสํานึกที่ด ี

   3.2  ดานการพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัย 
     3.2.1  ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบคุลากรของ

มหาวิทยาลัย 
    3.2.2  รวมมือกับหนวยงานอื่นจัดฝกอบรมดานวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย      
   3.2.3  ใหความรูดานการใชฐานขอมูลออนไลน   

 3.3  ดานการพฒันานักศึกษา 
3.3.1  อบรมและสอบทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา  
3.3.2  จัดฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตรระยะสั้น 
3.3.3  จัดอบรมใหนกัศึกษามีทักษะการใชหองสมุด และการใชฐานขอมูล

ออนไลน 
3.3.4  พัฒนาดานคุณธรรม และจริยธรรม 

นโยบายขอท่ี 4 ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 
 มาตรการ 

 4.1  จัดทําบอรดประชาสัมพนัธถาวรตามจดุตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 4.2  จัดทําแผนพับประชาสมัพันธเพื่อแจกตามสถานที่จัดงานนิทรรศการตางๆ 
 4.3  ประชาสัมพันธผานสื่อส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศน –วิทย ุ
 4.4  ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและเว็บไซตอ่ืนๆ ตาม 

 ความเหมาะสม 
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   4.5  รวมมือและใหบริการดานการประชาสัมพันธกับทางมหาวิทยาลัยและ 
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
นโยบายขอท่ี 5 ดานการประกันคุณภาพ 
 มาตรการ 

 5.1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ 
       มหาวิทยาลัย   

 5.2  จัดทําคูมอืการปฏิบัติงาน 
 5.3  จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือเกีย่วกับเรื่องการประกันคณุภาพภายใน 

                                  หนวยงาน 
 5.4  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

   5.5  จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการตรวจประเมิน 
           ภายใน 
 

ยุทธศาสตร  เปาประสงค และกลยุทธ 
 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

เปาประสงคมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

เปาประสงคของ
หนวยงาน 

กลยุทธของหนวยงาน 

2. พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบุคลากร 
คณาจารย ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาและศิษยเกา 
ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1. บุคลากรมีศักยภาพ มี
ความสามารถในการ
แขงขันในยุคสังคม
ฐานความรู  
2. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
บุคลากรของสํานัก 
ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถ 

บุคลากรของสํานัก
ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ 
2. พัฒนาทักษะดาน ICT 
3. พัฒนาทักษะดานการ
ใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  
(e-office) 
4. พัฒนาความรูดาน
ประกันคุณภาพแก
บุคลากร 

1. ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการศึกษาใหมีธรร
มาภิบาล และสูการ
เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ 

1. มีระบบบริหารจัดการที่
ดี และมีธรรมาภิบาลที่
เนนคุณภาพ คลองตัว 
ยืดหยุน และเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ  

บริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
เพิ่มพูนภูมิปญญาแก
สังคม 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

1. สนับสนุนใหบุคลากร
ในสํานักมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
บริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาล 
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

เปาประสงคมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

เปาประสงคของ
หนวยงาน 

กลยุทธของหนวยงาน 

 2. การปฏิบัติงานมีความ
คลองตัวตอบสนองตอ
ความตองการ  
3. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ใหคลองตัว รวดเร็ว  
4. พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณ
ใหมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได  
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี และ
ระบบประกันคุณภาพ  
6. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรม 
7. สงเสริมใหผูมีสวนได
สวนเสียและประชาชนมี
สวนรวมแสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ 

  2. พัฒนาระบบ ISO 
3. พัฒนาระบบ PMQA 
4. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
5.  พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพบุคคล 
6. จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนการ
ดําเนินงาน 

5. ปรับปรุง
สภาพแวดลอม 
ทรัพยากรการเรียนรู 
และเทคโนโลยีให
เหมาะสมทันสมัย 
และธํารงไว ซึ่งสวน
สุนันทา 

1. บัณฑิตมีคุณภาพดีจาก
การจัดสภาพแวดลอม สื่อ 
เทคโนโลยี และทรัพยากร
การเรียนรูที่ทันสมัย 
2. นักศึกษา บุคลากร พึง
พอใจกับการปรับ
สภาพแวดลอม สื่อ 
เทคโนโลยี และทรัพยากร
การเรียนรู 
3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารใหสมัยสู
การเปน E-University 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ใหทันสมัย 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
สูการเปน E-library 
และ ระบบสนับสนุน
ขั้นพื้นฐานหรือ IT 
Infrastructure ไดแก
ระบบเครือขาย
ความเร็วสูงของ
สถาบันในระบบ EPR 

1. พัฒนาระบบ  
E-library   
2. พัฒนาระบบe-book  
3.  พัฒนาระบบ (BI) 
4. พัฒนาระบบ Server 
5. พัฒนาระบบเน็ตเวิรค 
6.  พัฒนาระบบจัดเก็บ
ขอมูลขนาดใหญ 
7. พัฒนาสื่อ
โสตทัศนวัสดุ 
8. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร 
9. จัดหาหนังสือ และ
วารสารอิเล็กทรอนิกส 
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

วสิยัทศัน

ประเด็น
ยทุธศาสตร

พฒันาและยกระดบั
คุณภาพมาตรฐาน
บุคลากรของสาํนกั 
ใหมีศกัยภาพและขีด

ความสามารถ

บริหารจดัการดวย
หลกัธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มพูนภูมิ
ปัญญาแกสังคม

พฒันาระบบ
เทคโนโลยแีละ
ทรัพยากร

สารสนเทศให
ทนัสมยั

Strategy Map Corporate Scorecard แผนปฏิบัติการ

ประสทิธภิาพ

เป าประสงค เป าหมายตัวชี้วัด งบประมาณแผนงาน/โครงการ

สํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ภาพรวมแผนผงัเชงิยทุธศาสตร

เป าประสงค
หลกั

1. บุคลากรของสาํนกัไดรับการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากร
2. พฒันาระบบบริหารจดัการที่ดี มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
3. พฒันาระบบเทคโนโลยแีละทรัพยากรสารสนเทศ สูการเป็น E-library
และ ระบบสนบัสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT Infrastructure ไดแก ระบบเครือขายความเร็วสูงของสถาบนัในระบบ EPR

ประสทิธผิล

คณุภาพ

พฒันาองคกร

 เป็นองคกรชั้นนํา ในการบริการดานเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่มุงสูมาตรฐานสากล
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ป
ระ
สทิ
ธผิ
ล

ค
ณุ
ภ
าพ

ป
ระ
สทิ
ธภิ
าพ

พ
ฒั
น
าอ
งค
ก
ร

พฒันาระบบ ICT 
เพือ่การบรหิาร

พฒันาทกัษะดาน
ICT แกนกัศกึษา

Strategy Map

ความพงึพอใจของผู รบับรกิาร

ระบบบรหิารจดัการองคกร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

พฒันาระบบบรหิาร
จดัการดวยหลกั
ธรรมาภบิาล

สํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

พฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ

งานบรกิารทีม่คีุณภาพ

พฒันาบคุลากรให
มคีวามรู ความสามารถ
ในการปฏบิตังิาน

ปรบัปรงุคุณภาพ
บรกิาร

ปรบัปรงุและพฒันา
สือ่ เทคโนโลย ี
และทรพัยาการ

วสิยัทศัน เป็นองคกรชัน้นําในการบริการดานเทคโนโลยีและทรพัยากรสารสนเทศ เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล

การพฒันาสูองค กรคณุภาพ

บุคลากรมคีวามรูความสามารถ
ไดรบัการพฒันาตามแผนพฒันา

บุคลากรตอเนือ่ง

พฒันาองคกรใหมรีะบบ
การบรหิารจดัการทีด่ ี

พฒันาตามแผน
บรหิารความเสีย่ง
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เป าประสงคและตวัชีวดั  สํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชสวนสุนนัทา

เป าประสงค ตวัชีวดั
ความพงึพอใจของ
ผูรบับรกิาร

 ระดบัความพงึพอใจของผูมารบับรกิารหองสมดุและหองปฏบิตักิาร

การพฒันาสูองค กร
คณุภาพ

 ระดบัความสาํเร็จของระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

ปร
ะส
ทิ
ธผิ
ล

ตา
มย
ทุ
ธศ
าส
ตร
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เป าประสงค ตวัชีวดั

ระบบบรหิารจดัการองค กรทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุคลากร
ภายนอกเขามามสีวนรวมในการบรหิารจดัการ
องคกร
ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิงานตาม
แผนการจดัการความรู 

งานบรกิารทีม่คีณุภาพ ประเมนิประสทิธภิาพการใหบรกิาร

คณุ
ภา
พ
กา
ร

ให
บร
กิา
ร

เป าประสงคและตวัชีวดั  สํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชสวนสุนนัทา
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เป าประสงค ตวัชีวดั
พฒันาทกัษะดาน ICT แกนกัศกึษา

และบุคลากร
รอยละความสําเร็จของการพฒันาทกัษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และดานภาษาองักฤษของนกัศกึษาช ันปีที ่3

พฒันาบุคลากรใหมคีวามรู
ความสามารถในการปฏบิตังิาน

รอยละของบุคลากรสายวชิาการทีไ่ด รบัการพฒันาขดีสมรรถนะตาม
แผนพฒันาบุคลากร
รอยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการทีไ่ดรบัการพฒันาขดี
สมรรถนะตามแผนพฒันาบุคลากร

พฒันาระบบ ICT เพือ่การบรหิาร ระดบัความสําเร็จของการพฒันาหรอืปรบัปรุงฐานขอมูลทีช่วย
สนบัสนุนการดาํเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร และแผนปฏบิตัริาชการ
ทีค่รอบคลุมถูกตองและทนัสมยั

ปรบัปรุงและพฒันาสือ่ เทคโนโลย ี
และทรพัยากร

ระดบัความสําเร็จของการพฒันาสภาพแวดลอม สือ่ เทคโนโลย ีและ
ทรพัยากรทีเ่อ ือตอการเรยีนรู 

ปรบัปรุงคณุภาพการบรกิาร ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ าหนกัในการรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาใหบรกิาร

พฒันาระบบบรหิารจดัการดวยหลกั
ธรรมาภบิาล

รอยละของอตัราการเบกิจายงบประมาณรายจายในภาพรวม

พฒันาระบบประกนัคณุภาพ ระดบัความสําเร็จของการดาํเนนิงานผานเกณฑคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัข ันพืนฐาน

พฒันาตามแผนบรหิารความเสีย่ง รอยละเฉลีย่ถวงนํ าหนกัความสําเร็จของโครงการตามแผนบรหิาร
ความเสีย่ง

ปร
ะส
ทิ
ธภิ
าพ
ข
อง

กา
รป
ฏ
บิตั
ริา
ช
กา
ร

เป าประสงคและตวัชีวดัสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชสวนสุนนัทา
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เป าประสงค ตวัชีวดั

บุคลากรมคีวามรู ความสามารถ
ไดรบัการพฒันาตาม
แผนพฒันาบุคลากรอยาง
ตอเนือ่ง

รอยละของจํานวนบุคลากรทีเ่ขารวมอบรม ประชุม 
สมัมนา

พฒันาองคกรใหมรีะบบการ
บรหิารจดัการทีด่ ี

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิงานผานเกณฑคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐัข ันพืนฐาน

พ
ฒั
น
าอ
งค
กร

เป าประสงคและตวัชีวดัสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชสวนสุนนัทา
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2554 – 2557) 
แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหนวยงาน 

ยุทธศาสตร
ชาต ิ

ยุทธศาสตร
กระทรวง 

เปาหมายใหบริการ
กระทรวง 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

เปาประสงคระยะยาว ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงค
ระยะยาว
หนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดที่สําคัญ เปาหมายของตัวชี้วดัที่สําคัญ 

2554 2555 2556 2557 

การพัฒนา
สังคมคุณภาพ
ชีวิต และลด
ความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม  
: การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

การพัฒนาขีด
ความสามรถ
ของประเทศ
โดยใชความรู
เปนฐาน 

คนไทยไดรับการ
พัฒนาใหมี
ศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตประกอบ
อาชีพ และ
เสริมสรางการ
แขงขันของ
ประเทศ 

2. พัฒนา และ
ระดับยกคุณภาพ
มาตรฐาน
บุคลากร 
คณาจารย 
ขาราชการ 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
นักศึกษาและศิษย
เกา ใหมศีักยภาพ
และขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

1. บุคลากรมีศักยภาพ 
มีความสามารถในการ
แขงขันในยุคสังคม
ฐานความรู  
2. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน
บุคลากรของ
สํานัก ใหมี
ศักยภาพและ
ขีด
ความสามารถ 

บุคลากรของ
สํานักไดรับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ 
2. พัฒนาทักษะดาน ICT 
3. พัฒนาทักษะดานการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  
(e-office) 
4. พัฒนาความรูดาน
ประกันคุณภาพแก
บุคลากร 

4. รอยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่ไดรับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 

80% 84% 86% 90% 

        5. รอยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
ไดรับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

80% 84% 86% 90% 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหนวยงาน 

ยุทธศาสตร
ชาต ิ

ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง 

2554 2555 2556 2557 

        6. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ทักษะดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและดาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
การวิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาขีด
ความสามรถ
ของประเทศ
โดยใชความรู
เปนฐาน 

มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ
การเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น 

1. ปฏิรูประบบ
บริหารจัด
การศึกษาใหมีธรร
มาภิบาล และสู
การเปน
มหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ 

1. มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี และมีธรร
มาภิบาลที่เนนคุณภาพ 
คลองตัว ยืดหยุน และ
เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ  
2. การปฏิบัติงานมี
ความคลองตัว
ตอบสนองตอความ
ตองการ  
3. ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหคลองตัว 
รวดเร็ว  
4. พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและบประมาณ
ใหมีความโปรงใส  

บริหารจัดการ
ดวยหลักธรร
มาภิบาลเพื่อ
เพิ่มพูนภูมิ
ปญญาแก
สังคม 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่
ดี มีคุณธรรม 
โปรงใส 
ตรวจสอบได 

1. สนับสนุนใหบุคลากร
ในสํานักมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการบริหารงาน
ดวยหลกัธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบ ISO 
3.  พัฒนาระบบ PMQA 
4. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
5.  พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพบุคคล 
6. จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนการ
ดําเนินงาน 

รอยละของอัตรา
การเบิกจาย
งบประมาณรายจาย
ในภาพรวม 

96% 96% 96% 96% 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหนวยงาน 

ยุทธศาสตร
ชาต ิ

ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง 

2554 2555 2556 2557 

    ตรวจสอบได  
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี และ
ระบบประกันคุณภาพ  
6. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรม  
7. สงเสริมใหผูมีสวน
ไดสวนเสียและ
ประชาชนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น 
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 

        

        ระดับความสําเร็จ
ของระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

        ระดับความสําเร็จ
ในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
องคกร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหนวยงาน 

ยุทธศาสตร
ชาต ิ

ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง 

2554 2555 2556 2557 

        รอยละเฉลีย่ถวง
น้ําหนักความสําเร็จ
ของความโครงการ
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

100% 100% 100% 100% 

        ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

        ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

100% 100% 100% 100% 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
การวิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาขีด
ความสามรถ
ของประเทศ
โดยใชความรู
เปนฐาน 

มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ
การเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น 

5. ปรับปรุง
สภาพแวดลอม 
ทรัพยากรการ
เรียนรู และ
เทคโนโลยีให
เหมาะสมทันสมัย 
และธํารงไว ซึ่ง 

1. บัณฑิตมีคุณภาพดี
จากการจัด
สภาพแวดลอม สื่อ 
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรการเรียนรูที่
ทันสมัย 
2. นักศึกษา บุคลากร  

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
และทรัพยากร
สารสนเทศให
ทันสมัย 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร
สารสนเทศ สู
การเปน E-
library 
และ ระบบ 

1. พัฒนาระบบ  
E-library   
2. พัฒนาระบบe-book  
3.  พัฒนาระบบ (BI) 
4. พัฒนาระบบ Server 
5. พัฒนาระบบเน็ตเวริท 
6.  พัฒนาระบบจัดเก็บ 

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
สภาพแวดลอม สื่อ 
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหนวยงาน 

ยุทธศาสตร
ชาต ิ

ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรกระทรวง 

2554 2555 2556 2557 

   สวนสุนันทา พึงพอใจกับการปรับ
สภาพแวดลอม สื่อ 
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรการเรียนรู 
3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารให
สมัยสูการเปน  
E-University 

 สนับสนุนขั้น
พื้นฐานหรือ IT 
Infrastructure 
ไดแกระบบ
เครือขาย
ความเร็วสูงของ
สถาบันในระบบ 
EPR 

ขอมูลขนาดใหญ 
7. พัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุ 
8. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร 
9. จัดหาหนังสือ และ
วารสารอิเล็กทรอนิกส 

     

        ระดับความพึง
พอใจของผูมารับ
บริการหองสมุด
และหองปฎิบัติการ 

³ 3.51 ³ 3.71 ³ 3.81 ³ 4.00 

        ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงฐานขอมูล
ที่ชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการ
ที่ครอบคลุมถูกตอง
และทันสมัย 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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บทที่ 5 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั เปาประสงคมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) 
ระยะเวลาการติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั : 2. พัฒนา และระดบัยก
คุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาและศษิยเกา ใหมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

                  

                   

 เปาประสงคมหาวิทยาลัย : การพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

                  

                   

   ยุทธศาสตรหนวยงาน : 2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานบุคลากรของสํานัก ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถ 

                  

                   

     เปาประสงคหนวยงาน :  บุคลากรของสํานักไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร รอยละ 80 

                  

                   

       กิจกรรมหลัก :  โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

  

 

                

         กิจกรรมยอย :  การพัฒนาทรพัยากรบุคคลสูสากล 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 :  โครงการประชมุ สัมมนา  และ

ศึกษาดงูาน 

 

 

 

รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

260,000 

 

 

 

เงินรายได 

 

 

 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

                
 

 

ส.ค. – ก.ย.54 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั เปาประสงคมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) 
ระยะเวลาการติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั : 2. พัฒนา และระดบัยก
คุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาและศษิยเกา ใหมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

                  

ยุทธศาสตรหนวยงาน : 2. พัฒนาและยกระดบัคุณภาพ 
มาตรฐานบุคลากรของสํานัก ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถ 

                  

                   

     เปาประสงคหนวยงาน :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสนับสนุนขั้นพื้นฐานหรอื IT Infrastructure 

ไดแกระบบเครือขายความเร็วสูงของสถาบันในระบบ 
ERP  รอยละ 80 

                  

                   

       กิจกรรมหลัก :  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและ
ศิษยเกา 

                  

         กิจกรรมยอย :  การพัฒนาระบบการดแูลและการ
ใหบริการนักศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษาและ
สารสนเทศ) 
 

       โครงการ/กิจกรรมที่ 1:  โครงการการพัฒนาทักษะ

มาตรฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ปงบประมาณ  2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที ่3 

 

 

 

 

ระดับ 5 

 

 

 

 

850,000 

 

 

 

 

เงินรายได 

 

 

 

 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

             

 

 

 

ก.ค. – ก.ย.54 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั เปาประสงคมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) 
ระยะเวลาการติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั : 1. ปฏิรูประบบบรหิารจัด
การศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ 

                  

                   

 เปาประสงคมหาวิทยาลัย : มีระบบการบริหารที่มีธรร
มาภิบาล คลองตัว และตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ 

                  

                   

   ยุทธศาสตรหนวยงาน :  บริหารจัดการดวยหลักธรร
มาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมปิญญาแกสังคม 

                  

                   

     เปาประสงคหนวยงาน :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่
ดี มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได รอยละ 80 

                  

                   

       กิจกรรมหลัก :  บริหารจัดการทั่วไป   

 

                

         กิจกรรมยอย :  การพัฒนาระบบบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 :  บริหารแผนและงบประมาณ 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2:  โครงการดาํเนนิการตามระบบ

บริหารจัดการตามเกณฑบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

รอยละของอัตราการเบกิจาย
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

รอยละ 96 

 

 

ระดับ 1 

 

 

 

4,550,040 

 

 

3,377,180 

 

 

 

เงินรายได 
 

 

เงินรายได 

 

 

 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

                
 

 

ก.ย.54 

 

 

ก.ย.54 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั เปาประสงคมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) 
ระยะเวลาการติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั : 5. ปรับปรงุสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย 
และธํารงไว ซึ่งสวนสุนันทา 

                  

                   

 เปาประสงคมหาวิทยาลัย : 1.  มีสภาพแวดลอม สื่อ 
เทคโนโลยี และทรพัยากรที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 
 

     2. นักศึกษา บุคลากร พงึพอใจตอสภาพแวดลอม สื่อ 

เทคโนโลยี และทรพัยากรการเรียนรู 
 

     3. มีฐานขอมูลเพื่อการวางแผน บรหิาร การตัดสินใจ 

และการประกันคุณภาพ 

                  

                   

   ยุทธศาสตรหนวยงาน :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย 

                  

                   

     เปาประสงคหนวยงาน :  ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของสํานัก รอยละ 80 

         

                  

       กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาสภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และทรพัยากรที่เอื้อตอการเรียนรู 
 

         กิจกรรมยอย :  การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

On-line  e-book 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั เปาประสงคมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) 
ระยะเวลาการติดตาม

ประเมินผล 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

 

     โครงการ/กิจกรรมที่ 1 :  โครงการปรับปรงุอาคาร

สถานที่ และสภาพแวดลอม 

 

     โครงการ/กิจกรรมที่ 2:  บริการหองสมุดและ

หองปฏิบัติการ 

 

     โครงการ/กิจกรรมที่ 3 :  พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 

 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยี 
และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู 
ระดับความพึงพอใจของผูมารับ
บริการหองสมุดและ
หองปฎิบัติการ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หรือปรับปรุงฐานขอมลูที่ชวย
สนับสนุนการดาํเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
ราชการที่ครอบคลุมถูกตองและ
ทันสมัย 

 

ระดับ 5 

 

 

ระดับ 3.51 

 

 

ระดับ 5 

 

7,186,000  
 

 

80,745,700 

 

 

2,000,000 

 

เงินรายได 
 

 

เงินรายได 
 

 

เงินรายได 

 

ศูนยวิทย
บริการ 

 

ศูนยวิทย
บริการ 

 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 

 

              

ก.ย.54 

 

 

ก.ย.54 

 

 

ก.ย.54 

 

 

 

 

 

 

                  

                   

 



47 
 

บทที่ 6 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการจะมีการเชื่อมโยงกับการจดัทําแผนงบประมาณประจําปอยางใกลชิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจดัทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการกํากับการจัดทํางบประมาณประจําป  ซ่ึงจะนาํผลแผนงาน/โครงการ
ประจําป  มาจัดทํางบประมาณเพื่อใหเกิดความสัมฤทธิผล  และการนําแผนสูการปฏิบัติจะตองมกีารติดตาม
เพื่อประเมินผลระดับความสําเร็จหรือวัดระดับการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ตามที่กําหนดไวในแผนฯ   
โดยมีวิธีการ ดงันี้ 

 

1.  นโยบายการนําแผนสูการปฏิบตัิ  แบงเปน 2  ระดับ   คือ  
 1.1  ระดับนโยบาย   

1.1.1   ช้ีแจงทาํความเขาใจและแจงนโยบายใหบุคลากรในหนวยงานทราบวา 
ตอไปนี้องคกรจะใชแผนฯ เปนแนวทางในการดําเนินงาน   

1.1.2  ใชยุทธศาสตรและเปาหมายเปนกรอบในการดําเนินงานตามพนัธกิจของ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.1.3  มีศูนยในการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนฯ  

1.1.4  ใชการปฏิบัติงานตามแผนเปนกรอบในการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
1.2  ระดับหนวยงาน 

1.2.1  ใหกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนนิการ โดยใชแผนฯ เปนตวัช้ีนํา 
ในการจดัทําแผนงาน โครงการของแตละหนวยงาน 

1.2.2  สงเสริม เรงรัดใหงานในความรับผิดชอบไดบรรลุและประสบความสําเร็จ 
ตามแผนฯ  

1.2.3  ประสานและรายงานกับระดับนโยบายเกีย่วกับการจัดทําแผนฯในแตละ 
หวงเวลา 
 
2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา ได
ตระหนกัถึงความสําคัญของการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อใหการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานกัใหมีคณุภาพและสอดคลองกับ วิสัยทัศน ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจําเปนที่จะกําหนดกลยุทธ คือ การพัฒนาบุคลากรของสํานักใหมีความรูความสามารถ 
และมีทักษะในการนําระบบและวิธีการบรหิารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมา
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พัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  คุณภาพ  เพื่อมีสวนรวมในการยกระดับการบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯ ใหเขมแข็ง และยั่งยนื 
 

          2.1  วัตถุประสงค 

                 1.  เพื่อบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 2.  เพื่อสนับสนุนการจัดการของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานกั 

                 3.  ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ IT ของมหาวิทยาลัย / สํานัก / ศูนย 

                 4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน IT  

                 5.  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนบน Web 

                 6.  เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานดานสํานกังาน การอบรม และการวิจยัและพัฒนา 

          2.2  กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน 

                 อาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป 
 

3.  การติดตามประเมินผล  
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฉบับนี้ประสบผลสําเร็จโดยมีการนําแผนฯไปสูการปฏิบัติและ

ผูบริหารระดับสูงของสํานักสนับสนุนผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผนฯรวมทั้งมกีารติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่องเปน 4 ระยะ ดงันี้  

1.  การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ทุกระยะครึ่งป  
2.  การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ทุกระยะ 1 ป  
3.  การประเมนิผลชวงครึ่งแผน  
4.  การประเมนิผลเมื่อส้ินสุดการใชแผน  

โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการรับผิดชอบในการติดตามประเมนิผลของแตละแผนงานตาม
ตัวช้ีวดัทั้งเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพทีก่ําหนดไวในแผนพัฒนา  โดยแบงเปน  2  ระดับ  ดังนี ้

4.1 ระดับนโยบาย   
4.1.1  จัดทําปฏิทินเกี่ยวกับการบริหารแผนฯ ของสํานักเพื่อใหหนวยงานที่ 

เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1.2  จัดทําเครื่องมือ (รูปแบบ แบบฟอรม) ในการรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมนิแผนฯ  
 4.1.3  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชสนับสนุนเรื่องการมีสวนรวมของทุกภาค 
สวนในการบริหารแผนฯ 
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4.1.4  เสนอผูบริหารเพื่อทราบและพิจารณาเสนอแนะในการปฏิบัติใหเปนไปตาม 
แผนฯ 

4.1.5  ปรับแกแผนฯ ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงหรือตามขอเสนอแนะของ 
ผูเกี่ยวของ 

4.2  ระดับหนวยงาน 
4.2.1  กําหนดหลักเกณฑ  วธีิการปฏิบัติในการติดตามการใชแผนฯ  ใน 

หนวยงานที่ตนรับผิดชอบ 
4.2.2  จัดทําขัน้ตอนในดําเนนิงานตามแผนฯ เพื่อใหมีการนําแผนฯ ไปใชใหเปน 

รูปธรรม 
4.2.3  รายงานระดับนโยบายตามหวงเวลาที่สถาบันกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

ภาคผนวก 1 

รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



ภาคผนวก 2 

ตัวอยางแบบฟอรมการกระจายตัวชี้วัดลงสูระดับหนวยงาน และบุคคล 
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