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ค ำน ำ 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ ได้ด ำเนินงำน

ภำยใตพ้นัธกิจและปรัชญำของมหำวิทยำลยั ในส่วนท่ีเน้นกำรบริกำรวิชำกำรเป็นหลกั โดยมีนโยบำย

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีบริกำรวิชำกำร  ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำร

ปฏิบติัภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำรดังกล่ำว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จดัท ำแผน

ยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2555  โดยก ำหนดกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์และแผนงำนของหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 

2555 

  ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ หวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่เอกสำรฉบบัน้ี จะเป็นแนวทำงใน

กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำมำรถเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำร

ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนตลอดปีงบประมำณ 2555 อนัจะเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำองคก์ร

ต่อไป 

 

 

 
     (อำจำรยเ์สถียร  จนัทร์ปลำ) 

     ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ  

ควำมจ ำเป็นของกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

 ตำมพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัรำชภฏั พ.ศ.2547 ไดก้ ำหนดให้มหำวิทยำลยัรำชภฏัมีอิสระใน
กำรด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ บุคลำกร และบริกำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลยัรำชภฏั
สวนสุนนัทำจึงจ ำเป็นตอ้งมีแผนยุทธศำสตร์เพื่อขบัเคล่ือนกำรปฏิบติัรำชกำรของมหำวิทยำลยัฯให้บรรลุ
ตำมปรัชญำ วตัถุประสงค ์พนัธกิจ และเป้ำหมำยตำมแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 ( พ.ศ. 2551-
2565 ) และแผนพฒันำกำรศึกษำระดบัศึกษำ ฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ. 2551-2554 ) โดยแผนดงักล่ำวจะตอ้งมีควำม
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรศึกษำ   
 ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนบัสนุนวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลยั 
จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยแผนของส ำนกัฯ 
จะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศำสตร์ของมหำวทิยำลยัฯ เพื่อใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรของ
ส ำนกัฯ เป็นไปตำมยทุธศำสตร์ท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนดไวใ้นแผน 
วสัิยทัศน์มหำวทิยำลัย 

 มหำวทิยำลยัคุณภำพชั้นน ำ เพื่อปวงชน “A  Leading  Quality  University  for All ” 

พนัธกจิมหำวทิยำลัย 

1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพระดบัแนวหนำ้ ตรงกบัควำมตอ้งกำรของชุมชนและสังคมยคุเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ และเป็นประชำกรโลก (global citizen) อยำ่งมีควำมสุข 

2. ผลิตและพฒันำครูแนวใหม่ ท่ีสนองตอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรฝึกหดัครู 
3. ใหบ้ริกำรวชิำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคมอยำ่งมีคุณภำพเพื่อยกมำตรฐำน

ชุมชน สังคมและผูป้ระกอบกำรขนำดเล็ก และขนำดกลำง หรือ SMEs สู่สำกล   
4. อนุรักษ ์พฒันำ ใหบ้ริกำร และเป็นศูนยก์ลำงบริกำรขอ้มูลสำรสนเทศทำงดำ้นศิลปวฒันธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 
5. วจิยั สร้ำงนวตักรรม และองคค์วำมรู้ สู่กำรพฒันำทอ้งถ่ิน ตลอดจนกำรพฒันำภูมิปัญญำไทยสู่

สำกล 
วตัถุประสงค์มหำวทิยำลยั 
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 1. จดักำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพเป็นเลิศ เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้ปัญญำ มีทกัษะ 
วชิำชีพ และมีคุณธรรมท่ีตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน และสังคมยคุเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ 

2. จดักำรศึกษำท่ีหลำกหลำย ยดืหยุน่ เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั เนน้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำทกัษะดำ้น 
ภำษำ IT เรียนรู้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และเรียนรู้บนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ on-line ท่ียดืหยุน่ เขำ้ถึงควำมรู้ไดทุ้กเวลำ ไม่จ  ำกดัสถำนท่ี และใหโ้อกำสทำงกำร
ศึกษำแก่ทุกคน 
 3.  พฒันำ วจิยัและสร้ำงนวตักรรมท่ีมุ่งสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน OTOPs SMEs และทอ้งถ่ิน
อยำ่งย ัง่ยนืและสู่สำกล 

4. ใหบ้ริกำรวชิำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคมอยำ่งมีคุณภำพ และเป็นศูนยก์ลำง
บริกำรขอ้มูลและสำรสนเทศทำงดำ้นศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

5. พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำเชิงคุณภำพ  มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรหรือ  
ERP: Enterprise Resources Planning ท่ีมุ่งเนน้ผลงำนเป็นส ำคญั เพื่อกำ้วไปสู่กำรเป็นมหำวทิยำลยัใน
ก ำกบัอยำ่งมีคุณภำพและมัน่คง 
 
เป้ำหมำยมหำวทิยำลยั 

1. บุคลำกรมีศกัยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในยคุสังคมฐำนควำมรู้ 
2. พฒันำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
3. นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำมีคุณภำพสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 
4. บณัฑิตมีคุณภำพดี และเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 
5. บณัฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
6. จดักำรศึกษำท่ีหลำกหลำย เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั และพฒันำทกัษะดำ้นภำษำ และ ICT  
7. เช่ือมโยงและบูรณำกำรกำรศึกษำเขำ้กบักำรวจิยั กำรใหบ้ริกำรวชิำกำร โดยอำศยัควำมร่วมมือ

จำกภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน 
8. ผลิตครูแนวใหม่ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำรอบ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) 
9. เป็นแหล่งเรียนรู้  และปัญญำของชุมชน 
10. เป็นท่ีพึ่งทำงวชิำกำรท่ีทุกภำคส่วนเช่ือมัน่ และยอมรับ 
11. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
12. เป็นศูนยบ์ริกำรและเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศทำงดำ้นศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์และ

น ำภูมิปัญญำไทยสู่สำกล 
13. นกัศึกษำ บุคลำกร พึงพอใจท่ีมีบทบำทในกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม 
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14. ผลงำนวจิยั นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค ์น ำไปใชป้ระโยชน์เพื่อกำรพฒันำและเพิ่มมูลค่ำ
ใหก้บัมหำวทิยำลยั ชุมชน และสังคม 

15. ผลงำนวจิยัท่ีมีองคค์วำมรู้และประโยชน์ตรงกบัควำมตอ้งกำรของชุมชนและสังคม 
16. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรวิจยั และกำรตีพิมพเ์ผยแพร่งำนวจิยั 
17. มีระบบบริหำรจดักำรท่ีดี และมีธรรมำภิบำลท่ีเนน้คุณภำพ คล่องตวั ยดืหยุน่ และเป็น

มหำวทิยำลยัในก ำกบั 
18. กำรปฏิบติังำนมีควำมคล่องตวัตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร 
19. ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนใหค้ล่องตวั รวดเร็ว 
20. พฒันำระบบบริหำรกำรเงินและงบประมำณใหมี้ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
21. พฒันำระบบบริหำรจดักำรภำครัฐท่ีดี และระบบประกนัคุณภำพ 
22. พฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็นรูปธรรม 
23. ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียและประชำชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น และตรวจสอบ

กำรปฏิบติัรำชกำร 
24. บณัฑิตมีคุณภำพดีจำกกำรจดัสภำพแวดลอ้ม ส่ือ เทคโนโลย ีและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ท่ี

ทนัสมยั 
25. พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรส่ือสำรให้ทนัสมยัสู่กำรเป็น E-University 
26. มีทุนและงบประมำณเพื่อกำรพฒันำมหำวทิยำลยัจดักำรบริหำรทรัพยสิ์นของมหำวทิยำลยั  

คุณภำพกำรใหบ้ริกำรของโครงกำรจดัหำรำยได ้  
 

ยุทธศำสตร์หลักของมหำวทิยำลยั 

ยทุธศำสตร์ท่ี 1   ปฏิรูประบบบริหำรจดักำรศึกษำใหมี้ธรรมำภิบำล และสู่กำรเป็นมหำวทิยำลยัใน 
  ก ำกบัท่ีมีคุณภำพ 

 ยทุธศำสตร์ท่ี 2   พฒันำ และระดบัยกคุณภำพมำตรฐำนบุคลำกร คณำจำรย ์ขำ้รำชกำร พนกังำน 
   มหำวทิยำลยั นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำ ใหมี้ศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำร 
   แข่งขนั 
 ยทุธศำสตร์ท่ี 3   ยกระดบัคุณภำพและมำตรฐำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหมี้ควำมยดืหยุน่ มี 
   ควำมเป็นอิสระ และสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
 ยทุธศำสตร์ท่ี 4   ยกระดบัมำตรฐำนงำนวิจยั สร้ำงองคค์วำมรู้ และนวตักรรม สู่กำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
   และสังคมใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 

ยทุธศำสตร์ท่ี 5   ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยใีหเ้หมำะสม 
  ทนัสมยั และธ ำรงไว ้ซ่ึงสวนสุนนัทำ 
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ยทุธศำสตร์ท่ี 6   เร่งรัดบริกำรวชิำกำรอยำ่งมีคุณภำพท่ีสนองตอบควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึง 
  พอใจแก่ชุมชน และสังคม 
 
ยทุธศำสตร์ท่ี 7   เร่งรัดพฒันำศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และน ำพำ 
  ภูมิปัญญำไทยสู่สำกล 
ยทุธศำสตร์ท่ี 8   ยกระดบัมำตรฐำนกำรจดักำรเพื่อระดมทุน  และหำรำยไดจ้ำกทรัพยสิ์นสู่ควำม 
  เป็นมืออำชีพ และกำรพึ่งพำตนเอง 
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ส่วนที่ 2  กำรวเิครำะห์ศักยภำพในกำรพฒันำ (SWOT)     

กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนกั เร่ือง กำรทบทวนวเิครำะห์สภำพแวดลอ้ม (SWOT) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 เม่ือวนัองัคำรท่ี 22  สิงหำคม 2555  ไดบ้ทสรุปของผลกำรวเิครำะห์ SWOT  เป็น
ดงัน้ี  
   
จุดแขง็ 

1.  กำรส่ือสำรสำรสนเทศหลำกหลำย 

2.  มีส่ือทรัพยำกรสำรสนเทศทนัสมยั 

3.  ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 

3.  กำรแบ่งภำระงำน/ระบบกำรท ำงำนเป็นระบบ 

5.  สถิติในกำรปฏิบติังำนสำมำรถตรวจสอบได ้

6.  กำรบริกำรเชิงรุก/Service Mind 

7.  ควำมสำมคัคี 

8.  ส่งเสริมกำรอ่ำน 

9.  ระบบอินเทอร์เน็ต 

จุดอ่อน 
1.  พื้นท่ีคบัแคบ    

2.  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริกำร   

3.  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน 

4.  ควำมปลอดภยั    
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5.  อุปกรณ์/ชั้นวำงหนงัสือในกำรจดัเก็บ  

6.  ขำดกำรส่ือสำรภำยในองคก์ร           

7.  วทิยำนิพนธ์มีใหบ้ริกำรนอ้ย 

โอกำส  

1.  งบประมำณพฒันำบุคลำกร 

2.  ส่งเสริมกำรเขำ้อบรม/กำรศึกษำดูงำน 

3.  มัน่คงกำ้วหนำ้ (กำรข้ึนเงินเดือน/บรรจุ) 

4.  เป็นมหำวทิยำลยัเก่ำแก่ท่ีมีช่ือเสียง 

5.  อยูใ่จกลำงเมือง กำรคมนำคมสะดวก ใกลส้ถำนท่ีรำชกำรท่ีส ำคญั  

6.  ไดรั้บกำรยอมรับจำกองคก์รภำยนอก 

7.  กำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศของพนกังำน 

อปุสรรค 
1.  กำรเมืองส่งผลต่อควำมปลอดภยั/กำรเดินทำง   

2.  ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร  

3.  คู่แข่งขนัมีมำก    

4.  สถำนท่ีคบัแคบ (ท่ีจอดรถ  สนำมกีฬำ ) 

5.  ขำดควำมร่วมมือกำรประสำนหน่วยงำน 

6.  เกณฑก์ำรเบิกจ่ำยไม่เอ้ือต่อกำรปฏิบติังำนในกำรจดัโครงกำรต่ำง ๆ ท ำใหก้ำรเบิกจ่ำยล่ำชำ้ 
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แผนกลยุทธ์ของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลย ี (พ.ศ. 2555-2559)     

ปณธิำน 
สำรสนเทศทนัสมยั  เทคโนโลยกีำ้วไกล  สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูภูมิปัญญำ 

 
วสัิยทศัน์ 

เป็นองคก์รชั้นน ำ ในกำรบริกำรดำ้นเทคโนโลยแีละทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อมุ่งสู่ 
มาตรฐานสากล 

 
พนัธกจิ 

1.   พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อรองรับพนัธกิจของ
มหำวทิยำลยั 

2.   ใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ แก่นกัศึกษำ และบุคลำกร
ของมหำวทิยำลยั ตลอดจนผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไป ดว้ยระบบกำรใหบ้ริกำรเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัและมีประสิทธิภำพ 

3.   พฒันำทกัษะดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร แก่นกัศึกษำ  และบุคลำกรของ
มหำวทิยำลยั 

4.   ใหบ้ริกำรวชิำกำรและสำรสนเทศ  แก่นกัศึกษำ บุคลำกรของมหำวทิยำลยั และบุคคล
ทัว่ไป 

5.   พฒันำบุคลำกรทุกระดบัใหมี้กำรท ำงำนอยำ่งมีคุณภำพ 
 

วตัถุประสงค์  (พ.ศ. 2555-2559) 
1. เพื่อบุคลำกรของส ำนกัไดรั้บกำรพฒันำตำมแผนพฒันำบุคลำกรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
2. เพื่อพฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
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3. เพื่อพฒันำระบบเทคโนโลยแีละทรัพยำกรสำรสนเทศ สู่กำรเป็น E-library และ ระบบ
สนบัสนุนขั้นพื้นฐำนหรือ IT Infrastructure ไดแ้ก่ระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงของสถำบนั
ในระบบ ERP 

 
 
 

    
เป้ำหมำยส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  (พ.ศ. 2555-2559)  

ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยตำมท่ีตั้ง
ไว ้โดยมีเป้ำหมำยดงัน้ี  

1.   บุคลำกรของส ำนกัไดรั้บกำรพฒันำตำมแผนพฒันำบุคลำกร ร้อยละ 80 
2.  พฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ร้อยละ 80    
3.  พฒันำระบบเทคโนโลยแีละทรัพยำกรสำรสนเทศ สู่กำรเป็น E-library และ ระบบสนบัสนุน

ขั้นพื้นฐำนหรือ IT Infrastructure ไดแ้ก่ระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงของสถำบนัในระบบ ERP  ร้อยละ 80  

กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์   

 

ในปีงบประมำณ 2555  ฝ่ำยวำงแผนและงบประมำณไดก้ ำหนดกระบวนกำรวำงแผนกลยทุธ์ของ
ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศข้ึนเพื่อใชเ้ป็นกรอบหรือแนวทำงส ำหรับกำรทบทวนหรือ
วำงแผนกลยทุธ์ทุก ๆ ปี โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1.  เร่ิมตน้จำกกำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ทุก ๆ ปี   
2.  ท ำกำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก โดยปัจจยัภำยใน คือ แผนต่ำง ๆ ของ  

ส ำนกัฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ย แผนยทุธศำสตร์ (นโยบำยผูบ้ริหำร) แผนพฒันำส ำนกัฯ ท่ีผำ่นมำ แผนพฒันำ
ส ำนกัฯ รำยงำนประกนัคุณภำพประจ ำปี และผลกำรตรวจประเมินภำยใน และปัจจยัภำยนอก คือ แผน   
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจำกปัจจยัภำยใน ประกอบไปดว้ย กรอบแผนอุดมศึกษำของ สกอ.  

3.  ทบทวนวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ เพื่อปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มใน  
เวลำนั้น โดยน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้ม ปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก มำประกอบ  

4.  จดัท ำแผนกลยทุธ์ใหเ้สร็จภำยในเดือนพฤศจิกำยนซ่ึงเป็นรอบเวลำของกำรจดัท ำแผน  
งบประมำณประจ ำปี หรือเดือนพฤษภำคมซ่ึงเป็นรอบเวลำของกำรทบทวนแผนงบประมำณประจ ำปี  
ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลำท่ีด ำเนินกำรในขณะนั้น  

5.  ก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำร รวมถึงตวัช้ีวดัของแผนงำนหรือโครงกำรนั้น ๆ ใหเ้สร็จภำยใน  
เดือนมกรำคมหรือเดือนกรกฎำคม (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลำท่ีด ำเนินกำรในขณะนั้น)  

6.  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรในเดือนตุลำคมหรือเดือนเมษำยน (ข้ึนอยู่
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กบัช่วงเวลำท่ีด ำเนินกำรในขณะนั้น) วำ่มีควำมเป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกบัเป้ำประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีตั้งไว้
มำกนอ้ยเพียงใด 
 

 

 

กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีตำมพนัธกจิของส ำนักฯ   

 

 

การวิเคราะห์ 
SWOT 
เม.ย. 55 

วิสยัทศัน์/พนัธกิจ 

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ 
เม.ย.- พ.ค. 55 

 ฝ่ายวางแผนและพฒันา 

แผนกลยทุธ์ส านกัฯ [ร่าง 1] 
พ.ค. 55 

 

  

  ผู้บริหารส านกัฯ กรรมการวางแผน กรรมการส านกัฯ 
  

แผนกลยทุธ์ส านกัฯ [ร่าง 2] 
มิ.ย. 55 

  

  กรรมการ 
ส านกั 

  
บคุลากร

มหาวิทยาลยั 
ศิษย์เก่า ประชาชน

ทัว่ไป 

แผนกลยทุธ์ส านกัฯ [ร่าง 3] 
ก.ค. 55 

  

  กรรมการบริหารส านกั 

แผนกลยุทธ์ส ำนักฯ 
ก.ค. 55 

  

  

ปัจจยัภายใน 
- แผนกลยทุธ์ผู้บริหารส านกัประจ าปี 
- แผนพฒันาคณุภาพ 
- แผนยทุธศาสตร์ผู้บริหารส านกัฯประจ าปี 
- รายงานประกนัคณุภาพประจ าปี 2554 
- ผลการตรวจประเมินภายในปี 2554 

- กรอบแผนอดุมศกึษา ของ สกอ. ระยะยาว    
   15 ปี ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2551-2565 
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
   ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 

ปัจจยัภายนอก 

เห็นชอบ 

ระดมความคิดเห็น ให้ทกุคนมีสว่นร่วม 

อนมุติั 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีตำมพนัธกจิของส ำนักฯ (ต่อ)   

 

 

วิสยัทศัน์/พนัธกิจ 

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ 
ทบทวนทกุ ๆ  1 ปี 

 ฝ่ายวางแผนและพฒันา 

แผนกลยทุธ์ส านกัฯ [ร่าง 1] 
 

 

  

  ผู้บริหารส านกัฯ กรรมการวางแผน กรรมการส านกัฯ 
  

แผนกลยทุธ์ส านกัฯ [ร่าง 2] 
ต.ค. / เม.ย. 

  

  

กรรมการ 

ส านกั 

  
บคุลากร

มหาวิทยาลยั 
ศิษย์เก่า ประชาชน

ทัว่ไป 

แผนกลยทุธ์ส านกัฯ [ร่าง 3] 
พ.ย. / พ.ค. 

  

  กรรมการบริหารส านกั 

แผนกลยุทธ์ส ำนักฯ 
พ.ย. / พ.ค. 

  

  

เห็นชอบ 

ระดมความคิดเห็น ให้ทกุคนมีสว่นร่วม 

อนมุติั 

นกัศกึษา 

 
แผนกลยุทธ์ 

ส ำนักฯ 
พ.ย. / พ.ค. 

วิสยัทศัน์/พนัธกิจ 

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ 
ทบทวนทกุ ๆ 1 ปี 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีตำมพนัธกจิของส ำนักฯ (ต่อ) 
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กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีตำมพนัธกจิของส ำนักฯ  
 

แผนกลยุทธ์ 

ส ำนักฯ 
พ.ย. / พ.ค. 

วิสยัทศัน์/พนัธกิจ 

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ 
ทบทวนทกุ ๆ 1 ปี 

  

- แผนพฒันาส านกัฯ  ที่ผ่านมา 

- รายงานประกนัคณุภาพประจ าปี 

- ผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR) 

- ผลการตรวจประเมินระบบประกนัคณุภาพภายใน (IQA) 

ปัจจยัภายใน 

  
- แผนยทุธศาสตร์ส านกัฯ (นโยบายผู้บริหาร 

- แผนพฒันาส านกัฯ 

- กรอบแผนอดุมศกึษาของส านกั 

- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

ปัจจยัภายใน 

แผนงาน/โครงการ/KPI 

ม.ค./ก.ค. 

  

การวิเคราะห์ 

SWOT 
ปีละ 1 ครัง้ 

การประเมินผล 
ต.ค./เม.ย. 
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พนัธกจิ  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพระดบัแนวหนำ้ ตรงกบัควำมตอ้งกำรของชุมชนและสังคมยคุเศรษฐกิจ

ฐำนควำมรู้ และเป็นประชำกรโลก (global citizen) อยำ่งมีควำมสุข    

วตัถุประสงค์  

1. มีระบบบริหำรจดักำรและก ำกบัดูแลตนเองท่ีดีตำมหลกัธรรมำภิบำล 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑคุ์ณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 
3. พฒันำมหำวทิยำลยัเป็นองคก์รกำรเรียนรู้ โดยใชก้ำรจดักำรควำมรู้เป็นเคร่ืองมือ 
4. พฒันำมหำวทิยำลยัเป็นองคก์รกำรเรียนรู้ โดยใชก้ำรจดักำรควำมรู้เป็นเคร่ืองมือ 
5. นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำไดรั้บบริกำรดำ้นขอ้มูลข่ำวสำร ในดำ้นวชิำกำร วชิำชีพ 
6. นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำไดรั้บประกำศเกียรติคุณยกยอ่งในดำ้นวชิำกำร วชิำชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬำ สุขภำพ และดำ้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชำติหรือนำนำชำติ 
7. บุคลำกรของมหำวทิยำลยัไดรั้บกำรพฒันำ ส่งเสริมศกัยภำพ ขีดควำมสำมำรถใหมี้สมรรถนะ

ท่ีเหมำะสมตำมควำมตอ้งกำรของมหำวทิยำลยัฯ และเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 
8. สถำนศึกษำท่ีมีทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และภูมิทศัน์ทำงสถำปัตยกรรม ท่ีตอบสนองนโยบำย

สังคมและคุณภำพชีวติ 

ยุทธศำสตร์ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 1  ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัใน

ก ากบัท่ีมีคณุภาพ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 2  พฒันา และยกระดบัคณุภาพมาตรฐานบคุลากร คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลยั นกัศกึษาและศษิย์เก่า ให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถในการแขง่ขนั 
ยทุธศำสตร์ท่ี 5  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมทนัสมยั 

และธ ารงไว้ ซึง่สวนสนุนัทา 

 

 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรเงนิ 
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เป้ำหมำย  

1. ร้อยละของอตัรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม 
2. กำรปฎิบติัตำมบทบำทหนำ้ท่ีของสภำสถำบนั และผูบ้ริหำรสถำบนั ตำมแผนปฏิบติัรำชกำร 
3. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรเปิดโอกำสใหบุ้คคลภำยนอกเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร

องคก์ร 
4. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 
5. ระดบัควำมส ำเร็จของระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
6. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำจรรยำบรรณวชิำชีพตำมหลกัธรรมำภิบำล 
7. ควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพ มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร 
8. ควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรตำมมำตรฐำน ISO 
9. ร้อยละของกำรผำ่นเกณฑคุ์ณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 
10. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบติังำนกระบวนกำรท่ีสร้ำงคุณค่ำ 
11. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนสนบัสนุนกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ 
12. จ ำนวนองคค์วำมรู้ไดรั้บกำรบนัทึกจำกผลกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู้ 
13. จ ำนวนองคค์วำมรู้ท่ีไดน้ ำไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริง 
14. ร้อยละของนกัศึกษำชั้นปีท่ี 3 ท่ีสอบผำ่นดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศมำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อย

ละ 60 
15. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนบัสนุนวชิำกำรไดรั้บกำรพฒันำขีดสมรรถนะตำมแผนพฒันำ

บุคลำกร 
16. ควำมพึงพอใจของคุณภำพของบริกำรหอ้งสมุด และหอ้งปฏิบติักำร 
17. ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำส่ือเทคโนโลย ีและทรัพยำกรท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
18. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงระบบฐำนขอ้มูลเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ 

  

กลยุทธ์ / มำตรกำร  

1. พฒันำระบบบริหำรจดักำรและก ำกบัดูแลตนเองท่ีดีตำมหลกัธรรมำภิบำล  
2. ปรับปรุงและพฒันำระบบงำนสนบัสนุนทำงวชิำกำรและกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
3. พฒันำและสร้ำงภำวะกำรน ำองคก์ร (Strategic leadership) ใหผู้บ้ริหำรทุกระดบั และบริหำร 

เชิงยทุธศำสตร์ 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงำนใชก้ำรจดักำรควำมรู้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเพี่ม

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบติังำน 
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พนัธกจิ 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพระดบัแนวหนำ้ ตรงกบัควำมตอ้งกำรของชุมชนและสังคมยคุเศรษฐกิจ

ฐำนควำมรู้ และเป็นประชำกรโลก (global citizen) อยำ่งมีควำมสุข 

วตัถุประสงค์ 

นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำมีคุณภำพสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 

ยุทธศำสตร์ 

ยทุธศำสตร์ท่ี 2  พฒันา และยกระดบัคณุภาพมาตรฐานบคุลากร คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังาน
มหาวิทยาลยั นกัศกึษาและศษิย์เก่า ให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถในการแขง่ขนั 

 

เป้ำหมำย 

1. ร้อยละของนกัศึกษำชั้นปีท่ี 3 ท่ีสอบผำ่นดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศมำกกวำ่หรือเท่ำกบั      
ร้อยละ 60 

2. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนบัสนุนวชิำกำรไดรั้บกำรพฒันำขีดสมรรถนะตำมแผนพฒันำ
บุคลำกร 
 

กลยุทธ์ / มำตรกำร 

1. พฒันำบุคลิกภำพ ดูแลเอำใจใส่นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำ 
2. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศในทุกดำ้น 
3. ยกระดบัมำตรฐำนอำจำรย ์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 

ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร 
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พนัธกจิ 

 วจิยั สร้ำงนวตักรรม และองคค์วำมรู้ สู่กำรพฒันำทอ้งถ่ิน ตลอดจนกำรพฒันำภูมิปัญญำไทยสู่

สำกล   

วตัถุประสงค์ 

1. มีสภำพแวดลอ้ม ส่ือ เทคโนโลย ีและทรัพยำกรท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ 

2. นกัศึกษำ บุคลำกร พึงพอใจต่อสภำพแวดลอ้ม ส่ือ เทคโนโลย ีและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

3. มีฐำนขอ้มูลเพื่อกำรวำงแผน บริหำร กำรตดัสินใจ และกำรประกนัคุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ 

ยทุธศำสตร์ท่ี 5  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมทนัสมยั 

และธ ารงไว้ ซึง่สวนสนุนัทา 

เป้ำหมำย 

1. ควำมพึงพอใจของคุณภำพของบริกำรหอ้งสมุด และหอ้งปฏิบติักำร 
2. ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำส่ือเทคโนโลย ีและทรัพยำกรท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
3. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงระบบฐำนขอ้มูลเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ 

 

กลยุทธ์ / มำตรกำร 

1. ปรับปรุงสภำพทำงกำยภำพและส่ิงแวดลอ้มใหส้วยงำม และเรียบร้อย 
2. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ใหท้นัสมยั 
3. พฒันำระบบสำรสนเทศ กำรวำงแผนบริหำรกำรตดัสินใจ และกำรประกนัคุณภำพ 

 
 

 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 3  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  วตัถุประสงค์  และจุดมุ่งหมำยในกำรพฒันำ  

ปรัชญำ 

  สำรสนเทศทนัสมยั  เทคโนโลยกีำ้วไกล  สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูภูมิปัญญำ 
 

วสัิยทศัน์ ( Vision ) 
เป็นองค์กรชั้นน ำ ในกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อมุ่งสู่
มำตรฐำนสำกล 

 

พนัธกจิ (Mission)  
1. พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อรองรับพนัธกิจของ

มหำวทิยำลยั 
2. ใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ แก่นกัศึกษำ และบุคลำกร

ของมหำวทิยำลยั ตลอดจนผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไป ดว้ยระบบกำรใหบ้ริกำรเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัและมีประสิทธิภำพ 

3. พฒันำทกัษะดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร แก่นกัศึกษำ  และบุคลำกรของ
มหำวทิยำลยั 

4. ใหบ้ริกำรวชิำกำรและสำรสนเทศ  แก่นกัศึกษำ บุคลำกรของมหำวทิยำลยั และบุคคล
ทัว่ไป 

5. พฒันำบุคลำกรทุกระดบัใหมี้กำรท ำงำนอยำ่งมีคุณภำพ 
 

วตัถุประสงค์ 

1. บุคลำกรของส ำนกัไดรั้บกำรพฒันำตำมแผนพฒันำบุคลำกร 
2. พฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. พฒันำระบบเทคโนโลยแีละทรัพยำกรสำรสนเทศ สู่กำรเป็น E-libraryและ ระบบ

สนบัสนุนขั้นพื้นฐำนหรือ IT Infrastructure ไดแ้ก่ระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงของสถำบนั
ในระบบ ERP 
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ค่ำนิยม 

       มุ่งมัน่บริกำร  ท ำงำนเป็นทีม  มีคุณธรรม  ผูน้  ำเทคโนโลย ี
   

ยุทธศำสตร์ 

1. พฒันำและยกระดบัคุณภำพมำตรฐำนบุคลำกรของส ำนกั ใหมี้ศกัยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ  

2. บริหำรจดักำรดว้ยหลกัธรรมำภิบำลเพื่อเพิ่มพนูภูมิปัญญำแก่สังคม 
3. พฒันำระบบเทคโนโลยแีละทรัพยำกรสำรสนเทศใหท้นัสมยั 

กลยุทธ์ 

1. พฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีคุณภำพ 

2. พฒันำทกัษะดำ้น ICT 

3. พฒันำทกัษะดำ้นกำรใชร้ะบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

4. พฒันำควำมรู้ดำ้นประกนัคุณภำพแก่บุคลำกร 
5. สนบัสนุนใหบุ้คลำกรในส ำนกัมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรบริหำรงำนดว้ยหลกัธรร

มำภิบำล 
6. พฒันำระบบ ISO 

7. พฒันำระบบ PMQA 

8. พฒันำระบบประกนัคุณภำพ 

9.  พฒันำระบบประกนัคุณภำพบุคคล 

10. จดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำร และแผนกำรด ำเนินงำน 
11. พฒันำระบบ E-library   

12. พฒันำระบบ e-book  

13. พฒันำระบบฐำนขอ้มูลเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ (BI) 

14. พฒันำระบบ Server 
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15. พฒันำระบบเน็ตเวร์ิค 

16. พฒันำระบบจดัเก็บขอ้มูลขนำดใหญ่ 

17. พฒันำส่ือโสตทศันวสัดุ 

18. จดัหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

19. จดัหำหนงัสือ และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์  
 

จุดเน้นในกำรพฒันำประจ ำปี 

1.  พฒันา ระบบ e-library 

2.  พฒันาระบบ e-book 

3.  พฒันาระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (BI) 

4.  พฒันาระบบประกนัคณุภาพรายบคุคล 

5.  พฒันาระบบ ISO 9000 : 2008 

นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัตงิำน 

นโยบำยกำรปฏบิัติงำน 
นโยบายข้อที ่1 ดำ้นกำรบริหำร 

  มำตรกำร 

1.  มีกำรจดัระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดีดว้ยหลกัควำมเสมอภำค กำรมีส่วนร่วม 
ควำมคุม้ค่ำ และควำมโปร่งใส 

2.  ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของบุคลำกรใหช้ดัเจน  
3.  พฒันำระบบขอ้มูลเพื่อกำรตดัสินใจ  
4.  จดัใหบุ้คลำกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร  
5.  มีกำรใชท้รัพยำกรร่วมกนักบัหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกส ำนกั เพื่อให้

เกิดประสิทธิภำพสูงสุด อนัจะก่อใหเ้กิดกำรประหยดังบประมำณดำ้นกำร
บริหำรจดักำร 
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นโยบายข้อที ่2 ดำ้นกำรบริกำร  

  มำตรกำร 

1.  เป็นแหล่งบริกำรวชิำกำรท่ีมีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำย  และ 

ครอบคลุมทุกสำขำวชิำท่ีเปิดสอน 

2. มีกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรและใหบ้ริกำร 

อยำ่งเพียงพอ สะดวก  รวดเร็ว  และทนัต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้

3.  มีกำรจดัระบบบริกำรต่ำง ๆ ใหผู้ใ้ชมี้ควำมพึงพอใจมีบรรยำกำศทำงบริกำร 

วชิำกำรท่ีสะอำด สะดวก  เชิญชวนให้เขำ้ไปใชบ้ริกำร 

4.  มีกำรเผยแพร่บริกำรวชิำกำรดำ้นวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  สู่ 
ประชำคมทัว่ไป 

5.  มีกำรพฒันำบุคลำกรให้มีศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน และใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ช ้
นโยบายข้อที ่3 ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร 

 มำตรกำร 

3.1   ด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

3.1.1  บุคลำกรภำยในส ำนกัจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรม เขำ้ร่วมสัมมนำ หรือ
ศึกษำดูงำนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อใหมี้ศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนและใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ช ้

3.1.2  ส่งเสริมใหบุ้คลำกรพฒันำตนเองเพื่อกำรพฒันำกำรท ำงำนใหเ้กิด
ประสิทธิภำพท่ีดีข้ึน 

3.1.3  พฒันำทกัษะดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อใหค้วำมรู้แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน 

3.1.4  พฒันำทกัษะดำ้นภำษำองักฤษ เพื่อใหค้วำมรู้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

3.1.5  พฒันำทกัษะดำ้นกำรบริกำร เพื่อใหค้วำมรู้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

3.1.6  พฒันำคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหบุ้คลำกรภำยในหน่วยงำนมีจิตส ำนึกท่ีดี 
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   3.2  ด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรของมหำวทิยำลยั  

     3.2.1  ฝึกอบรมและเผยแพร่ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศใหก้บับุคลำกรของ
มหำวทิยำลยั 

    3.2.2  ร่วมมือกบัหน่วยงำนอ่ืนจดัฝึกอบรมดำ้นวทิยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่บุคลำกรของมหำวทิยำลยั      

   3.2.3  ใหค้วำมรู้ดำ้นกำรใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์   

 3.3  ด้ำนกำรพฒันำนักศึกษำ 

3.3.1  อบรมและสอบทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศของนกัศึกษำ   

3.3.2  จดัฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลกัสูตรระยะสั้น 

3.3.3  จดัอบรมใหน้กัศึกษำมีทกัษะกำรใชห้อ้งสมุด และกำรใชฐ้ำนขอ้มูล
ออนไลน์ 

3.3.4  พฒันำดำ้นคุณธรรม และจริยธรรม 

นโยบายข้อที ่4 ดำ้นกำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์ 

 มำตรกำร 

 4.1  จดัท ำบอร์ดประชำสัมพนัธ์ถำวรตำมจุดต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร 

 4.2  จดัท ำแผน่พบัประชำสัมพนัธ์เพื่อแจกตำมสถำนท่ีจดังำนนิทรรศกำรต่ำง ๆ 

 4.3  ประชำสัมพนัธ์ผำ่นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ –วทิย ุ

 4.4  ประชำสัมพนัธ์ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องมหำวทิยำลยัและเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ตำม 

 ควำมเหมำะสม 

   4.5  ร่วมมือและใหบ้ริกำรดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์กบัทำงมหำวทิยำลยัและ 

มหำวทิยำลยัอ่ืน ๆ 
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นโยบายข้อที ่5 ดำ้นกำรประกนัคุณภำพ   

 มำตรกำร  

 5.1  จดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์และนโยบำยของ 

       มหำวทิยำลยั   

 5.2  จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน 

 5.3  จดัใหมี้กำรประชุมปรึกษำหำรือเก่ียวกบัเร่ืองกำรประกนัคุณภำพภำยใน 

                                  หน่วยงำน 

 5.4  จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี 

   5.5  จดัเตรียมเอกสำรเก่ียวกบักำรประกนัคุณภำพเพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน 

           ภำยใน 
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

โครงสร้ำงหน่วยงำน (Organization Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานผูอ้  านวยการ 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศูนยวิ์ทยบริการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

อธิการบดี 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและ        

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หวัหนา้ส านกังาน

ผูอ้  านวยการ 

งำนธุรกำรและสำร

บรรณ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รองผูอ้  านวยการ       

ศูนยวิ์ทยบริการ 

รองผูอ้  านวยการ                    

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  

งำนแผนและ

งบประมำณ 

งำนโสตทัศนวัสดุ 

งำนเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ต

และบ ำรุงรักษำ 

งำนวิจัยและพัฒนำระบบ 

งำนพัฒนำเวบ็ไซต์ 

งำนบริกำร 

งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

งำนเทคนิค 

งำนบริกำรสิ่งพิมพ์ 

งำนกำรเงนิ 

งำนพัสดุ 

งำนประกนั

คุณภำพ 

อธิการบด ี

งำนประชำสัมพนัธ์ 
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 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2555 

 
 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2553 - 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประสทิธผิล
ตามพันธกิจ

คุณภาพการ
ใหบ้ริการ

ประสทิธภิาพของ
การปฏิบัติราชการ

พัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา พ .ศ. 2555
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แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2555 - 2558) 
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แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2555 – 2558)  

แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

การพฒันา
สงัคม
คณุภาพชีวิต 
และลดความ
เหลือ่มล า้ทาง
สงัคม : การ
พฒันา
คณุภาพ
การศกึษา 
และขยาย
โอกาสทาง
การศกึษา
อยา่งตอ่เนื่อง 

การพฒันาขีด
ความสามาร
ถของประเทศ
โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน 

คนไทยได้รับการพฒันา
ให้มีศกัยภาพในการ
ด ารงชีวติ ประกอบ
อาชีพ และเสริมสร้าง
การแขง่ขนัของประเทศ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 
ปฏิรูประบบ
บริหารจดั
การศกึษาให้มี
ธรรมาภิบาล 
และสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัท่ีมี
คณุภาพ 

1. มีระบบบริหาร
จดัการและก ากบั
ดแูลตนเองที่ดี
ตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

2. มีการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การบริหาร
จดัการภาครัฐ 

3. พฒันา
มหาวทิยาลยัเป็น
องค์กรการเรียนรู้ 
โดยใช้การจดัการ
ความรู้เป็น
เคร่ืองมือ 

1. ยกระดบั
คณุภาพการ
ให้บริการด้าน
สารสนเทศแก่
นกัศกึษาและ
บคุลากร 

 

พฒันาระบบบริหาร
จดัการท่ีดี มี
คณุธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

พฒันา
คณา จารย์
และ
บคุลากร
ของ
มหาวิทยา
ลยัให้มี
ความ
เช่ียวชาญ
ด้านการใช้
งาน ICT 

ร้อยละของ
อตัราการ
เบิกจา่ยงบ 
ประมาณ
รายจา่ยใน
ภาพรวม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ระดบัความ   
ส าเร็จในการ
เปิดโอกาสให้
บคุคล 
ภายนอกเข้า
มามีสว่นร่วม
ในการบริหาร
จดัการ
องค์กร (สกอ 
1.1) 

5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

        ระดบัความ   
ส าเร็จ ของ
การด าเนิน 
งานตาม
แผน 

 

4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

        บริหาร
ความเสีย่ง 
(สกอ 7.4) 

    

        ระดบัความ 
ส าเร็จของ
ระบบและ
กลไกการ
ประกนั
คณุภาพ
การศกึษา
ภายใน (สกอ 
9.1) 

 

 

 

6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ระดบัความ   
ส าเร็จ ของ
การพฒันา
จรรยาบรรณ
วิชาชีพตาม
หลกัธรรมาภิ
บาล 

ระดบั 
3 

ระดบั  

3 

ระดบั 
3 

ระดบั 
3 

        ความพงึ
พอใจในประ
สทิธิ ภาพ 
มาตรฐาน
การให้บริการ 
(สถาบนั) 

 

 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ความพงึ
พอใจในประ
สทิธิ ภาพ
การให้บริการ
ตาม
มาตรฐาน 
ISO 
(สถาบนั) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

        ร้อยละของ
การผา่น
เกณฑ์
คณุภาพการ
บริหาร
จดัการ
ภาครัฐ 
(PMQA 10) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ระดบัความ 
ส าเร็จ ของ
การด าเนิน 
งานตาม
แผนการ
ปฏิบตัิ งาน
กระบวน การ
ที่สร้างคณุคา่ 

ระดบั 
3 

ระดบั  

3 

ระดบั 
4 

ระดบั 
5 

        ระดบัความ 
ส าเร็จ ของ
การด าเนิน 
งานตามแผน
สนบัสนนุ
กระบวน การ
สร้างคณุคา่ 

 

ระดบั 
3 

ระดบั  

3 

ระดบั 
4 

ระดบั 
5 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

        จ านวนองค์
ความรู้ได้รับ
การบนัทกึ
จากผลการ
ด าเนินงาน
การจดัการ
ความรู้ 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 

        จ านวนองค์
ความรู้ที่ได้
น าไปใช้ใน
การปฏิบตัิ 
งานจริง 

 

 

 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 

≥ 3 

องค์
ความรู้ 



 

39 
 

แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 
พฒันา และ
ระดบัยก
คณุภาพ
มาตรฐาน
บคุลากร 
คณาจารย์ 
ข้าราชการ 
พนกังาน
มหาวิทยาลยั 
นกัศกึษา ให้มี
ศกัยภาพและ
ขีด
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

1. นกัศกึษา
และศิษย์เกา่
ได้รับบริการ
ด้านข้อมลู
ขา่วสาร ในด้าน
วิชาการ วชิาชีพ 

2. บคุลากรของ
มหาวิทยาลยั
ได้รับการ
พฒันา สง่เสริม
ศกัยภาพ ขีด
ความสามารถ
ให้มีสมรรถนะที่
เหมาะสมตาม
ความต้องการ
ของ 

1. พฒันา
ทกัษะด้านสือ่
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บคุลากร 

2. สง่เสริม
ความรู้ทกัษะ
ด้านสือ่และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
นกัศกึษา 

บคุลากรของส านกั
ได้รับการพฒันา
ตามแผนพฒันา
บคุลากร 

พฒันา
คณุภาพ
การเรียน
การสอน 
และ
นกัศกึษา
ด้าน  ICT 
และพฒันา
ระบบ e-
Learning 
ที่สมบรูณ์
แบบ 

ร้อยละของ
นกัศกึษาชัน้
ปีที่ 3 ที่สอบ
ผา่นด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มากกวา่หรือ
เทา่กบัร้อย
ละ 60 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

    มหาวิทยาลยัฯ 
และเพื่อรองรับ
การ
เปลีย่นแปลงใน
อนาคต 

        

        ร้อยละของ
บคุลากรสาย
สนบัสนนุ
วิชาการได้รับ
การพฒันา
ขีดสมรรถนะ
ตาม
แผนพฒันา
บคุลากร 

 

 

ร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
85 

ร้อย
ละ 90 

ร้อย
ละ 95 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

   ยทุธศาสตร์ที่ 5 
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
ทรัพยากรการ
เรียนรู้ และ
เทคโนโลยีให้
เหมาะสม
ทนัสมยั และ
ธ ารงไว้ซึง่สวน
สนุนัทา 

สถานศกึษาทีม่ี
ทรัพยากรการ
เรียนรู้ และภมูิ
ทศัน์ทาง
สถาปัตยกรรม 
ที่ตอบสนอง
นโยบายสงัคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

1. พฒันาสือ่
ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อสนบัสนนุ
และสง่เสริม
การเรียนรู้ 

2. พฒันา
ระบบ
สารสนเทศสู่
การเป็น E-
University 
และเป็น
องค์กรแหง่
การเรียนรู้ 

พฒันาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร
สารสนเทศสูก่าร
เป็นE- University 
และระบบสนบัสนนุ
ขัน้พืน้ฐานหรือ IT 
Infrastructure 
ได้แก่ระบบ
เครือขา่ยความเร็ว
สงูของสถาบนัใน
ระบบ ERP 

1. การ
ให้บริการ
ด้าน  ICT   
แก่ผู้ประ 
กอบการใน
ระดบัต่าง ๆ 

2. พฒันา
ระบบ Back 
Office และ 
E-Service 
ท่ีบรูณาการ 
โดยให้มี
ความครอบ 
คลมุ และ
ปลอดภยั 

 

ความพงึ
พอใจของ
คณุภาพของ
บริการ
ห้องสมดุ 
และห้อง
ปฏิบตัิ การ 

≥ 
3.51 

≥   
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 
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แผนระดับมหำวทิยำลัย แผนระดับหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ
กระทรวง 

ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์
หนว่ยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหนว่ยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัที่
ส าคญั 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัที่ส าคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ร้อยละของ
การ
ด าเนินงาน
ตามแผน 
พฒันาสือ่
เทคโนโลยี 
และ
ทรัพยากรที่
เอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

        ระดบัความ 
ส าเร็จของการ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมลู
เพื่อการ
บริหารและ
การตดัสินใจ 

ระดบั 

3 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 
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 แผนปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 



 

44 
 

แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

ตำรำงกำรวเิครำะห์ควำมสอดคล้องแผนกลยุทธ์กบัปรัชญำและพระรำชบัญญัติ กรอบอดุมศึกษำ 15 ปี แผนพฒันำฯ ฉบับ 10 และจุดเน้นของส ำนัก 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ส ำนัก ปรัชญำ พระรำชบัญญตัิ 
กรอบอุดมศึกษำ 

15 ปี 
แผนพฒันำฯ 
ฉบับ 10 

จุดเน้นของส ำนัก 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ปฏิรูประบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีธรร
มำภิบำล และสู่กำรเป็น
มหำวทิยำลัยในก ำกบัทีม่ี
คุณภำพ 

     บริหำรจดักำร
ดว้ยหลกัธรรมำภิ
บำลเพื่อเพิ่มพนูภูมิ
ปัญญำแก่สังคม 

สำรสนเทศทนัสมยั 
เทคโนโลยกีำ้วไกลสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
เพื่อเพิ่มพนูภูมิปัญญำ 

มำตรำ 7 หนำ้ 2 
มำตรำ 8 (4)  
หนำ้ 3 

ขอ้ 108 หนำ้ 31 
วำ่ดว้ยเร่ืองธรร
มำภิบำลและกำร
บริหำรจดักำร
อุดมศึกษำ 

ขอ้ 5.5 (1) วำ่ดว้ย
กำรเสริมสร้ำง
และพฒันำ
วฒันธรรม 
ประชำธิปไตยและ
ธรรมำภิบำลให้
เป็นส่วนหน่ึงของ
วถีิกำรด ำเนินชีวติ
ในสังคมไทย 
 
 
 
 
 

1.  พฒันำระบบ               
e-library 

2.  พฒันำระบบ e-book 

3.  พฒันำระบบ 
ฐำนขอ้มูลเพื่อกำร
ตดัสินใจ (BI) 

4.  พฒันำระบบประกนั
คุณภำพรำยบุคคล 

5.  พฒันำระบบ ISO 
9000 : 2008 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ส ำนัก ปรัชญำ พระรำชบัญญตัิ 
กรอบอุดมศึกษำ 

15 ปี 
แผนพฒันำฯ 
ฉบับ 10 

จุดเน้นของส ำนัก 

ยุทธศำสตร์ที ่2  พัฒนำ และ
ระดับยกคุณภำพมำตรฐำน
บุคลำกร คณำจำรย์ 
ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย นักศึกษำ ให้มี
ศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

     พฒันำและ
ยกระดบัคุณภำพ
มำตรฐำนบุคลำกร
ของส ำนกั ใหมี้
ศกัยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ 

 

มำตรำ 30 หนำ้ 9  ขอ้ 72 หนำ้ 20 วำ่
ดว้ยแนวทำงกำร
พฒันำเยำวชน 
นกัศึกษำ และ
บณัฑิตในอนำคต 

ขอ้ 5.1  วำ่ดว้ย
ยทุธศำสตร์กำร
พฒันำคุณภำพคน 
และสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิ
ปัญญำ และกำร
เรียนรู้ 
 

1.  พฒันำระบบ               
e-library 

2.  พฒันำระบบ e-book 

3.  พฒันำระบบ 
ฐำนขอ้มูลเพื่อกำร
ตดัสินใจ (BI) 

4.  พฒันำระบบประกนั
คุณภำพรำยบุคคล 

5.  พฒันำระบบ ISO 
9000 : 2008 

     ส่งเสริมควำมรู้
ทกัษะดำ้นส่ือและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่
นกัศึกษำ 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ส ำนัก ปรัชญำ พระรำชบัญญตัิ 
กรอบอุดมศึกษำ 

15 ปี 
แผนพฒันำฯ 
ฉบับ 10 

จุดเน้นของส ำนัก 

ยุทธศำสตร์ที ่5  ปรับปรุง
สภำพแวดล้อม ทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ และเทคโนโลยี
ให้เหมำะสมทันสมัย และ
ธ ำรงไว้ ซึ่งสวนสุนันทำ  

     พฒันำระบบ
เทคโนโลยแีละ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศให้
ทนัสมยั 

 

มำตรำ 7 หนำ้ 2 
มำตรำ 8 (7)    
หนำ้ 3 

ขอ้ 48 หนำ้ 13 วำ่
ดว้ยเร่ืองควำม
เปล่ียนแปลงทำง
เทคโนโลย ี

ขอ้ 6.6  วำ่ดว้ยกำร
พฒันำระบบ
ฐำนขอ้มูลในทุก
ระดบัและกำร
เช่ือมโยง 
โครงข่ำยขอ้มูล
ข่ำวสำรระหวำ่ง
หน่วยงำนกลำง
ระดบันโยบำย 
ตลอดจนระดบั
พื้นท่ีและทอ้งถ่ิน 

1.  พฒันำระบบ               
e-library 

2.  พฒันำระบบ e-book 

3.  พฒันำระบบ 
ฐำนขอ้มูลเพื่อกำร
ตดัสินใจ (BI) 

4.  พฒันำระบบประกนั
คุณภำพรำยบุคคล 

5.  พฒันำระบบ ISO 
9000 : 2008       
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ตำรำงวเิครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์กบันโยบำยของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

พนัธกจิ 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ 

กลยุทธ์ส ำนักฯ กจิกรรม ตัวช้ีวดั 
หน่วย
นับ 

ปี เป้ำหมำย 
ผู้รับผดิชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. พฒันำ
ระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และทรัพยำกร
สำรสนเทศ
เพื่อรองรับ
พนัธกิจของ
มหำวทิยำลยั 
2. พฒันำ
บุคลำกรทุก
ระดบัใหมี้กำร
ท ำงำนอยำ่งมี
คุณภำพ 

บริหำรจดักำร
ดว้ยหลกัธรร
มำภิบำลเพื่อ
เพ่ิมพนูภูมิ
ปัญญำแก่สงัคม 

 1. สนบัสนุนให้
บุคลำกรในส ำนกั
มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำร
บริหำรงำนดว้ย
หลกัธรรมำภิบำล 
2. พฒันำระบบ 
ISO 

3. พฒันำระบบ 
PMQA 

4. พฒันำระบบ
ประกนัคุณภำพ 

5.  พฒันำระบบ
ประกนัคุณภำพ
บุคคล 

 
 

1. บริหำร
จดักำรทัว่ไป 

ร้อยละของอตัรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยใน

ภำพรวม 

ร้อยละ 96 97 98 99 100 ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 
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พนัธกจิ 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ 

กลยุทธ์ส ำนักฯ กจิกรรม ตัวช้ีวดั 
หน่วย
นับ 

ปี เป้ำหมำย 
ผู้รับผดิชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 

  
 

6. จดัท ำ
แผนปฏิบติั
รำชกำร และ
แผนกำร
ด ำเนินงำน 

  ระดบัควำมส ำเร็จของระบบและกลไกกำรประกนั
คุณภำพ 

ระดบั 3 5 5 5 5 ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 

  
 

  ระดบัควำมส ำเร็จในกำรเปิดโอกำสใหบุ้คคลภำยนอก

เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 

ระดบั 3 5 5 5 5 ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 

  
 

  

  ร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัควำมส ำเร็จของควำมโครงกำร

ตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 
ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 

  
 

  

  ระดบัควำมส ำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำร

รักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรใหบ้ริกำร 

ระดบั 5 5 5 5 5 
ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 

  
 

  

  ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรผำ่นเกณฑคุ์ณภำพ

กำรบริหำรจดักำรภำครัฐขั้นพ้ืนฐำน 

ระดบั 3 5 5 5 5 ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 
 

   

 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจดักำร

ควำมรู้ 

 

 

ระดบั 3 5 5 5 5 ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 
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พนัธกจิ 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ 

กลยุทธ์ส ำนักฯ กจิกรรม ตัวช้ีวดั 
หน่วย
นับ 

ปี เป้ำหมำย 
ผู้รับผดิชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. พฒันำ
ทกัษะดำ้น
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
ส่ือสำร แก่
นกัศึกษำ  และ
บุคลำกรของ
มหำวทิยำลยั 

1. พฒันำและ
ยกระดบั
คุณภำพ
มำตรฐำน
บุคลำกรของ
ส ำนกั ใหมี้
ศกัยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ 

1. พฒันำบุคลำกร
ใหมี้ควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบติังำน
อยำ่งมีคุณภำพ 

2. พฒันำทกัษะ
ดำ้น ICT 

3. พฒันำทกัษะ
ดำ้นกำรใชร้ะบบ
สำรบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์  

(e-office) 

4. พฒันำควำมรู้
ดำ้นประกนั
คุณภำพแก่
บุคลำกร 
  
 

1. โครงกำร
พฒันำระบบ
บริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรม
พฒันำ
คุณภำพ
นกัศึกษำและ
ศิษยเ์ก่ำ 

 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนบัสนุนวชิำกำรท่ีไดรั้บกำร

พฒันำขีดสมรรถนะตำมแผนพฒันำบุคลำกร 

 

 ร้อยละ 80 85  90  95  100  ส ำนกังำน
ผูอ้  ำนวยกำร 
 

2. ใหบ้ริกำร
วชิำกำรและ
สำรสนเทศ  
แก่นกัศึกษำ 
บุคลำกรของ
มหำวทิยำลยั 
และบุคคล
ทัว่ไป 

 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำทกัษะดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดำ้นภำษำองักฤษของนกัศึกษำชั้นปีท่ี 3 

ระดบั 3 5 5 5 5 งำนฝึกอบรม
และบริกำร
วชิำกำร ศูนย ์IT 
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พนัธกจิ 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ 

กลยุทธ์ส ำนักฯ กจิกรรม ตัวช้ีวดั 
หน่วย
นับ 

ปี เป้ำหมำย 
ผู้รับผดิชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. ใหบ้ริกำร
ระบบ
เครือข่ำย
สำรสนเทศ
และทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
แก่นกัศึกษำ 
และบุคลำกร
ของ
มหำวทิยำลยั 
ตลอดจน
ผูใ้ชบ้ริกำร
ทัว่ไป ดว้ย
ระบบกำร
ใหบ้ริกำร
เทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัและมี
ประสิทธิภำพ 

พฒันำระบบ
เทคโนโลยแีละ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศให้
ทนัสมยั 

1. พฒันำระบบ  

E-library   

2. พฒันำระบบe-
book  

3.  พฒันำระบบ 
(BI) 

4. พฒันำระบบ 
Server 

5. พฒันำระบบ
เน็ตเวร์ิค 

6.  พฒันำระบบ
จดัเก็บขอ้มูล
ขนำดใหญ่ 

7. พฒันำส่ือ
โสตทศันวสัดุ 

 
 

1. กำรพฒันำ
สภำพแวด 
ลอ้ม ส่ือ
เทคโนโลยี 
และ
ทรัพยำกรท่ี
เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำสภำพแวดลอ้ม ส่ือ 
เทคโนโลย ีและทรัพยำกรท่ีเอ้ือตอ่กำรเรียนรู้ 
 
 

ระดบั 
 
 
 
 

3 5 5 5 5 

ศูนยว์ทิยบริกำร 
งำนวจิยัและ
พฒันำระบบ 
และระบบ ERP
ศูนย ์IT 
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พนัธกจิ 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ 

กลยุทธ์ส ำนักฯ กจิกรรม ตัวช้ีวดั 
หน่วย
นับ 

ปี เป้ำหมำย 

ผู้รับผดิชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

 

 

8. จดัหำเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

9. จดัหำหนงัสือ 
และวำรสำร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ระดบัควำมพึงพอใจของผูม้ำรับบริกำรหอ้งสมุดและ
หอ้งปฎิบติักำร 
 
 

≥ 3.51 4.03 4.06 4.09 4.12 4.15 ศูนยว์ทิยบริกำร 
และ ศูนย ์IT 

 

  ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำหรือปรับปรุง
ฐำนขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยทุธศำสตร์ และแผนปฏิบติัรำชกำรท่ีครอบคลุมถูกตอ้ง
และทนัสมยั 
 

ระดบั 
 

 

5 5 5 5 5 ศูนยว์ทิยบริกำร 
งำนวจิยัและ
พฒันำระบบ 
และระบบ ERP
ศูนย ์IT 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


