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คาํนํา 

 

 สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ได้ดําเนินงานภายใต้พนัธ

กิจและปรัชญาของมหาวิทยาลยั ในสว่นทีเน้นการบริการวิชาการเป็นหลกั โดยมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุ

ให้มีบริการวิชาการทงัภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ด้วยความมุง่มนัในการปฏิบตัภิารกิจบริการวิชาการ

ดงักลา่ว สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดัทําแผนปฏิบตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 

โดยกําหนดกิจกรรมและโครงการตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์และแผนงานของหนว่ยงาน ข้อมลูสํานกั

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง ภารกิจหน้าที งบประมาณและบคุลากรของสาํนกัวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนปฏิบตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวงัเป็นอยา่งยงิวา่เอกสารฉบบันี จะเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเป็นข้อมลูพืนฐานในการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบตังิานตลอดปีงบประมาณ 2555 อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาองค์กรสบืไป 
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บทท ี1 บทนํา 
 

นโยบายของมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา มีวิสยัทศัน์ทีจะเป็น “มหาวิทยาลยัคณุภาพ ชนันํา เพือปวงชน” 

หรือ A Leading University for All. โดยเน้นการผลติบณัฑิตเป็นสาํคญั พร้อมทงัมีพนัธกิจในการวิจยัพฒันา 

องค์ความรู้และนวตักรรม บริการวิชาการแก่สงัคม ทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม และการสง่เสริมวิชาชีพ 

ครู ยงัต้องมีบทบาทสําคญัในการตอบสนอง ชีนํา และแก้ปัญหาให้กบัชมุชนและสงัคม จงึเป็นเสมือนสมอง 

ขมุกําลงัทางวชิาการและจิตวิญญาณของสงัคม 

การทีมหาวทิยาลยัจะสามารถดําเนินภารกิจ ตามบทบาทหน้าทีดงักลา่วให้บรรลผุลได้อยา่งมี 

คณุภาพและประสทิธิภาพ มหาวิทยาลยั จําเป็นต้องมีความคลอ่งตวัและมีความอิสระในกาดาํเนินงาน ทงั 

ด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตา่ง ๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการเพือ 

สามารถคดิค้น แสวงหาความรู้ ความจริง เพือการสร้างสรรค์นวตักรรม และพฒันาความเจริญก้าวหน้าทาง 

วิทยาการให้กบัชมุชน และสงัคม ตลอดจนประเทศชาตทีิจะสามารถแขง่ขนักบันานาประเทศ ทงันีควบคูก่บั 

ความรับผิดชอบ (Accountability) ทีมหาวิทยาลยัพงึมีตอ่สงัคมและประเทศชาต ิภายใต้การกํากบัและ 

ตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 

การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัจําเป็นต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจดัการทีดี หรือระบบ 

ธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส ทีต้องอาศยัการมีสว่นร่วม ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรทกุฝ่ ายทกุระดบัของมหาวิทยาลยั มีการกระจายอํานาจ (empowerment) 

อยา่งเป็นระบบเพือทีจะนําพาและขบัเคลอืนองค์กรของมหาวิทยาลยัให้บรรลตุามเป้าหมาย และ 

วตัถปุระสงค์ โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสร้างพนัธมิตร (partnership) เครือขา่ย และการมีสว่นร่วมจาก 

ทงัภาครัฐและเอกชน ศษิย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถิน ชมุชนและประชาชน 

เพือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั จงึได้กําหนด 

นโยบายด้านตา่ง ๆ ดงันี 
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑติ 
 1.1 การเรียนการสอน 

  (1) เน้นการผลติบณัฑิตในหลกัสตูรทีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

สนบัสนนุให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศกึษา โดยมุง่เน้นพฒันาทกัษะวิชาชีพ 

ภาษาตา่งประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทงัให้มีความสามารถในการวิจยัที นําไป 

ประยกุต์ใช้ได้จริง 

  (2) สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั
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1.2 การพฒันาหลกัสตูร 

  (1) สนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรโดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี และ 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

  (2) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของบณัฑิตในแตล่ะหลกัสตูร และมีการสอบความรู้รวบยอด / 

ความรู้อืนทีเทียบเทา่ หรือผา่นการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัก่อน 

สําเร็จการศกึษา 

 1.3 การพฒันานกัศกึษา 

  (1) พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาทีมุง่ให้มีความรู้ในวิชาชีพ ภาษาตา่งประเทศ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ คณุธรรม จริยธรรม บคุลกิภาพ และมีภาวะผู้ นํา 

  (2) สง่เสริมให้ใช้ระบบอาจารย์ทีปรึกษาและการวิจยัในชนัเรียนเป็นเครืองมือในการ 

พฒันานกัศกึษา 

  (3) พฒันาระบบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาให้มีสมรรถนะความเชียวชาญด้านงานวจิยั 

  (4) พฒันาระบบกองทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาทีขาดแคลนทนุทรัพย์ รวมถงึการพฒันา 

สวสัดกิาร ตา่ง ๆ แก่นกัศกึษา 
2. นโยบายด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
 1. ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอกในการผลติงานวิจยัร่วมกนั 
นโยบายการจัดทาํงบประมาณเงนิรายได้ ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2. ใช้กระบวนการวิจยัเป็นกลไกขบัเคลือนการพฒันาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรียนการ 

สอนและแหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
 1. สนบัสนนุให้หน่วยงานจดัการศกึษาจดัตงัแหลง่บริการวิชาการและบรูณาการ การ 

บริการวิชาการกบัการเรียนการสอน โดยมีหนว่ยงานภายนอกระดบัชาตใิห้การรับรองหรือร่วมมือ 

 2. มุง่ให้บริการวิชาการทียกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของชมุชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริม 

รายได้ และความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดีขนึ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพือ 

เป็นแหลง่บริการวิชาการระดบัชาต ิ

 3. มุง่พฒันาสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศกึษาสนองตอ่การปฏิรูปการศกึษาและการ 

ฝึกหดัครู 

 4. การให้บริการวิชาการทีมุง่เน้นตามโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ 
4. นโยบายด้านศลิปวัฒนธรรม 
 1. เร่งรัดพฒันาศนูย์ข้อมลูสารสนเทศด้านศลิปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

 2. สง่เสริมกิจกรรมทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมโดยการมีสว่นร่วมของมหาวทิยาลยักบัชมุชน 
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5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร 
 5.1 การบริหารการเงิน 

  (1) จดัให้มีแผนบริหารการเงินทกุหน่วยงาน 

  (2) ทกุหนว่ยงานบริหารการเงินด้วยระบบ ERP 

 5.2 การบริหารบคุลากร 

  (1) จดัการทรัพยากรอยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานทีมี 

ตามพนัธกิจทีกระจายอํานาจลงหน่วยปฏิบตัใิช้บคุลากรให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

  (2) มีระบบบริหารทรัพยากรบคุคลในมาตรฐานเดียวกนัทกุหนว่ยงาน 

 5.3 การบริหารสนิทรัพย์ถาวร 

  (1) กําหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภยัของสนิทรัพย์ถาวรอยา่งเคร่งครัด และ 

เข้มงวด 

  (2) มีแผนการบริหารสนิทรัพย์ถาวรโดยใช้หลกัการใช้ทรัพยากรร่วม 
6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
 1. จดัให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทกัษะการประกนัคณุภาพแก่ผู้ มีสว่นได้ 

สว่นเสยีของมหาวิทยาลยั 

 2. สนบัสนนุและสง่เสริมให้ทกุหนว่ยงาน มีการจดัทําระบบประกนัคณุภาพ ทงัระดบั 

หนว่ยงานและระดบับคุคล เพือพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั 

ราชภฏั 

 3. เร่งพฒันาศกัยภาพทางการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุ การ 

บริหารจดัการ การจดัการศกึษา การควบคมุ การบริหาร และการประกนัคณุภาพให้สามารถสนอง 

ตอ่ระบบประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยั ทงัระดบัหน่วยงาน และระดบับคุคล 

 4. จดัให้มีระบบการตดิตาม ประเมินในกิจกรรมการมีสว่นร่วมด้านการประกนัคณุภาพ ของ 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของมหาวิทยาลยั 

 5. พฒันาเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในมหาวทิยาลยักบับคุคล องค์กร หรือ 

หนว่ยงาน ทงัภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ในกิจกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 6. สง่เสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร และกิจกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาของ 

มหาวิทยาลยั แก่นกัศกึษา และประชาคมโดยผา่นช่องทางการสือสารประเภทตา่งๆ ของ 

มหาวิทยาลยั 

 7. สง่เสริมการนําผลการประกนัคณุภาพมาใช้พฒันาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตังิาน 

อยา่งตอ่เนือง และสง่เสริมให้นกัศกึษานํากระบวนการประกนัคณุภาพไปใช้ในงานกิจกรรม 

นกัศกึษา 
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 8. สนบัสนนุและสง่เสริมให้ทกุหนว่ยงานภายในดําเนินการประกนัคณุภาพในระบบ CHE 

QA Online 
7. นโยบายด้านการจัดหารายได้ 
 1. สง่เสริม และสร้างแรงจงูใจให้ทกุหน่วยงานจดัหารายได้ สนบัสนนุกิจการของหนว่ยงาน 

ทกุหนว่ยงานสง่เสริม 

 2. สนบัสนนุ สร้างแรงจงูใจ จดุแข็งของหน่วยงาน ทบทวนระเบยีบ และการนํามาพฒันา 

หนว่ยงาน 
8. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1. สนบัสนนุการนําระบบคณุภาพและระบบการบริหารจดัการภาครัฐมาใช้บริหารจดัการ 

ทวัทงัองค์กร 
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้ ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 มหาวิทยาลยัมีนโยบายการจดัสรรงบประมาณสําหรับการผลกัดนัความสําเร็จในการดําเนิน 

กิจกรรมโครงการของหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี 

 1. วงเงินจดัสรรของแตล่ะหนว่ยงานจะจดัสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงาน 

และเงือนไขของระเบียบข้อบงัคบัด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงานนนั รวมถงึข้อตกลงระหวา่ง 

หนว่ยงานทีมีการบนัทกึข้อตกลงไว้ก่อนเสนอคําขอตงังบประมาณ 

 2. ให้ทกุหนว่ยงานใช้เกณฑ์การจดัสรรเดียวกนั ได้แก่ 

  2.1 เงินรายได้ทกุประเภทหลงัหกัคา่ใช้จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้วจงึนํามาจดัสรรเป็น 

งบประมาณรายจ่ายได้ตามสดัสว่นของรายรับ 

รายจ่ายคงที (Fixed Cost) ได้แก่ 

   (1) คา่แรกเข้า (จ่ายตามทีเก็บเงิน) 

   (2) คา่รักษาพยาบาล (นกัศกึษา) 

   (3) เงินคา่กิจกรรมนกัศกึษา 

   (4) คา่ห้องสมดุ 

   (5) คา่บํารุงระบบสารสนเทศและด้านอินเตอร์เน็ต 

   (6) คา่สาธารณปูโภค (คา่นํา คา่ไฟฟ้า คา่นํามนั คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์) 

   (7) คา่ซอ่มบํารุงอาคารเรียนสว่นกลาง ได้แก่ ซอ่มแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณปูโภค 

   (8) เบียประชมุคณะกรรมการระดบัสถาบนั 

   (9) คา่จ้างรักษาความปลอดภยัและตํารวจ 

   (10) คา่จ้างรักษาความสะอาด 

   (11) คา่เงินรางวลัประจําปี 



5 

 
   (12) งบกลาง 

  2.2 เงินรายได้ทกุประเภทหลงัหกัคา่ใช้จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้วหกัเข้าเงินคงคลงั ร้อยละ 20 

ของประมาณการรายรับและนํามาจดัสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีร้อยละ 80 

 3. การแบง่เงินบริหารหนว่ยงานตามโครงสร้างออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ เงินงบดําเนินการของ 

หนว่ยงานร้อยละ 80 เงินงบดําเนินการสําหรับหน่วยงานบริหารสว่นกลางร้อยละ 20 สําหรับหน่วยงานที 

มีการบริหารจดัการด้วยตนเอง ได้แก่ วิทยาลยันานาชาต ิวิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ และวิทยาลยั 

พยาบาลและu3626 สขุภาพ ให้แบง่เงินบริหารออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ เงินงบดําเนินการของหน่วยงานร้อยละ 90 

เงินงบดําเนินการสําหรับหนว่ยงานบริหารสว่นกลาง ร้อยละ 10 

 4. สนบัสนนุ กิจกรรม/โครงการ ทีมุง่ผลกัดนัผลสําเร็จตามเป้ าหมายของตวัชีวดัในแผนปฏิบตั ิ

ราชการมหาวทิยาลยั 

 5. มุง่พฒันาบคุลากร และคณุภาพบณัฑิตตามวิสยัทศัน์และปณิธานมหาวิทยาลยั 

 6. สนบัสนนุการวิจยัพฒันา การวิจบัด้านศลิปวฒันธรรม และการวิจยัสถาบนั 

 7. สง่เสริมให้ทกุหนว่ยงานจดัให้มีการดาํเนินงานตามจดุเน้นประจําปี ของหน่วยงานอยา่งเตม็ 

ศกัยภาพ 

 8. สง่เสริมให้ชมุชน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีมีสว่นร่วมในการแลกเปลียนเรียนรู้ และร่วม 

กิจกรรมตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั ทงัในด้านการเรียนการสอนและด้านอืนๆ 

 9. มุง่สง่เสริมประสทิธิภาพการบริหารจดัการและการลดคา่ใช้จ่าย โดยใช้ต้นทนุผลผลติเป็ น 

แนวทาง 

 10. สนบัสนนุการจดัทําระบบฐานข้อมลู เพือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 

 11. สนบัสนนุให้หน่วยงานมีระบบการบริหารความเสยีง 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์มหาวทิยาลัยทเีกียวข้อง 

 เพือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั จงึกําหนดยทุธศาสตร์ 

ดงันี 

 ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็น 

มหาวิทยาลยัในกํากบัทีมีคณุภาพ 

 ยทุธศาสตร์ที 2 พฒันา และยกระดบัคณุภาพมาตรฐานบคุลากร คณาจารย์ ข้าราชการ 

พนกังานมหาวิทยาลยั นกัศกึษา ให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถในการแขง่ขนั 

 ยทุธศาสตร์ที 3 ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุน่ 

มีความเป็นอสิระ และสูค่วามเป็นนานาชาต ิ
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 ยทุธศาสตร์ที 4 ยกระดบัมาตรฐานงานวิจยั สร้างองค์ความรู้ และนวตักรรม สูก่ารพฒันา 

ท้องถินและสงัคมให้เข้มแข็งและยงัยืน 

 ยทุธศาสตร์ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสม 

ทนัสมยั และธํารงไว้ซงึสวนสนุนัทา 

 ยทุธศาสตร์ที 6 เร่งรัดบริการวิชาการอยา่งมีคณุภาพ ทีสนองตอบความต้องการและสร้าง 

ความพงึพอใจแก่ชมุชน และสงัคม 

 ยทุธศาสตร์ที 7 เร่งรัดพฒันาศนูย์ข้อมลูสารสนเทศศลิปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ และ 

นําพาภมูิปัญญาไทยสูส่ากล 

 ยทุธศาสตร์ที 8 ยกระดบัมาตรฐานการจดัการเพือระดมทนุ และหารายได้จากทรัพย์สนิสู ่

ความเป็นมืออาชีพ และการพงึพาตนเอง 
 

เป้าประสงค์ 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตังิาน ในปีงบประมาณ 

2555 ไว้ดงันี 

  1. มีระบบบริหารจดัการและกํากบัดแูลตนเองทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

  2. มีการดําเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

  3. พฒันามหาวิทยาลยัเป็นองค์กรการเรียนรู้ โดยใช้การจดัการความรู้เป็นเครืองมือ 

  4. นกัศกึษาและศษิย์เก่าได้รับบริการด้านข้อมลูขา่วสาร ในด้านวิชาการ วิชาชีพ 

  5. นกัศกึษาและศษิย์เก่าได้รับประกาศเกียรตคิณุยกยอ่งในด้านวชิาการ วิชาชีพ คณุธรรม 

จริยธรรม กีฬา สขุภาพ และด้านสงิแวดล้อมในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

  6. บคุลากรของมหาวทิยาลยัได้รับการพฒันา สง่เสริมศกัยภาพ ขีดความสามารถให้มี 

สมรรถนะทีเหมาะสมตามความต้องการของมหาวทิยาลยัฯ และเพือรองรับการเปลียนแปลงในอนาคต 

  7. สถานศกึษาทีมีทรัพยากรการเรียนรู้ และภมูิทศัน์ทางสถาปัตยกรรม ทีตอบสนองนโยบาย 

สงัคมและคณุภาพชีวิต 

  8. พฒันามาตรฐานการจดัการเรียนการสอน จากหลกัสตูรทีหลากหลายตอบสนองความ 

ต้องการของผู้ เรียน สงัคม ชาต ิและนานาชาต ิ

  9. มีหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) 

  10. พฒันาวทิยาเขตตามแผนพฒันาสถาบนัระยะยาว 

  11. ผลติครูพนัธุ์ใหมต่ามแนวทางการปฏิรูปการศกึษารอบ 2 

  12. ให้บริการวิชาการทีหลากหลาย สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน สงัคม โดยประสาน 

ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน ทงัในประเทศ และตา่งประเทศ 
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  13. บริการวิชาการ วิชาชีพ เพือพฒันาชมุชนและท้องถินโดยยดึตามหลกัแนวทางพระราชดําริ 

  14. การระดมทนุจากการบริการวิชาการ และบริหารจดัการทรัพย์สนิของมหาวทิยาลยัให้เกิด 

ประโยชน์สงูสดุ 

  15. พฒันามาตรฐานการจดัการทรัพย์สนิสูค่วามเป็นมืออาชีพ 

  16. อนรัุกษ์ ฟืนฟ ูสืบสาน พฒันาเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญาไทยขนบธรรมเนียม 

ประเพณีกรุงรัตนโกสนิทร์สูส่ากล 

  17. มีโครงการวิจยัหรือชดุโครงการวิจยัทีเพิมมากขนึ และมีนกัวิจยัทกุกลุม่สาขาวชิา 

  18. ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่และนํามาใช้ประโยชน์กบัชมุชนและ 

สงัคมเพมิขนึ 
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กระบวนการจัดทาํแผนปฏบิตัริาชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายเลขานกุารฯ  

คณะกรรมการฯ 

แตง่ตงัคณะกรรมการฯ 

• วิสยัทศัน์ เป้าหมาย แผนยทุธศาสตร์    

และกลยทุธ์สาํนกั 

• วิสยัทศัน์ เป้าหมาย แผนยทุธศาสตร์ 

และกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

• โครงการ กิจกรรมของหน่วยงาน 

• สภาพแวดล้อมปัจจบุนัของ

หน่วยงาน 

• ผลการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน 

ประชมุคณะกรรมการฯ เพือ

กําหนด/ปรับปรุงประเภทข้อมลูใน

การวางแผนปฏิบติัการ 

ฝ่ายเลขานกุารฯ  

คณะกรรมการฯ 

ประชมุคณะกรรมการฯ เพือกําหนด

หน่วยงานเจ้าภาพ 

หน่วยงานเจ้าภาพ 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายเลขานกุารฯ  

คณะกรรมการฯ 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานตา่ง ๆ  

ประชมุคณะกรรมการฯ เพือ

วิเคราะห์ข้อมลูประกอบการวางแผน

ปฏิบติัการ 

สรุปผลข้อมลูเพือการวางแผน

ปฏิบติัการ 

รวบรวมข้อมลู 

กระบวนการปฏิบติังาน (QWP) การ

จดัทําแผนปฏิบติัการ 

• แผนบริหาราชการแผน่ดิน 

• วิสยัทศัน์ของกระทรวง 

• พนัธกิจของกระทรวง 

• เป้าหมายในการให้บริการของ

กระทรวง 

• นโยบายของรัฐบาล 

• วิสยัทศัน์ เป้าหมาย แผนยทุธศาสตร์    

และกลยทุธ์สาํนกั 

• สภาพแวดล้อมปัจจบุนัของ

หน่วยงาน 

• ผลการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน 

 

พ.ค.55 

มิ.ย.55 

กระบวนการปฏบิตังิาน (QWP) : การวเิคราะห์ข้อมูลในการจัดทาํแผนปฏบิตักิาร 
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ผู้ รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกั แจง้แนวทางการพฒันามหาวทิยาลยั 

QWP การรวบรวม และวิเคราะห์

ข้อมลู 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปัจจยัภายในและภายนอก 

-  ผลการประเมนิ กพร. 

-  ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

-  ผลการประเมนิคณุภาพภายนอก 

-  ความต้องการของนกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   

ผู้บริหารสํานกั 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 

สํานกั 

สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปแนวทาง และข้อมลูการจดัทําแผนปฏิบติัการ  

เสนอร่างแผนฯ ตอ่คณะกรรมการ

บริหารสํานกั 

คณะกรรมการบริหารสํานกัให้ความ

เห็นชอบ 

จดัทําร่างแผนฯ 

เผยแพร่แผนปฏิบติัการ 

รับทราบปัญหา ความตอ้งการ 

ประเดน็การพฒันา 

พ.ค.55 

มิ.ย. – ก.ค.55 

กระบวนการปฏบิตังิาน (QWP) : การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร 

เสนอร่างแผนฯ 

พิจารณาร่างแผนฯ 

  

ส.ค.55 
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กระบวนการจัดทาํแผนปฏบิตัริาชการ 

 การจดัทําแผนของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายทีจะสร้างแผนการ

ดําเนินการทีมีพืนฐานมาจากสภาพปัญหา จดุออ่น และการมีสว่นร่วมของประชาชน ดงันนั ในการจดัทําแผนจงึ

มีรูปแบบและกระบวนการในแตล่ะขนัตอน ดงันี 

 

ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลทไีด้รับ (Output) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการจดัทําแผนปฏิบตัริาชการของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาติ ฉบบัที   10 พ.ศ. 2550-2554 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศ

ไทย (IT 2010) 

นโยบายของมหาวิทยาลยั 

 

ข้อมลู/งานวิจยั ตา่ง ๆ ทีเกียวข้อง 

 

มติคณะกรรมการให้หน่วยงาน 

จดัทําแผนกลยทุธ์ 

จดัตงั คณะทํางานจดัทําแผน 

ศกึษาทบทวนนโยบาย/แผนงาน 

ในด้านตา่ง ๆ ของสํานกั 

แผนปฏบิตัริาชการ ปี 2555 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายในของสํานกัปีการศกึษา 2553 

ประชมุเชิงปฏิบติัการจดัทํา SWOT 

ประชมุจดัทําแผนปฏิบติัราชการ ปี 2555 
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บทท ี2 สภาพทวัไปและข้อมูลพนืฐานของหน่วยงาน 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 

พทุธศกัราช  2548  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาปรับเปลียนโครงสร้างใหม ่  จงึมีประกาศเรืองการ

แบง่สว่นราชการภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  พทุธศกัราช 2548  ลงวนัที  25  เมษายน  2548  

กําหนดให้สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจหลกัในการให้บริการสนบัสนนุการเรียนการสอน

ด้านวทิยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศกึษา ประกอบด้วย 4 หน่วยงานยอ่ย ได้แก่ 

สํานกังานผู้ อํานวยการ และศนูย์ให้บริการ 3 ศนูย์ ซงึประกอบด้วยศนูย์วิทยบริการ  ศนูย์การเรียนรู้ทาง

อิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการศกึษา  และศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การกํากบัดแูลของ รอง

อธิการบดีฝ่าวจิยัและบริการวิชาการ  ตอ่มาปีพทุธศกัราช 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ    วนัที 23 

สงิหาคม 2549 เรือง การแบง่สว่นราชการภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พทุธศกัราช 2549 ลงในราช

กิจจานเุบกษา เลม่ 123 ตอนที 74 วนัที  3 สงิหาคม 2549 กําหนดให้ “แบง่สว่นราชการในสถาบนัวิจยัและ

พฒันา  สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานกัศลิปวฒันธรรม เป็นสํานกังานผู้ อํานวยการ” 

ดงันนั ตงัแตว่นัที 23 มิถนุายน 2549 เป็นต้นมา สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจงึมีสว่นราชการ

ภายในเป็นสํานกังานผู้ อํานวยการ (ซงึเปลียนชือจากสาํนกังานเลขานกุาร) และมีการบริหารงานภายในเป็นศนูย์ 

3 ศนูย์ คือ ศนูย์วิทยบริการ ศนูย์การเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศกึษา และศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ แตล่ะศนูย์มีประวตัคิวามเป็นมาดงันี 
ศูนย์วิทยบริการ   

มีพฒันาการมาจากห้องสมดุโรงเรียนสวนสนุนัทาวิทยาลยั  จดัตงัขนึเมือวนัที 17 พฤษภาคม 

พทุธศกัราช 2480 ณ อโุมงค์ใต้เนินพระนางฯ เป็นการชวัคราว  ตอ่มาได้ย้ายไปอยูที่อาคารสายสทุธานพดล  

พทุธศกัราช  2500  ได้ย้ายไปอยูที่อาคาร  1  (อาคารกรรณาภรณ์พิพฒัน์)  มีขนาด  2  ห้องเรียน ระยะนี

ห้องสมดุเริมปฏิบตังิานทกุอยา่งทีเป็นระบบสากลนิยมตอ่มาในปี พทุธศกัราช 2517 วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา

ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอสมดุ  2  ชนั  เป็นอาคารเอกเทศ  และได้รับการเปลียนฐานะจากห้องสมดุมา

เป็นหอสมดุ  วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา  ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอํานวยการหอสมดุ  ทงันีเพือให้

การดําเนินงานหอสมดุเป็นไปตามหลกัวชิาวิชาบรรณารักษศาสตร์อยา่งแท้จริง  ตามพระราชบญัญตัวิิทยาลยัครู  

พทุธศกัราช  2518 

พทุธศกัราช  2535 วิทยาลยัครูได้รับพระราชทานนามจาก  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพล 

อดลุยเดช  ยกฐานะเป็น “สถาบนัราชภฏั” สว่นในงานของฝ่ายหอสมดุได้มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้

ดําเนินงาน โดยใช้โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS 
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พทุธศกัราช  2538  วิทยาลยัครูได้เปลียนฐานะเป็น  “สถาบนัราชภฏั” อย่างถกูต้องตามกฎหมายและ

ตามการแบ่งสว่นราชการในสถาบนัราชภฏั  ได้กําหนดให้ฝ่ายหอสมดุมีฐานะเปลียนไปเป็น  “ สํานกัวิทยบริการ ”  

และสถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทาได้รับงบประมาณเพือจดัสร้างอาคารสํานกัวิทยบริการ  4 ชนั  สร้างเสร็จเรียบร้อย

ในเดือนตลุาคม  พทุธศกัราช  2541 หลงัจากนนัได้ทําทางเดินเชือมอาคารหอสมดุเก่ากบัอาคารหลงัใหม่  เพือ

อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  ตอ่มาได้รับพระราชทานนามวา่“อาคารเฉลมิพระเกียรตพิระชนมพรรษา 6 

รอบ และเมือวนัที  15  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2542  สํานกัวิทยบริการเริมเปิดบริการให้แก่ อาจารย์  นกัศกึษา และ

เจ้าหน้าทีของสถาบนัฯ โดยนําระบบห้องสมดุอตัโนมตัโิปรแกรม Alice for Windows มาใช้                  

         ตอ่มาปีพทุธศกัราช  2543  ได้มีการตอ่เติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชนั 5 ขนึเพือขยายการให้บริการ

ตําราวิชาการ และงานวิจยัสําหรับบณัฑิตศกึษา  รวมทงัตําราวิชาการในโครงการตําราราชภฏัเฉลิม พระเกียรติฯ  

และห้องสมดุศนูย์พทุธศาสนาเพือสนัติภาพ  โดยได้เปิดบริการให้แก่นกัศกึษาตงัแต่ปีการศกึษา 2544  ปลายปี 

พ.ศ. 2544 สถาบนัฯ มีนโยบายสร้างอาคารศนูย์คอมพิวเตอร์และภาษาเคียงข้างอาคารหอสมดุ จึงจําเป็นต้อง

รือถอนอาคารหอสมดุในสว่นทีเป็นสํานกังานของฝ่ายเลขานกุาร  สํานกัวิทยบริการ  จึงต้องยบุห้องสมดุสําหรับคน

พิการ  เพือใช้พืนทีเป็นสว่นหนึงของสํานกังานฝ่ายเลขานกุาร ย้ายมมุเด็กไปจดัไว้ที  ชนั  1   ห้องโถงหน้าลิฟท์  

อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ 

  พทุธศกัราช 2547  คณะกรรมการการปฏิรูปการศกึษาแห่งชาต ิ(สปศ.)  ได้เสนอยกฐานะให้สถาบนัราช

ภฏัเป็นมหาวิทยาลยั  มีฐานะเป็นนิติบคุคล  และเมือวนัที 9  มิถนุายน  พทุธศกัราช  2547  พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศใช้พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั 

พทุธศกัราช  2547 เพือให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพือการพฒันาท้องถิน และประกาศลงราชกิจจานเุบกษา  เมือ

วนัที 10 มิถนุายน พทุธศกัราช 2547 

พทุธศกัราช  2548  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาอยู่ในระหว่างการปรับเปลียนโครงสร้างใหม่  และ

สํานกัวิทยบริการ  ได้เปลียนฐานะเป็นศนูย์วิทยบริการ  สงักดักบัสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชือ ศนูย์คอมพิวเตอร์และบริการ ได้ประกาศและจดัตงัศนูย์ฯ ขนึตงัแต่

ปีการศึกษา  2529  ทีทําการสํานกังานอยู่ที 127 หรือ 1127 อาคาร 1โดยมีเป้าหมายเพือให้การฝึกอบรมและ

บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บคุลากรของหน่วยงาน  ทงัภายในและภายนอกของ

มหาวิทยาลยัฯ 

พุทธศกัราช 2529 ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาทําการฝึกอบรมเกียวกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบตัิการการซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์    

เป็นต้น   
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พทุธศกัราช 2529-2532 ได้ทําโครงการความร่วมมือกบัศนูย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ใน

โครงการพฒันาอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณาจารย์ของสถาบนัราชภฏัทงั 36 แห่งทวัประเทศ ทงัหมด 6 

รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ การประมวลผลแฟ้มข้อมลู การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ  ระบบการจดัการฐานข้อมลู  ระบบปฏิบตัิการ และโครงสร้างข้อมลู ได้มีอาจารย์ผู้สอนใน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จากสถาบนัราชภฏัผา่นการอบรมทงัสนิประมาณ  250  คน 

ตงัแต่ พุทธศกัราช 2529 มาจนถึงปัจจุบนั ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการแก่ชุมชน โดยการฝึกอบรม

หลกัสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน, หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และ

บคุคลภายนอก มากกวา่ 150 รุ่น หรือประมาณ 3,000 กวา่คน 

ต่อมาพุทธศกัราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏได้มี

นโยบายให้แตง่ตงัผู้บริหารระดบัสงูหรือ CEO รับผิดชอบทางด้าน IT (Information Technology) จึงได้มีการ

จดัตงัสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแตง่ตงั CEO ขนึ 

 พทุธศกัราช 2542 สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทาได้ประกาศโครงการจดัตงัสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพือให้การบริการด้านการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่ บคุลากร และบคุคลภายนอก บริการและดแูลระบบ IT ของ

หน่วยงานตา่ง ๆ ทงัสถาบนั พร้อมทงัดแูลแผนแม่บทด้าน IT ของสถาบนั โดยสถาบนัฯ มีการประกาศโครงสร้าง

การบริหารและการกําหนดอํานาจหน้าทีของผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ของสํานกัขึนในวนัที 15  พฤศจิกายน 

2542  และแตง่ตงัคณะกรรมการประจําสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ เมือวนัที  11  พฤษภาคม  2543 

 สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดัทําแผนแม่บท IT ของสถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทาขึนในปีพทุธศกัราช 

2543 เป็นแผนแม่บททีใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544 ได้มีการวางระบบสนับสนุนขันพืนฐานหรือ IT 

Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสงูของสถาบนั ในระบบ Gigabit System  ระบบ ERP สําหรับการ

บริหารจดัการฐานข้อมลูสถาบนั และระบบ Web-based Instruction สําหรับการเรียนการสอน 

 จนกระทงัพทุธศกัราช 2547 สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทาได้เปลียนฐานะเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั        

สวนสนุนัทา และในปีตอ่มา พทุธศกัราช 2548 สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลียนฐานะตามโครงสร้างองค์กร

ใหมข่องมหาวทิยาลยัฯ เป็นศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สงักดัสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศูนยวิ์ทยบรกิาร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

อธิการบด ี
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบรกิารและ        

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หวัหนา้สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 

งานธุรการและ

สารบรรณ 

รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

รองผูอ้าํนวยการ       

ศูนยวิ์ทยบรกิาร 

รองผูอ้าํนวยการ            

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานการเจ้าหน้าท ี

งานแผนและ

งบประมาณ 

งานโสตทศันวสัดุ 

งานเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต

และบํารุงรักษา 

งานวจัิยและพฒันาระบบ 

งานพฒันาเวบ็ไซต์ 

งานบริการ 

งานเทคโนโลยี

งานเทคนิค 

งานบริการ

สิงพมิพ์ 

งานการเงนิ 

งานพสัดุ 

งานประกนั

คุณภาพ 

อธิการบด ี

งาน

ประชาสัมพนัธ์ 
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ภารกจิ หน้าทขีองหน่วยงาน 

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดงันี 
4.1  สาํนักงานผู้อาํนวยการ   

                    มีหน้าทีประสานกํากับ ควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 3 

หน่วยงานยอ่ย  ประกอบด้วย  ศนูย์วิทยบริการ ศนูย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศกึษา  และ

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดงันนัจึงรับผิดชอบงานทีเกียวข้องกบัการบริหารงานของสํานกัในด้านการบริหาร

การผลิต การบริหารการตลาด การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยมีวตัถุประสงค์

เพือให้สํานกัสามารถจดัดําเนินงาน และควบคมุงานของสํานกัให้สําเร็จ และพฒันานโยบายและเป้าหมายทีได้

วางไว้ งานทีปฏิบตัิจึงประกอบด้วย งานนโยบายและแผน งานธุรการและงานสรบรรณ งานด้านงบประมาณ 

การเงินและการบญัชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประเมินผล งานประชาสมัพนัธ์ งานประกันคุณภาพ งาน

จัดการความรู้ และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการพิเศษต่าง ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลยัฯ รวมทงัประสานงานและดําเนินงานเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานทงัภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัฯ 
4.2  ศูนย์วิทยบริการ  
       มีภารกิจหน้าทีดงันี รวบรวม จดัเก็บ และบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมลูออนไลน์ ให้แก่

คณาจารย์   นกัศกึษา  รวมทงับคุลากรของมหาวิทยาลยั  ในระดบัอดุมศกึษาและบณัฑิตศกึษา     

การบริการของศนูย์วิทยบริการ 

1.   บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ   

2.   บริการวารสารและหนงัสือพิมพ์ 

3.   บริการหอจดหมายเหตสุวนสนุนัทา  

4.   บริการสือโสตทศัน์ 

5.   บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  

6.   บริการสืบค้นอินเตอร์เน็ต และซีดี-รอม 

7.   บริการฐานข้อมลูออนไลน์และฐานข้อมลูซีดี-รอม 

8.   บริการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมลูออนไลน์ 
งานบริหารจดัการ  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี 

1. จดัพิมพ์และโต้ตอบหนงัสือราชการ 
2. ควบคมุดแูลบริหารบคุลากรของศนูย์วทิยบริการ 
3. จดัสรรงบประมาณการจดัซอืทรัพยากรสารสนเทศของศนูย์วทิยบริการ 
4. จดัซือจดัจ้างพสัดคุรุภณัฑ์ 

5. รวบรวม  จดัเก็บสถิตกิารปฏิบตังิานของบคุลากรภายในศนูย์วทิยบริการ 
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6. ดแูลอาคารสถานที 

งานบริการ  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี 
1. บริการการอา่นทรัพยากรสารสนเทศ 

2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. นิทรรศการและสง่เสริมการอา่น 

4. บริการอ้างองิและจดัทําบรรณานกุรม 

5. บริการสารสนเทศเฉพาะบคุคล 

6. บริการช่วยค้นคว้า 

7. บริการสารสงัเขปและดรรชนี 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี 

1.  ควบคมุดแูลระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ของศนูย์วทิยบริการ 

2.  ดแูลระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ

3.  พฒันาเว็บไซต์ของศนูย์วทิยบริการ 

4.  จดัซือวสัด ุ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทงัฐานข้อมลูออนไลน์ 

5.  บริการสืบค้นสารสนเทศ 

6.  ร่วมมือกบั สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จดัทํา  Digital  Collection 
งานเทคนิค  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี 

1.  จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

2.  วิเคราะห์และกําหนดเลขหมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศ 

3.  ซอ่มบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

4.  จําหนา่ยออกสือสงิพมิพ์ 

5.  จดัทําฐานข้อมลูท้องถิน 

6.  จดัหาเอกสารจดหมายเหต ุ
งานโสตทศันวัสดุ  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี 

1.  จดัหาสือโสตทศัน์   และโสตทศันวูสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ 

2.  จดัเตรียมสือโสตทศันวสัด ุ ก่อนออกให้บริการ 

3.  บริการสือโสตทศัน์ 

4.  ซอ่มบํารุงสือโสตทศันวสัด ุ  และวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ 
4.3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจ หน้าท ีดงันี 

1. การให้บริการและดแูลระบบเครือขา่ยของมหาวทิยาลยั 

2. การดแูลและจดัทําข้อมลูใน web site 
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3. การให้บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ e-mail 

4. การให้บริการเครือขา่ยไร้สาย Wireless Lan 

5. การให้บริการใช้อินเตอร์เน็ตจากทางบ้าน Dail Up 

6. ให้บริการฝึกอบรมทกัษะมาตรฐานการใช้ ICT ให้กบันกัศกึษา 

7. ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บคุลากรและบคุคลทวัไป 
ฝ่ายบริหารและธุรการ  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี  

1.  งานแผนงาน    2.  งานงบประมาณ 

3.  งานจดัซือ/จดัจ้าง  4.  งานธุรการและงานสารบรรณ 

5.  งานบริหารบคุคล   6.  การประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ฝ่ายเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตและบาํรุงรักษา  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี  

1.  งานคอมพวิเตอร์แมข่า่ย     

2.  งานระบบเครือขา่ย Intranet และ Internet  

3.  งานตรวจสอบและป้องกนัไวรัส   

4.  งานระบบรักษาความปลอดภยับนเครือขา่ย  

5.  งานแนะนําวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กบันกัศกึษาและบคุลากรของ 

     มหาวทิยาลยั 

6.  งานดแูลห้องบํารุงรักษา 
ฝ่ายวิจยัและพัฒนาระบบ  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี 

1.  งานวิจยัสร้างฐานความรู้ 

2.  งานออกแบบและพฒันาโฮมเพจ  

4.  งานวิจยัและพฒันาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.  งานให้คําปรึกษาแนะนําวิธีการให้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.  งานตดิตามและประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือมาเพิมประสทิธิภาพให้กบั    

     มหาวทิยาลยั 
                 ฝ่ายอบรมและบริการวชิาการ  มีหน้าทรัีบผิดชอบดงันี 

1.  พฒันาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศระยะสนั 

2.  จดัทําแผนการฝึกอบรม 

3.  จดัทําคูมื่อและเอกสารประกอบฝึกอบรม   

4.  จดัอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ  

5.  จดัประชมุสมัมนาทางวชิาการ    

6.  งานประชาสมัพนัธ์ 
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นโยบายด้านการปฏบิตังิาน 

เพือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนด

นโยบายด้านตา่ง ๆ ดงันี 
1.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑติ 

       1.1  การเรียนการสอน 

  (1) เน้นการผลิตบณัฑิตในหลกัสตูรทีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สนบัสนุน

ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ภาษาต่างประเทศ  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทงัให้มีความสามารถในการวิจยัที นําไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

(2) สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

       1.2  การพฒันาหลกัสตูร 

             (1) สนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรโดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

(2)  กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของบณัฑิตในแต่ละหลกัสูตร และมีการสอบความรู้รวบยอด / 

ความรู้อืนทีเทียบเท่า  หรือผา่นการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัก่อนสําเร็จการศกึษา 

 1.3  การพฒันานกัศกึษา 

   (1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทีมุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศ คณุธรรม จริยธรรม บคุลกิภาพ และมีภาวะผู้ นํา 

   (2) ส่งเสริมให้ใช้ระบบอาจารย์ทีปรึกษาและการวิจัยในชันเรียนเป็นเครืองมือในการพฒันา

นกัศกึษา 

   (3) พฒันาระบบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาให้มีสมรรถนะความเชียวชาญด้านงานวิจยั 

   (4) พัฒนาระบบกองทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการพัฒนา

สวสัดกิารตา่ง ๆ แก่นกัศกึษา  
2.  นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  2.1  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการผลติงานวิจยัร่วมกนั 

 2.2  ใช้กระบวนการวิจยัเป็นกลไกขบัเคลือนการพฒันาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรียนการ

สอนและแหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

  3.1  สนบัสนนุให้หน่วยงานจดัการศกึษาจดัตงัแหลง่บริการวิชาการและบรูณาการ  การบริการ

วิชาการกบัการเรียนการสอน โดยมีหน่วยงานภายนอกระดบัชาตใิห้การรับรอง หรือร่วมมือ  
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  3.2  มุ่งให้บริการวิชาการทียกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของชมุชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริมรายได้ 

และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพือเป็นแหล่งบริการ

วิชาการระดบัชาต ิ

  3.3  มุ่งพฒันาสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศกึษาสนองต่อการปฏิรูปการศกึษาและ

การฝึกหดัครู 
4.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 
  4.1 เร่งรัดพฒันาศนูย์ข้อมลูสารสนเทศด้านศลิปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์  

  4.2 สง่เสริมกิจกรรมทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมโดยการมีสว่นร่วมของมหาวิทยาลยักบัชมุชน 
5.  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร 

5.1  การบริหารการเงิน 

       (1) จดัให้มีแผนบริหารการเงินทกุหน่วยงาน 

       (2) ทกุหน่วยงานบริหารการเงินด้วยระบบ ERP 

      5.2  การบริหารบคุลากร 

       (1) จดัการทรัพยากรอยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพตามภาระงานและปริมาณงาน 

ทีมีตามพนัธกิจทีกระจายอํานาจลงหน่วยปฏิบตัใิช้บคุลากรให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

 (2) มีระบบบริหารทรัพยากรบคุคลในมาตรฐานเดียวกนัทกุหน่วยงาน 

       5.3  การบริหารสนิทรัพย์ถาวร 

 (1) กําหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภยัของสนิทรัพย์ถาวรอยา่งเคร่งครัด  

และเข้มงวด 

  (2) มีแผนการบริหารสนิทรัพย์ถาวรโดยใช้หลกัการใช้ทรัพยากรร่วม 
6.  นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
       6.1  สนบัสนนุให้ทํา KM , 5ส. ทกุหน่วยงาน ประกวดหน่วยงานทีได้ / รางวลั 

       6.2  ให้ทกุหน่วยงานจดัทําระบบประกนัคณุภาพของหน่วยงานครอบคลมุทงัระบบ 

       6.3  ให้มีการประกนัคณุภาพระดบับคุคล 
7.  นโยบายด้านการจัดหารายได้ 
      7.1 สง่เสริม และสร้างแรงจงูใจให้ทกุหน่วยงานจดัหารายได้ สนบัสนนุกิจการของ 

หนว่ยงาน ทกุหนว่ยงานสง่เสริม  

                    7.2 สนบัสนนุ สร้างแรงจงูใจ จดุแข็งของหน่วยงาน ทบทวนระเบยีบ และการนํามา 

พฒันาหนว่ยงาน 
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8.  นโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 8.1 สนบัสนนุให้ทกุหน่วยงานนําระบบคณุภาพมาใช้บริหารจดัการงานสนบัสนนุการจดั

การศกึษา 

 
นโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน 
 สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา เป็นหนว่ยงานทีมีภารกิจ

หลกัในการให้บริการสนบัสนนุการเรียนการสอนด้านวทิยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีศกึษา 

ประกอบด้วย 4 หนว่ยงานยอ่ย ได้แก่  สํานกังานผู้ อํานวยการ และศนูย์ให้บริการ 3 ศนูย์ซงึประกอบด้วยศนูย์

วิทยบริการ ศนูย์การเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ และศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การกํากบัดแูลของ

อธิการบด ี
1.  นโยบายด้านการบริหาร 

1.1  เป็นแหลง่บริการวชิาการทีมีทรัพยากรสารสนเทศทีหลากหลาย  และครอบคลมุทกุ สาขาวิชาที

เปิดสอน 

1.2  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการและให้บริการอยา่งเพียงพอ สะดวก   

รวดเร็ว  และทนัตอ่ความต้องการของผู้ใช้ 

1.3  จดัระบบบริการตา่ง ๆ ให้ผู้ใช้มีความพงึพอใจมีบรรยากาศการบริการวิชาการทีสะดวก  เชิญ

ชวนให้เข้าไปใช้บริการ 

1.4  เผยแพร่บริการวิชาการด้านวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สูป่ระชาคมทวัไป 

1.5  พฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพในการปฏิบตังิาน 
2.  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

2.1 ด้านการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
2.1.1   บคุลากรภายในสํานกัจะต้องได้รับการฝึกอบรม เข้าร่วมสมัมนา หรือศกึษาดงูาน   

  อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง  เพือให้มีศกัยภาพในการปฏิบตังิานและให้บริการแก่ผู้ใช้ 

2.1.2   สง่เสริมให้บคุลากรพฒันาตนเองเพือการพฒันาการทํางานให้เกิดประสทิธิภาพ  ทีดีขนึ             

2.1.3   จดัหาหนงัสอืและวารสารทีทนัสมยั เพือให้ความรู้แก่บคุลากรภายในหนว่ยงาน 

2.1.4   จดัทํารายงานผลการปฏิบตังิานประจําปี 
2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

   2.2.1    ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบับคุลากรของ   

มหาวิทยาลยั 

   2.2.2    จดัอบรมหลกัสตูร e-Learning เพือพฒันาคณาจารย์ของมหาวิทยาลยั 
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   2.2.3 ร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนจดัฝึกอบรมด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

บคุลากรของมหาวิทยาลยั      

   2.2.4 จดัให้มีการตดิตามและประเมินผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันางาน

และการพฒันาการเรียนการสอน 
2.3 ด้านการพัฒนานักศึกษา 

2.3.1 ประเมินทกัษะความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษา  

2.3.2 จดัฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลกัสตูรระยะสนั 

2.3.3 จดัอบรมให้นกัศกึษามีทกัษะการใช้ห้องสมดุ การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและการใช้

ฐานข้อมลูออนไลน์ 

2.3.4 พฒันานกัศกึษาให้สามารถใช้ระบบการจดัการเรียนการสอนผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
3.  นโยบายด้านการสือสารประชาสัมพันธ์ 

3.1 จดัทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์ถาวรตามจดุตา่ง ๆ เพือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 

3.2  จดัทําแผน่พบัประชาสมัพนัธ์เพือแจกตามสถานทีจดังานนิทรรศการตา่ง ๆ 

3.3  ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือสงิพมิพ์ สือโทรทศัน์ –วิทย ุ

3.4  ประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเว็บไซต์ของมหาวทิยาลยัและเวบ็ไซต์อืน ๆ ตามความเหมาะสม 

3.5  ให้บริการด้านการประชาสมัพนัธ์กบัทางมหาวิทยาลยัและมหาวทิยาลยัอืน ๆ 

3.6  จดัทําเอกสารเพือเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.  นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 

4.1 จดัทําแผนปฏบิตักิารให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์และนโยบายของมหาวทิยาลยั   

4.2 จดัทําคูมื่อการปฏิบตังิาน 

4.3 จดัให้มีการประชมุปรึกษาหารือเกียวกบัเรืองการประกนัคณุภาพภายในหน่วยงาน 

4.4 จดัทํารายงานผลการปฏิบตังิานประจําปี 

4.5 จดัเตรียมเอกสารเกียวกบัการประกนัคณุภาพเพือรองรับการตรวจประเมินภายใน 
5.  นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

5.1 เป็นศนูย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบันกัศกึษา บคุลากรและบคุคลทวัไป 

5.2 เป็นศนูย์สอบทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบันกัศกึษา บคุลากรและบคุคลทวัไป 

5.3 เป็นแหลง่บริการฐานข้อมลูออนไลน์ในการศกึษาค้นคว้าให้กบันกัศกึษา บคุลากรและบคุคล

ทวัไป 

5.4 เป็นแหลง่บริการทรัพยากรสารนิเทศในการศกึษาค้นคว้าให้กบันกัศกึษา บคุลากรและบคุคล

ทวัไป 
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5.5 เป็นแหลง่เผยแพร่ข้อมลูด้านวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผา่นสือสงิพิมพ์ตา่ง ๆ เช่น 

สาร/วารสาร/ขา่วสารของสาํนกัฯ และเวบ็ไซต์ของสํานกัฯ ให้กบัโรงเรียนและหน่วยงานที

เกียวข้อง 
6.  นโยบายด้านการจัดทาํระบบฐานข้อมูล 

6.1 สง่เสริมการพฒันาระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีทนัสมยั มีประสทิธิภาพและ

ทวัถงึ  เพือสนบัสนนุการเรียนการสอน การบริหาร การวจิยั และการบริการวิชาการแก่สงัคม     

6.2 พฒันาระบบสารสนเทศเพือบริหารจดัการบคุลากร 
6.3 พฒันาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning) 

6.4 พฒันาเครือขา่ยสารสนเทศและศนูย์ข้อมลูตา่ง ๆ ทีสามารถเชือมโยงและ ใช้ประโยชน์ร่วมกนั

ได้ ภายในองค์กรทงัในระดบัประเทศและตา่งประเทศ     

6.5 สง่เสริมให้มีการประสานงานการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลยั  ให้ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยใช้ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ     

6.6  สง่เสริมให้บคุลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

บุคลากรของหน่วยงาน 

บคุลากรสายผู้บริหาร (หน่วยงาน  สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ประเภทบคุลากร/ 

ระดบัการศกึษา/ 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตํากวา่ 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

ข้าราชการ   1  1     

พนักงาน
มหาวทิยาลัย 

         

- ประเภทประจาํ   1 1 2     

- ประเภทชัวคราว          
พนักงานราชการ          
ลูกจ้างประจาํ          

รวม   2 1 3     

 
ข้อมูล ณ วันท ี30 กันยายน 2554   
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บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ (หน่วยงาน สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ประเภทบคุลากร/ 

ระดบัการศกึษา 
ตํากวา่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ  1 1  2 

พนักงาน
มหาวทิยาลัย 

     

- ประเภทประจาํ  15 1  16 

- ประเภทชัวคราว 7 18 1  26 

พนักงานราชการ  1   1 

ลูกจ้างประจาํ 1    1 

รวม 8 35 3  46 

ข้อมูล ณ  วันท ี30 กันยายน 2554   

 

ข้อมูลเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 

 

ผู้ใช้ 
จํานวน 

Server 

จํานวน 

คอมพิวเตอร์ 

จํานวน จดุเชือม

อินเตอร์เน็ตทกุประเภท 
จํานวนระบบฐานข้อมลู 

นกัศกึษา 31 193 310  

อาจารย์ 5 4 3 24 

ฝ่ายสนบัสนนุ 1 61 22 3 

รวม 37 258 335 27 

หมายเหต ุ  
 ในกรณีใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหวา่งนกัศกึษา อาจารย์และฝ่ายสนบัสนนุจะระบจํุานวนไว้ทีเดียว 

 

ข้อมูลผู้รับบริการและวธีิการให้บริการ 

1. บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ e-mail 

ผู้ รับบริการ 

  นกัศกึษา 

  อาจารย์ 

  บคุลากร 
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วิธีการให้บริการ 

-  นกัศกึษาใช้สําเนาบตัรนกัศกึษา 

-  บคุลากรใช้สําเนาบตัรประชาชน 

-  คณาจารย์ใช้สําเนาบตัรข้าราชการ 

สามารถขอรับ User name และ password ได้ที ชนั 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สนุนัทา 

2. การใช้งาน Wireless SSRU มหาวิทยาลยัราภฏัสวนสนุนัทา 

ผู้ รับบริการ 

         นกัศกึษา 

         อาจารย์ 

         บคุลากร 

วิธีการให้บริการ 

-  นกัศกึษาใช้สําเนาบตัรนกัศกึษา 

-  บคุลากรใช้สําเนาบตัรประชาชน 

-  คณาจารย์ใช้สําเนาบตัรข้าราชการ 

สามารถขอรับ User name และ password ได้ที ชนั 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สนุนัทา 

3. บริการใช้อินเทอร์เน็ตจากทางบ้าน 

ผู้ รับบริการ 

         นกัศกึษา 

         อาจารย์ 

         บคุลากร 

วิธีการให้บริการ 

-  นกัศกึษาใช้สําเนาบตัรนกัศกึษา 

-  บคุลากรใช้สําเนาบตัรประชาชน 

-  คณาจารย์ใช้สําเนาบตัรข้าราชการ 

สามารถขอรับ User name และ password ได้ที ชนั 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สนุนัทา 

4. บริการห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ 
ผู้ รับบริการ 

         นกัศกึษา 
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         อาจารย์ 

         บคุลากร 

วิธีการให้บริการ 

-  นกัศกึษาแสดงบตัรนกัศกึษา 

-  บคุลากรแสดงบตัรพนกังาน 

-  คณาจารย์แสดงบตัรข้าราชการ 

5. บริการโครงการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบันกัศกึษา 

ผู้ รับบริการ 

         นกัศกึษา 

วิธีการให้บริการ 

-  นกัศกึษาชนัปีที 1-2 หรือนกัศกึษาทียงัไมผ่า่นโครงการสามารถเลอืกกิจกรรมอบรมหรือ

กิจกรรมสอบก็ได้สามารถเลือกลงทะเบียนตามทีศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดได้ด้วย

ตนเองในเว็บ www.ict.ssru.ac.th 

6. บริการยืม-คืนหนงัสือ และ สือโสตทศัน์ 

ผู้ รับบริการ 

  นกัศกึษา 

  อาจารย์ 

  บคุลากร 

  บคุคลทวัไป 

วิธีการให้บริการ 

-  ผู้ใช้บริการแสดงบตัร (บตัรนกัศกึษา บตัรอาจารย์  บตัรข้าราชการและบตัรพนกังาน) ทกุ

ครังเมือใช้บริการ 

-  นําหนงัสือและสือโสตทศัน์ทีต้องการยืมมาแสดง ตอ่เจ้าหน้าที      ถ้าต้องการแผน่   CD-

Rom   ประกอบหนงัสือให้แจ้งเจ้าหน้าทีประจําเคาน์เตอร์ 

-  เมือทําการยืม-คืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ ยืมต้องประทบัตราวนักําหนดสง่คืนด้วยตนเองทกุ    

ครัง 

-  หนงัสือชือเรืองเดียวกนั  ผู้แตง่เดียวกนัยืมได้  1  เลม่ 

-  ผู้ ยืมใช้สทิธิในการยืมหนงัสือและวสัดสุารสนเทศตอ่กนัได้ (ยกเว้นกรณีหนงัสือและวสัดุ

สารสนเทศดงักลา่วทีมีผู้ ทําการจองไว้   ไมส่ามารถยืมตอ่ได้) 

-  ผู้ ทีมีหนงัสือหรือวสัดสุารสนเทศของศนูย์วิทยบริการเกินกําหนด จะไมอ่นญุาตยืมวสัดุ

สารสนเทศ 
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-  หากพบหนงัสือและวสัดสุารสนเทศทีต้องการยืม  ได้มีผู้ใช้บริการยืมออกหมดแล้วผู้ ยืม

สามารถใช้บริการจองหนงัสอืได้ทีเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 

7. บริการวารสารและหนงัสือพิมพ์ 

ผู้ รับบริการ 

  นกัศกึษา 

  อาจารย์ 

  บคุลากร 

  บคุคลทวัไป 

วิธีการให้บริการ 

-  ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอา่นได้โดยเสรี เมือเลกิใช้บริการสามารถนํามาเก็บทีทีได้จดัไว้ให้ 

      - หากเป็นวารสารวชิาการทีทําดรรชนี และวารสารลว่งเวลา ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้

เจ้าหน้าทีทีเคาน์เตอร์ยืม-คืน หยิบให้ 

8.    บริการอินเตอร์เน็ต 

ผู้ รับบริการ 

  นกัศกึษา 

  อาจารย์ 

  บคุลากร 

  บคุคลทวัไป 

วิธีการให้บริการ 

 -  ผู้ใช้แสดงบตัรนกัศกึษาหรือหลกัฐานการลงทะเบยีนในการเข้าใช้บริการครังแรก   

     เพือขอ User และ Password  การใช้เครือง 

 -  การใช้บริการผู้ใช้ 1 คน ตอ่คอมพิวเตอร์  1 เครือง สามารถใช้ได้คนละ  2 ชวัโมง 

9.    บริการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ 

ผู้ รับบริการ 

  นกัศกึษา 

  อาจารย์ 

  บคุลากร 

  บคุคลทวัไป 
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วิธีการให้บริการ 

-  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเองโดยเข้าสูเ่ว็บไซต์ของศนูย์วทิยบริการ 

www.library.ssru.ac.th  และเข้าไปทีฐานข้อมลูออนไลน์   ซงึจะปรากฏรายชือฐานข้อมลู

ออนไลน์ทงัหมด  ซงึผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการฐานข้อมลูตา่ง ๆ ได้เลย 

10.  บริการเอกสารจดหมายเหต ุ

ผู้ รับบริการ 

  นกัศกึษา 

  อาจารย์ 

  บคุลากร 

  บคุคลทวัไป 

วิธีการให้บริการ 

-  ผู้ใช้บริการสามารถอา่นและศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเอกสารทีจดัเตรียมไว้ในตู้ และ    

   เครืองคอมพิวเตอร์แตะสมัผสั 
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บทท ี3 การวเิคราะห์ศักยภาพในการพฒันา (SWOT)  

และการปรับปรุงตามผลการประเมนิคุณภาพ 

 

การวเิคราะห์ศักยภาพในการพฒันา (SWOT) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  การสือสารสารสนเทศหลากหลาย 

2.  มีสือทรัพยากรสารสนเทศทนัสมยั 

3.  ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ

3.  การแบง่ภาระงาน/ระบบการทํางานเป็น

ระบบ 

5.  สถิตใินการปฏิบตังิานสามารถ

ตรวจสอบได้ 

6.  การบริการเชิงรุก/Service Mind 

7.  ความสามคัคี 

8.  สง่เสริมการอา่น 

9.  ระบบอนิเทอร์เน็ต 

1.  พืนทีคบัแคบ    

2.  สงิอํานวยความสะดวกไมเ่พียงพอตอ่

ผู้ใช้บริการ   

3.  การสร้างขวญัและกําลงัใจในการ

ทํางาน 

4.  ความปลอดภยั    

5.  อปุกรณ์/ชนัวางหนงัสือในการจดัเก็บ  

6.  ขาดการสอืสารภายในองค์กร          

7.  วิทยานิพนธ์มีให้บริการน้อย  

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  งบประมาณพฒันาบคุลากร 

2.  สง่เสริมการเข้าอบรม/การศกึษาดงูาน 

3.  มนัคงก้าวหน้า (การขนึเงินเดือน/บรรจ)ุ 

4.  เป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่ทีมีชือเสียง 

5.  อยูใ่จกลางเมือง การคมนาคมสะดวก 

ใกล้สถานทีราชการทีสําคญั 

6.  ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก 

7.  การสือสารภาษาตา่งประเทศของ

พนกังาน 

 

 

1.  การเมืองสง่ผลตอ่ความปลอดภยั/การ

เดนิทาง   

2.  ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  

3.  คูแ่ขง่ขนัมีมาก    

4.  สถานทีคบัแคบ (ทีจอดรถ  สนามกีฬา ) 

5.  ขาดความร่วมมือการประสาน

หนว่ยงาน 

6.  เกณฑ์การเบกิจ่ายไมเ่อือตอ่การ

ปฏิบตังิานในการจดัโครงการตา่ง ๆ ทํา

ให้การเบกิจ่ายลา่ช้า  
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การพฒันาคุณภาพตามผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศึกษา 2553 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะผลการประเมิน แนวทางการปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ 

1.ปรัชญา 

ปณิธาน 

วตัถปุระสงค์ 

และแผนการ

ดําเนินการ 

1. หน่วยงานขาดการวพิากษ์

แผนกลยทุธ์จากหนว่ยงาน

ภายนอกและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

ในการขอรับบริการ 

1. หน่วยงานขาดการ

วิพากษ์แผนกลยทุธ์จาก

หนว่ยงานภายนอกและ

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียใน

การขอรับบริการ 

-  จดัประชมุเพือทบทวน

และวิพากษ์แผนกลยทุธ์

จากหนว่ยงานภายนอก

และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี

ในการขอรับบริการ 

7. การบริหาร

และการจดัการ 

1.  หนว่ยงานยงัไมมี่ระเบยีบ

การดําเนินงานด้าน e-book 

อยา่งเป็นรูปธรรม ทําให้การ

บริการยงัไมค่รอบคลมุในทกุ

หนว่ยงาน  

 

2. บคุลากรในหนว่ยงาน

บางสว่นยงัขาดประสบการณ์

และความรู้เกียวกบัเกณฑ์การ

ประเมินคณุภาพฯ 

1.  หนว่ยงานยงัไมมี่

ระเบียบการดําเนินงาน

ด้าน e-book อยา่งเป็น

รูปธรรม ทําให้การ

บริการยงัไมค่รอบคลมุ

ในทกุหน่วยงาน 

2. บคุลากรในหนว่ยงาน

บางสว่นยงัขาด

ประสบการณ์และ

ความรู้เกียวกบัเกณฑ์

การประเมนิคณุภาพฯ 

-  จดัทําระเบยีบการ

ดําเนินงานด้าน e-book 

อยา่งเป็นรูปธรรม เพือ

ทําให้การบริการที

ครอบคลมุในทกุ

หนว่ยงาน 

 

-  จดัอบรมสร้างความรู้

ความเข้าใจกบับคุลากร

เกียวกบัเกณฑ์การ

ประเมินคณุภาพ 

8. การเงินและ

งบประมาณ 

1. ผู้บริหารของหน่วยงานยงัไม่

มีนําข้อมลูจากการรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและ

ตดัสนิใจทีเป็นรูปธรรม 

 

1. ผู้บริหารของ

หนว่ยงานยงัไมมี่นํา

ข้อมลูจากการรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการ

วางแผนและตดัสนิใจที

เป็นรูปธรรม 

-  เสนอผู้บริหารเพือนํา

ข้อมลูทีรายงานทางการ

เงินไปใช้ในการวางแผน

และตดัสนิใจทีเป็น

รูปธรรม 

9. ระบบและ

กลไกการประกนั

คณุภาพ 

- - - 
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บทท ี4 แผนปฏบัิตริาชการประจาํปี 
 

ปรัชญา 

สารสนเทศทนัสมยั  เทคโนโลยีก้าวไกล  สูส่งัคมแห่งการเรียนรู้เพือเพิมพนูภมูิปัญญา 

 

วสัิยทศัน์ 

เป็นองค์กรชนันํา ในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพือมุง่สู ่

มาตรฐานสากล 

 

พนัธกจิ 

1.  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศเพือรองรับพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

2.  ให้บริการระบบเครือขา่ยสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แก่นกัศกึษา และบคุลากรของ

มหาวิทยาลยั ตลอดจนผู้ใช้บริการทวัไป ด้วยระบบการให้บริการเทคโนโลยีทีทนัสมยัและมี

ประสทิธิภาพ 

3.  พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร แก่นกัศกึษา  และบคุลากรของมหาวทิยาลยั 

4.  ให้บริการวชิาการและสารสนเทศ  แก่นกัศกึษา บคุลากรของมหาวทิยาลยั และบคุคลทวัไป 

5.  พฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีการทํางานอยา่งมีคณุภาพ 

 

ค่านิยม 

     มุง่มนับริการ  ทํางานเป็นทีม  มีคณุธรรม  ผู้ นําเทคโนโลยี 

 

อัตลักษณ์ 

บริการดี  มีนําใจ  ใฝ่เรียนรู้  คูค่ณุธรรม  นําเทคโนโลย ี

 

เอกลักษณ์ 

ยดึมนัคณุธรรมและจริยธรรม  เคารพในความคดิเห็น  มีนําใจตอ่กนัและทํางานเป็นทีม 
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จุดเน้นในการพฒันาประจาํปี 

1.  พฒันาระบบ e-library 

2.  พฒันาระบบ e-book 

3.  พฒันาระบบ ฐานข้อมลูเพือการตดัสนิใจ (BI) 

4.  พฒันาระบบประกนัคณุภาพรายบคุคล 

5.  พฒันาระบบ ISO 9000 : 2008 

6.  พฒันาระบบตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 

 

นโยบายด้านงบประมาณ 

สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมีนโยบายการจดัสรรงบประมาณสําหรับการ

ผลกัดนัความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมโครงการของหน่วยงานตา่ง ๆ ดงันี 

1. วงเงินจดัสรรของแตล่ะหนว่ยงานจะจดัสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงาน 

และเงือนไขของระเบียบข้อบงัคบัด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงานนนั รวมถงึข้อตกลงระหวา่ง 

หนว่ยงานทีมีการบนัทกึข้อตกลงไว้ก่อนเสนอคําขอตงังบประมาณ 

2. ให้ทกุหนว่ยงานใช้เกณฑ์การจดัสรรเดียวกนั ได้แก่ 

2.1 เงินรายได้ทกุประเภทหลงัหกัคา่ใช้จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้วจงึนํามาจดัสรรเป็น 

งบประมาณรายจ่ายได้ตามสดัสว่นของรายรับรายจ่ายคงที (Fixed Cost) ได้แก่ 

(1) คา่แรกเข้า (จ่ายตามทีเก็บเงิน) 

(2) คา่กิจกรรมนกัศกึษา 

(3) คา่ห้องสมดุ 

(4) คา่บํารุงระบบสารสนเทศและด้านอินเตอร์เน็ต 

(5) คา่สาธารณปูโภค (คา่นํา คา่ไฟฟ้า คา่นํามนั คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์) 

(6) คา่ซอ่มบํารุงอาคารเรียนสว่นกลาง ได้แก่ ซอ่มแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณปูโภค 

(7) คา่จ้างรักษาความสะอาด 

(8) คา่เงินรางวลัประจําปี 

(9) งบกลาง 

2.2 เงินรายได้ทกุประเภทหลงัหกัคา่ใช้จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้วหกัเข้าเงินคงคลงั ร้อยละ 20 

ของประมาณการรายรับและนํามาจดัสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีร้อยละ 80 

3. การแบง่เงินบริหารหนว่ยงานตามโครงสร้างออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ เงินงบดําเนินการของ 

หนว่ยงานร้อยละ 80 เงินงบดําเนินการสําหรับหน่วยงานบริหารสว่นกลางร้อยละ 20 
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4. สนบัสนนุ กิจกรรม/โครงการ ทีมุง่ผลกัดนัผลสําเร็จตามเป้าหมายของตวัชีวดัในแผนปฏิบตั ิ

ราชการสํานกั 

5. มุง่พฒันาบคุลากร และคณุภาพบณัฑิตตามวิสยัทศัน์และปณิธานสาํนกั 

6. สง่เสริมให้ทกุหนว่ยงานจดัให้มีการดาํเนินงานตามจดุเน้นประจําปี ของหน่วยงานอยา่งเตม็ 

ศกัยภาพ 

7. สง่เสริมให้ชมุชน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีมีสว่นร่วมในการแลกเปลียนเรียนรู้ และร่วม 

กิจกรรมตา่ง ๆ ของสํานกั ทงัในด้านการอบรมและด้านอืน ๆ 

8. มุง่สง่เสริมประสทิธิภาพการบริหารจดัการและการลดคา่ใช้จ่าย โดยใช้ต้นทนุผลผลติเป็น 

แนวทาง 

9. สนบัสนนุการจดัทําระบบฐานข้อมลู เพือการบริหาร การเรียนการสอน และการวจิยั 

10. สนบัสนนุให้หน่วยงานมีระบบการบริหารความเสยีง 
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ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป้าประสงค์ของหน่วยงาน กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหาร

จดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และ

สูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัทีมี

คณุภาพ 

1. มีระบบบริหารจดัการและกํากบั

ดแูลตนเองทีดีตามหลกั                 

ธรรมาภิบาล 

2. มีการดําเนินงานตามเกณฑ์

คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

3. พฒันามหาวิทยาลยัเป็นองค์กร

การเรียนรู้ โดยใช้การจดัการความรู้

เป็นเครืองมือ 

ยกระดบัคณุภาพการให้บริการด้าน

สารสนเทศแก่นกัศกึษาและ

บคุลากร 

พฒันาระบบบริหารจดัการทีดี มี

คณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พฒันาคณาจารย์และบคุลากรของ

มหาวิทยาลยัให้มีความเชียวชาญ

ด้านการใช้งาน ICT 

ยทุธศาสตร์ที 2 พฒันา และระดบั

ยกคณุภาพมาตรฐานบคุลากร 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลยั นกัศกึษา ให้มี

ศกัยภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขนั 

1. นกัศกึษาและศิษย์เก่าได้รับ

บริการด้านข้อมลูข่าวสาร ในด้าน

วิชาการ วิชาชีพ 

2. บคุลากรของมหาวิทยาลยัได้รับ

การพฒันา สง่เสริมศกัยภาพ ขีด

ความสามารถให้มีสมรรถนะที

เหมาะสมตามความต้องการของ

มหาวิทยาลยัฯ และเพือรองรับการ

เปลียนแปลงในอนาคต 

 

 

1. พฒันาทกัษะด้านสือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากร 

2. สง่เสริมความรู้ทกัษะด้านสือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

นกัศกึษา 

บคุลากรของสํานกัได้รับการพฒันา

ตามแผนพฒันาบคุลากร 

พฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 

และนกัศกึษาด้าน  ICT และ

พฒันาระบบ e-Learning ที

สมบรูณ์แบบ 
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ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป้าประสงค์ของหน่วยงาน กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์ที 5 ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม ทรัพยากรการ

เรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสม

ทนัสมยั และธํารงไว้ซงึสวนสนุนัทา 

สถานศกึษาทีมีทรัพยากรการ

เรียนรู้ และภมูิทศัน์ทาง

สถาปัตยกรรม ทีตอบสนอง

นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต 

1. พฒันาสือทรัพยากรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนบัสนนุ

และสง่เสริมการเรียนรู้ 

2. พฒันาระบบสารสนเทศสูก่าร

เป็น E-University และเป็นองค์กร

แหง่การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาระบบเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรสารสนเทศสูก่ารเป็น     

E- University และระบบสนบัสนนุ

ขนัพืนฐานหรือ IT Infrastructure 

ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสงู

ของสถาบนัในระบบ ERP 

1. การให้บริการด้าน  ICT   แก่

ผู้ประกอบการในระดบัตา่ง ๆ 

2. พฒันาระบบ Back Office และ 

E-Service ทีบรูณาการ โดยให้มี

ความครอบคลมุ และปลอดภยั 
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ความเชือมโยงปรัชญา พระราชบัญญัตสิถาบนั จุดเน้น กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท ี2 (พ.ศ. 2551-2565) และทศิทาง

แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัท ี11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
ปรัชญา พระราชบัญญัตสิถาบัน จุดเน้น กรอบแผนอุดมศกึษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2  
(พ.ศ. 2551-2565) 

ทศิทางแผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

ยกระดบัคณุภาพการ

ให้บริการด้านสารสนเทศแก่

นกัศกึษาและบคุลากร / 

พฒันาคณาจารย์และ

บคุลากรของมหาวิทยาลยัให้

มีความเชียวชาญด้านการใช้

งาน ICT 

สารสนเทศทนัสมยั  

เทคโนโลยีก้าวไกล  สู่

สงัคมแหง่การเรียนรู้เพือ

เพิมพนูภมูิปัญญา 

มาตรา 7 หน้า 2 มาตรา 8 (4)  

หน้า 3 

พฒันาระบบสารสนเทศสู่

การเป็น E-University และ

เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

ข้อ 108 หน้า 31 วา่ด้วยเรือง

ธรรมาภิบาลและการบริหาร

จดัการอดุมศกึษา 

ข้อ 5.5 (1) วา่ด้วยการ

เสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรม 

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ให้เป็นสว่นหนงึของวิถีการ

ดําเนินชีวิตในสงัคมไทย 

 

1. พฒันาทกัษะด้านสือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่

บคุลากร 

2. สง่เสริมความรู้ทกัษะด้าน

สือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่นกัศกึษา / พฒันา

คณุภาพการเรียนการสอน 

และนกัศกึษาด้าน  ICT และ

พฒันาระบบ e-Learning ที

สมบรูณ์แบบ 

สารสนเทศทนัสมยั  

เทคโนโลยีก้าวไกล  สู่

สงัคมแหง่การเรียนรู้เพือ

เพิมพนูภมูิปัญญา 

มาตรา 30 หน้า 9 พฒันาระบบสารสนเทศสู่

การเป็น E-University และ

เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

ข้อ 72 หน้า 20 วา่ด้วยแนว

ทางการพฒันาเยาวชน 

นกัศกึษา และบณัฑิตใน

อนาคต 

ข้อ 5.1  วา่ด้วยยทุธศาสตร์การ

พฒันาคณุภาพคน และ

สงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูิ

ปัญญา และการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
ปรัชญา พระราชบัญญัตสิถาบัน จุดเน้น กรอบแผนอุดมศกึษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2  
(พ.ศ. 2551-2565) 

ทศิทางแผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศกึษา ฉบับที 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

1. พฒันาสือทรัพยากรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ

สนบัสนนุและสง่เสริมการ

เรียนรู้ 

2. พฒันาระบบสารสนเทศสู่

การเป็น E-University และ

เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ / 

1. การให้บริการด้าน  ICT   

แก่ผู้ประกอบการในระดบั

ตา่ง ๆ 

2. พฒันาระบบ Back 

Office และ E-Service ที

บรูณาการ โดยให้มีความ

ครอบคลมุ และปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

สารสนเทศทนัสมยั  

เทคโนโลยีก้าวไกล  สู่

สงัคมแหง่การเรียนรู้เพือ

เพิมพนูภมูิปัญญา 

มาตรา 7 หน้า 2 มาตรา 8 (7)    

หน้า 3 

พฒันาระบบสารสนเทศสู่

การเป็น E-University และ

เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

ข้อ 48 หน้า 13 วา่ด้วยเรือง

ความเปลียนแปลงทาง

เทคโนโลยี 

ข้อ 6.6  วา่ด้วยการพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูในทกุระดบัและการ

เชือมโยง โครงข่ายข้อมลู

ข่าวสารระหวา่งหน่วยงานกลาง

ระดบันโยบาย ตลอดจนระดบั

พืนทีและท้องถิน 
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แผนทยุีทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประสิทธผิล

ตามพันธกิจ

คณุภาพการ

ให้บริการ

ประสิทธภิาพของ

การปฏิบัตริาชการ

พัฒนาองคก์ร

และการเรียนรู้

แผนทียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2555

"เปน็องค์กรชั้นนําในการบริการดา้นเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่มุ่งสู่มาตรฐานสากล"

การพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

งานบริการที่มีคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์ท่ีมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงและพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร

ปรับปรุง
คุณภาพ

การบริการ

พัฒนาระบบ 
ICT เพ่ือการ

บริหาร

ระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้

ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริหาร

จัดการด้วย
หลักธรรมภิบาล

นําระบบคุณภาพมาใช้ในการ

บริหาร

จัดการ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง

ยกระดับคุณภาพการ
ใหบ้รกิารดา้น

สารสนเทศแกน่ักศกึษา
และบุคลากร

1. พัฒนาสอืทรัพยากรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพอืสนับสนุนและสง่เสริมการ

เรียนรู ้
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสูก่ารเป็น 
E‐University และเป็นองคก์รแหง่การ

เรียนรู ้

1. พัฒนาทักษะดา้นสอืและ
เทคโนโลยสีารสนเทศแกบ่คุลากร
2. สง่เสริมความรูทั้กษะดา้นสอื
และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่

นักศกึษา

พัฒนาทักษะ
ด้าน ICT แก่
นักศึกษา

พัฒนาตาม
แผนบริหาร
ความเส่ียง

พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากร

สารสนเทศสู่การเป็น     E- University 

และระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT 

Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่าย

ความเร็วสูงของสถาบันในระบบ ERP

บคุลากรของ
สํานักไดร้ับการ
พัฒนาตาม

แผนพัฒนาบคุลากร

พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการทีดี มี

คุณธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
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แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี (2555 – 2558) 

แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

การพฒันา

สงัคม

คณุภาพชีวิต 

และลดความ

เหลือมลําทาง

สงัคม : การ

พฒันา

คณุภาพ

การศกึษา 

และขยาย

โอกาสทาง

การศกึษา

อยา่งตอ่เนือง 

การพฒันาขีด

ความสามาร

ถของประเทศ

โดยใช้ความรู้

เป็นฐาน 

คนไทยได้รับการพฒันา

ให้มีศกัยภาพในการ

ดํารงชีวิต ประกอบ

อาชีพ และเสริมสร้าง

การแข่งขนัของประเทศ 

ยทุธศาสตร์ที 1 

ปฏิรูประบบ

บริหารจดั

การศกึษาให้มี

ธรรมาภิบาล 

และสูก่ารเป็น

มหาวิทยาลยัใน

กํากบัทีมี

คณุภาพ 

1. มีระบบ

บริหารจดัการ

และกํากบัดแูล

ตนเองทีดีตาม

หลกัธรรมาภิ

บาล 

2. มีการ

ดําเนินงาน

ตามเกณฑ์

คณุภาพการ

บริหารจดัการ

ภาครัฐ 

3. พฒันา

มหาวิทยาลยั

เป็นองค์กรการ

เรียนรู้ โดยใช้

การจดัการ

ความรู้เป็น

เครืองมือ 

1. ยกระดบั

คณุภาพการ

ให้บริการด้าน

สารสนเทศแก่

นกัศกึษาและ

บคุลากร 

 

พฒันาระบบบริหาร

จดัการทีดี มี

คณุธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

พฒันา

คณา 

จารย์และ

บคุลากร

ของ

มหาวิทย

าลยัให้มี

ความ

เชียวชา

ญด้าน

การใช้

งาน ICT 

ร้อยละของ

อตัราการ

เบิกจ่ายงบ 

ประมาณ

รายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ระดบัความ 

สําเร็จใน

การเปิด

โอกาสให้

บคุคล 

ภายนอก

เข้ามามี

สว่นร่วมใน

การบริหาร

จดัการ

องค์กร 

(สกอ 1.1) 

5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

        ระดบั

ความ   

สําเร็จ 

ของการ

ดําเนิน 

งานตาม

แผน 

4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

        บริหาร

ความ

เสียง 

(สกอ 7.4) 

    

        ระดบัความ 

สําเร็จของ

ระบบและ

กลไกการ

ประกนั

คณุภาพ

การศกึษา

ภายใน 

(สกอ 9.1) 

 

 

 

 

 

 

6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ระดบัความ 

สําเร็จ ของ

การพฒันา

จรรยาบรร

ณวิชาชีพ

ตามหลกั

ธรรมาภิ

บาล 

ระดบั 

3 

ระดบั  

3 

ระดบั 

3 

ระดบั 

3 

        ความพงึ

พอใจใน

ประสทิธิ 

ภาพ 

มาตรฐาน

การ

ให้บริการ 

(สถาบนั) 

 

 

 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ความพงึ

พอใจใน

ประสทิธิ 

ภาพการ

ให้บริการ

ตาม

มาตรฐาน 

ISO 

(สถาบนั) 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 

        ร้อยละของ

การผา่น

เกณฑ์

คณุภาพ

การบริหาร

จดัการ

ภาครัฐ 

(PMQA 

10) 

 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ระดบัความ 

สําเร็จ ของ

การดําเนิน 

งานตาม

แผนการ

ปฏิบตัิ งาน

กระบวน 

การทีสร้าง

คณุคา่ 

ระดบั 

3 

ระดบั  

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 

        ระดบัความ 

สําเร็จ ของ

การดําเนิน 

งานตาม

แผน

สนบัสนนุ

กระบวน 

การสร้าง

คณุคา่ 

 

ระดบั 

3 

ระดบั  

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

        จํานวนองค์

ความรู้

ได้รับการ

บนัทกึจาก

ผลการ

ดําเนินงาน

การจดัการ

ความรู้ 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 

        จํานวนองค์

ความรู้ทีได้

นําไปใช้ใน

การปฏิบตัิ 

งานจริง 

 

 

 

 

 

 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 

≥ 3 

องค์

ความรู้ 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

   ยทุธศาสตร์ที 2 

พฒันา และ

ระดบัยก

คณุภาพ

มาตรฐาน

บคุลากร 

คณาจารย์ 

ข้าราชการ 

พนกังาน

มหาวิทยาลยั 

นกัศกึษา ให้มี

ศกัยภาพและ

ขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขนั 

1. นกัศกึษา

และศิษย์เก่า

ได้รับบริการ

ด้านข้อมลู

ข่าวสาร ใน

ด้านวิชาการ 

วิชาชีพ 

2. บคุลากร

ของ

มหาวิทยาลยั

ได้รับการ

พฒันา 

สง่เสริม

ศกัยภาพ ขีด

ความสามารถ

ให้มีสมรรถนะ

ทีเหมาะสม

ตามความ

ต้องการของ 

1. พฒันา

ทกัษะด้านสือ

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่

บคุลากร 

2. สง่เสริม

ความรู้ทกัษะ

ด้านสือและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่

นกัศกึษา 

บคุลากรของสํานกั

ได้รับการพฒันา

ตามแผนพฒันา

บคุลากร 

พฒันา

คณุภาพ

การเรียน

การสอน 

และ

นกัศกึษา

ด้าน  ICT 

และ

พฒันา

ระบบ e-

Learning 

ทีสมบรูณ์

แบบ 

ร้อยละของ

นกัศกึษา

ชนัปีที 3 ที

สอบผา่น

ด้านเทคโน  

โลยีสารสน 

เทศ

มากกวา่

หรือเทา่กบั

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

    มหาวิทยาลยั

ฯ และเพือ

รองรับการ

เปลียนแปลง

ในอนาคต 

        

        ร้อยละของ

บคุลากร

สาย

สนบัสนนุ

วิชาการ

ได้รับการ

พฒันาขีด

สมรรถนะ

ตาม

แผนพฒันา

บคุลากร 

 

 

 

ร้อย

ละ 80 

ร้อยละ 

85 

ร้อย

ละ 90 

ร้อย

ละ 95 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

   ยทุธศาสตร์ที 5 

ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 

ทรัพยากรการ

เรียนรู้ และ

เทคโนโลยีให้

เหมาะสม

ทนัสมยั และ

ธํารงไว้ซงึสวน

สนุนัทา 

สถานศกึษาที

มีทรัพยากร

การเรียนรู้ 

และภมูิทศัน์

ทาง

สถาปัตยกรร

ม ที

ตอบสนอง

นโยบาย

สงัคมและ

คณุภาพชีวิต 

1. พฒันาสือ

ทรัพยากรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพือสนบัสนนุ

และสง่เสริม

การเรียนรู้ 

2. พฒันา

ระบบ

สารสนเทศสู่

การเป็น E-

University 

และเป็น

องค์กรแหง่

การเรียนรู้ 

พฒันาระบบ

เทคโนโลยีและ

ทรัพยากร

สารสนเทศสูก่าร

เป็นE- University 

และระบบสนบัสนนุ

ขนัพืนฐานหรือ IT 

Infrastructure 

ได้แก่ระบบ

เครือข่ายความเร็ว

สงูของสถาบนัใน

ระบบ ERP 

1. การ

ให้บริการ

ด้าน  ICT 

แก่ผู้ประ 

กอบการ

ในระดบั

ตา่ง ๆ 

2. พฒันา

ระบบ 

Back 

Office 

และ E-

Service 

ทีบรูณา

การ โดย

ให้มีความ

ครอบ 

คลมุ และ

ปลอดภยั 

 

ความพงึ

พอใจของ

คณุภาพ

ของบริการ

ห้องสมดุ 

และ

ห้องปฏิบตัิ

การ 

≥ 
3.51 

≥   
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 
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แผนระดบัมหาวิทยาลัย แผนระดบัหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 

ยทุธศาสตร์

กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการ

กระทรวง 

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์

ระยะยาว 

ยทุธศาสตร์

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะ

ยาวหน่วยงาน 

กลยทุธ์ ตวัชีวดัที

สําคญั 

เป้าหมายของตวัชีวดัทีสําคญั 

2555 2556 2557 2558 

        ร้อยละของ

การ

ดําเนินงาน

ตามแผน 

พฒันาสือ

เทคโนโลยี 

และ

ทรัพยากรที

เอือตอ่การ

เรียนรู้ 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 

        ระดบัความ 

สําเร็จของ
การปรับปรุง

ระบบ

ฐานข้อมลู

เพือการ

บริหารและ

การ

ตดัสนิใจ 

ระดบั 

3 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 
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แผนปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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บทท ี5 แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัทีมีคณุภาพ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยกระดบัคณุภาพการให้บริการด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาและบคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : มีระบบบริหารจดัการและกํากบัดแูลตนเองทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบบริหารจดัการทีดี มีคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : พฒันาระบบบริหารจดัการและกํากบัดแูลตนเองทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัให้มีความเชียวชาญด้านการใช้งาน ICT 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  บริหารจดัการทวัไป                     

         กิจกรรมย่อย : บริหารแผน
และงบประมาณ 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการประชมุคณะกรรมการบริหาร

สํานกั   

1. จดัประชมุคณะกรรมการบริหาร 

สํานกัฯ 

ร้อยละของอตัราการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ 80 1 โครงการ 8,966,510 

 

เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

กิจกรรมย่อย : มีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการประชมุคณะกรรมการบริหาร

สํานกั   

1.  จดัประชมุคณะกรรมการบริหาร

สํานกัฯ 

ระดบัความสําเร็จในการเปิด

โอกาสให้บคุคลภายนอกเข้า

มามีสว่นร่วมในการบริหาร

จดัการองค์กร (สกอ 1.1) 

5  ข้อ 1 โครงการ 41,300 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

กิจกรรมย่อย : จัดทาํแผนบริหาร
ความเสียง 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1: 

โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการบริหาร

ความเสยีง   

1. จดัอบรมการบริหารความเสยีง  

 

ระดบัความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสยีง (สกอ 7.4) 

4  ข้อ 1 โครงการ 25,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 
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แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัทีมีคณุภาพ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยกระดบัคณุภาพการให้บริการด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาและบคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : มีระบบบริหารจดัการและกํากบัดแูลตนเองทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบบริหารจดัการทีดี มีคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : พฒันาระบบบริหารจดัการและกํากบัดแูลตนเองทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัให้มีความเชียวชาญด้านการใช้งาน ICT 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการประกนั

คณุภาพ   

1. จดัอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน    

งานประกนัคณุภาพ 

ระดบัความสําเร็จของระบบ

และกลไกการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน (สกอ 9.1 ) 

6  ข้อ 1 โครงการ 10,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

กิจกรรมย่อย : พัฒนาการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวชิาชีพให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภบิาล 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.  จดัอบรมจรรยาบรรณ์วิชาชีพ 

ระดบัความสําเร็จของการ

พฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

ระดบั 3 1 โครงการ 20,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 
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แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัทีมีคณุภาพ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยกระดบัคณุภาพการให้บริการด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาและบคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : มีระบบบริหารจดัการและกํากบัดแูลตนเองทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบบริหารจดัการทีดี มีคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : ปรับปรุงและพฒันาระบบงานสนบัสนนุทางวิชาการและการบริหารจดัการศกึษา กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัให้มีความเชียวชาญด้านการใช้งาน ICT 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  พฒันาคณุภาพการ

ให้บริการ 

                    

         กิจกรรมย่อย : บริการ One 
Stop Service 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : พฒันา

คู่มือคณุภาพการให้บริการยืม-คืน 

หนงัสอื 

1. จดัทําคู่มือคณุภาพการให้บริการ 

ความพงึพอใจในประสทิธิภาพ 

มาตรฐานการให้บริการ 

(สถาบนั) 

≥3.51 1 เลม่ 20,000 

 

 

เงินรายได้ ศนูย์วิทย

บริการ 

            กย.55 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนา
คุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 และISO 14001 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน 

ISO 

1.  พฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 

ความพงึพอใจในประสทิธิภาพ

การให้บริการตามมาตรฐาน 

ISO (สถาบนั) 

ร้อยละ 80 1 โครงการ 150,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 
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แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัทีมีคณุภาพ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยกระดบัคณุภาพการให้บริการด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาและบคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : มีการดําเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบบริหารจดัการทีดี มีคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : พฒันาและสร้างภาวะการนําองค์กร (Strategic leadership) ให้ผู้บริหารทกุระดบั และบริหาร เชิงยทุธศาสตร์ กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัให้มีความเชียวชาญด้านการใช้งาน ICT 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  การพฒันาการนํา

องค์กรของผู้บริหาร 

                    

         กิจกรรมย่อย : ระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันา

ระบบบริหารจดัการตามเกณฑ์บริหาร

จดัการภาครัฐ 

1. อบรมระบบบริหารจดัการตามเกณฑ์

บริหารจดัการภาครัฐ 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์

คณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA 10) 

ร้อยละ 80 1 โครงการ 100,000 1 สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนา/
ปรับปรุงการบริหารจัดการการ
ปฏิบัตงิานกระบวนการทีสร้างคุณค่า 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : จดัทํา

คู่มือการพฒันา/ปรับปรุงการบริหาร

จดัการการปฏิบตัิงานกระบวนการที

สร้างคณุค่า 

1.  อบรมการจดัทําคู่มือการพฒันา/

ปรับปรุงการบริหารจดัการการ

ปฏิบตัิงานกระบวนการทีสร้างคณุคา่ 

 

 

 

ระดบัความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนการ

ปฏิบตัิงานกระบวนการทีสร้าง

คณุค่า 

ระดบั 3 1 คู่มือ 20,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 



55 

 
แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัทีมีคณุภาพ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยกระดบัคณุภาพการให้บริการด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาและบคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : มีการดําเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบบริหารจดัการทีดี มีคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : พฒันาและสร้างภาวะการนําองค์กร (Strategic leadership) ให้ผู้บริหารทกุระดบั และบริหาร เชิงยทุธศาสตร์ กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัให้มีความเชียวชาญด้านการใช้งาน ICT 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         กิจกรรมย่อย : พฒันา/ปรับปรุง

การบริหารจดัการการปฏิบตัิงาน

กระบวนสนบัสนนุกระบวนการสร้าง

คณุค่า 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : จดัทํา

คู่มือพฒันา/ปรับปรุงการบริหารจดัการ

การปฏิบตัิงานกระบวนสนบัสนนุ

กระบวนการสร้างคณุคา่ 

1.  อบรมการจดัทําคู่มือการพฒันา/

ปรับปรุงการบริหารจดัการการ

ปฏิบตัิงานกระบวนการสนบัสนนุ

กระบวนการทีสร้างคณุค่า 

ระดบัความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนสนบัสนนุ

กระบวนการสร้างคณุคา่ 

ระดบั 3 3 คู่มือ 20,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

กิจกรรมหลัก :  การพฒันาการนํา

องค์กรของผู้บริหาร 

                    

         กิจกรรมย่อย : ระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันา

ระบบบริหารจดัการตามเกณฑ์บริหาร

จดัการภาครัฐ 

1. อบรมระบบบริหารจดัการตามเกณฑ์

บริหารจดัการภาครัฐ 

 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์

คณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA 10) 

ร้อยละ 80 1 โครงการ 100,000 1 สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 



56 

 
แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจดัการศกึษาให้มีธรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัทีมีคณุภาพ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยกระดบัคณุภาพการให้บริการด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษาและบคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : พฒันามหาวิทยาลยัเป็นองค์กรการเรียนรู้ โดยใช้การจดัการความรู้เป็นเครืองมือ เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบบริหารจดัการทีดี มีคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : สง่เสริมและสนบัสนนุให้ทกุหน่วยงานใช้การจดัการความรู้เป็นเครืองมือเพือเพิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบตัิงาน กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัให้มีความเชียวชาญด้านการใช้งาน ICT 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนา/
ปรับปรุงการบริหารจัดการการ
ปฏิบัตงิานกระบวนการทีสร้างคุณค่า 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : จดัทํา

คู่มือการพฒันา/ปรับปรุงการบริหาร

จดัการการปฏิบตัิงานกระบวนการที

สร้างคณุค่า 

1.  อบรมการจดัทําคู่มือการพฒันา/

ปรับปรุงการบริหารจดัการการ

ปฏิบตัิงานกระบวนการทีสร้างคณุคา่ 

ระดบัความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนการ

ปฏิบตัิงานกระบวนการทีสร้าง

คณุค่า 

ระดบั 3 1 คู่มือ 20,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

         กิจกรรมย่อย : พฒันา/ปรับปรุง

การบริหารจดัการการปฏิบตัิงาน

กระบวนสนบัสนนุกระบวนการสร้าง

คณุค่า 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : จดัทํา

คู่มือพฒันา/ปรับปรุงการบริหารจดัการ

การปฏิบตัิงานกระบวนสนบัสนนุ

กระบวนการสร้างคณุคา่ 

1.  อบรมการจดัทําคู่มือการพฒันา/

ปรับปรุงการบริหารจดัการการ

ปฏิบตัิงานกระบวนการสนบัสนนุ

กระบวนการทีสร้างคณุค่า 

 

 

ระดบัความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนสนบัสนนุ

กระบวนการสร้างคณุคา่ 

ระดบั 3 3 คู่มือ 20,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 



57 

 
แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 2 พฒันา และระดบัยกคณุภาพมาตรฐานบคุลากร คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั นกัศกึษา ให้มีศกัยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : พฒันาทกัษะด้านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : บคุลากรของมหาวิทยาลยัได้รับการพฒันา สง่เสริมศกัยภาพ ขีดความสามารถให้มีสมรรถนะทีเหมาะสมตามความต้องการของมหาวิทยาลยัฯ 

และเพือรองรับการเปลยีนแปลงในอนาคต 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : บคุลากรของสาํนกัได้รับการพฒันาตามแผนพฒันาบคุลากร 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : ยกระดบัมาตรฐานอาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณุภาพการเรียนการสอน และนกัศกึษาด้าน  ICT และพฒันาระบบ e-Learning ทีสมบรูณ์แบบ 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  โครงการจดัการความรู้                     

         กิจกรรมย่อย : จัดการความรู้
เพือการพัฒนาองค์กร (KM) 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการการ

จดัการความรู้ (KM) 

         1. จดัประชมุการจดัการ

แลกเปลียนเรียนรู้ (KM)  

         2. นําความรู้ทีได้ไปใช้ในการ

ปฏิบตัิงานจริง      

จํานวนองค์ความรู้ได้รับการ

บนัทกึจากผลการดําเนินงาน

การจดัการความรู้ 

≥ 3 

องค์ความรู้ 

1 โครงการ 15,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

จํานวนองค์ความรู้ทีได้

นําไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

≥ 3 

องค์ความรู้ 

1 โครงการ 10,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

กิจกรรมหลัก :  พฒันาทกัษะด้าน

ภาษา และเทคโนโลยี 

                    

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

(ICT) 

1.  จดัอบรมและพฒันาทกัษะมาตรฐาน

ทางด้าน ICT สําหรับนกัศกึษาชนัปีที 3 

              

ร้อยละของนกัศกึษาชนัปีที 3 

ทีสอบผา่นด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมากกว่าหรือ

เท่ากบัร้อยละ 60 

ร้อยละ 

80 

1 โครงการ 940,000 เงินรายได้ ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

            กย.55 
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แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 2 พฒันา และระดบัยกคณุภาพมาตรฐานบคุลากร คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั นกัศกึษา ให้มีศกัยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : พฒันาทกัษะด้านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากร 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : นกัศกึษาและศษิย์เก่าได้รับบริการด้านข้อมลูข่าวสาร ในด้านวิชาการ วิชาชีพ เป้าประสงค์หน่วยงาน : บคุลากรของสาํนกัได้รับการพฒันาตามแผนพฒันาบคุลากร 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : พฒันาบคุลกิภาพ ดแูลเอาใจใสน่กัศกึษาและศิษย์เก่า กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาคณุภาพการเรียนการสอน และนกัศกึษาด้าน  ICT และพฒันาระบบ e-Learning ทีสมบรูณ์แบบ 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  พฒันาระบบบริหาร

ทรัพยากรบคุคล 

                    

         กิจกรรมย่อย : พัฒนา
บุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนุนวชิาการทไีด้รับการพัฒนา
ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการพฒันาบคุลากร 

       1. พฒันา/บคุลากรได้รับการพฒันา

ตามความสามารถตามแผนพฒันา

บคุลากร        

ร้อยละของบคุลากรสาย

สนบัสนนุวชิาการได้รับการ

พฒันาขีดสมรรถนะตาม

แผนพฒันาบคุลากร 

ร้อยละ 

80 

1 โครงการ 240,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 
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แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมทนัสมยั และธํารงไว้ซงึสวนสนุนัทา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : พฒันาสอืทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : สถานศกึษาทีมีทรัพยากรการเรียนรู้ และภมูทิศัน์ทางสถาปัตยกรรม ทีตอบสนองนโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศสูก่ารเป็นE- University และระบบสนบัสนนุขนัพืนฐาน

หรือ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสงูของสถาบนัในระบบ ERP 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสงิแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด และเรียบร้อย กลยุทธ์หน่วยงาน : การให้บริการด้าน  ICT   แก่ผู้ประกอบการในระดบัต่าง ๆ 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  พฒันาสภาพแวดล้อม 

สือเทคโนโลยี และทรัพยากรทีเอือต่อ

การเรียนรู้ 

                    

         กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการ
บริหารโครงการพฒันา
สภาพแวดล้อม สือเทคโนโลย ี

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 :  

โครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ยไร้สาย 

        1. ปรับปรุงระบบเครือขา่ยไร้สาย 

ร้อยละของอตัราการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวม 

ร้อยละ 

80 

1 โครงการ 8,431,000 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 

         กิจกรรมย่อย : บริการห้องสมดุ 

และห้องปฏิบตัิการ 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : สํารวจ

ความพงึพอใจในการให้บริการห้องสมดุ 

และห้องปฏิบตัิการ               

             1. สํารวจความพงึพอใจในการ

ให้บริการห้องสมดุ และห้องปฏิบตัิการ 

ความพงึพอใจของคณุภาพ

ของบริการห้องสมดุ และ

ห้องปฏิบตัิการ 

≥ 3.51 1 โครงการ 6,491,000 เงินรายได้ ศนูย์วิทย

บริการ และ 

IT 

            กย.55 
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แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมทนัสมยั และธํารงไว้ซงึสวนสนุนัทา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : พฒันาสอืทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : สถานศกึษาทีมีทรัพยากรการเรียนรู้ และภมูทิศัน์ทางสถาปัตยกรรม ทีตอบสนองนโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศสูก่ารเป็นE- University และระบบสนบัสนนุขนัพืนฐาน

หรือ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสงูของสถาบนัในระบบ ERP 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทนัสมยั กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาระบบ Back Office และ E-Service ทีบรูณาการ โดยให้มีความครอบคลมุ และปลอดภยั 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  พฒันาสอืเทคโนโลยี 

และทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้ 

                    

         กิจกรรมย่อย : ปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชือมต่อ
อนิเตอร์เน็ต 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการปรับปรุงห้องเรียน 

ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศกึษา และ

จดุเชือมต่ออินเตอร์เน็ต 

            1. ปรับปรุงระบบศนูย์ข้อมลู

อิเลค็ทรอนิกส์        

            2. พฒันาระบบเว็บไซต์สํานกัฯ      

3. จดัหาอปุกรณ์เครือข่ายไร้สาย   

            4. ปรับปรุงเส้นทางอนิเทอร์เน็ต     

5. จดัซือคอมพิวเตอร์ 

 และโน๊คบุ๊ค เพือการบริหารและการ 

เรียนการสอน 

ร้อยละของการดําเนินงานตาม

แผนพฒันาสือเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

80 

1 โครงการ 5,221,990 เงินรายได้ สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ 

            กย.55 
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แผนดาํเนินงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : ยทุธศาสตร์ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมทนัสมยั และธํารงไว้ซงึสวนสนุนัทา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : พฒันาสอืทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลัย : สถานศกึษาทีมีทรัพยากรการเรียนรู้ และภมูทิศัน์ทางสถาปัตยกรรม ทีตอบสนองนโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต เป้าประสงค์หน่วยงาน : พฒันาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศสูก่ารเป็นE- University และระบบสนบัสนนุขนัพืนฐาน

หรือ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสงูของสถาบนัในระบบ ERP 

กลยุทธ์มหาวทิยาลัย : พฒันาระบบสารสนเทศ การวางแผนบริหารการตดัสนิใจ และการประกนัคณุภาพ กลยุทธ์หน่วยงาน : พฒันาระบบ Back Office และ E-Service ทีบรูณาการ โดยให้มีความครอบคลมุ และปลอดภยั 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดความสาํเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จาํนวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการดาํเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :  ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศการวางแผนบริหารการ

ตดัสนิใจ 

                    

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกจิของ
มหาวทิยาลัย 

                    

              โครงการ/กิจกรรมที 1 : 

โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมลูเพือ

การบริหารและการตดัสนิใจ 

1. ดแูลระบบ ERP และ 

ระบบ E-office  

2. พฒันาระบบ ERP  

เป็นเว็บแอ็บพิเคชนั 

ระดบัความสําเร็จของการ

ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูเพือ

การบริหารและการตดัสนิใจ 

ระดบั 3 1 โครงการ 9,808,800 เงินรายได้ ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

            กย.55 
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บทท ี6 แนวทางการนําแผนสู่การปฏบัิตแิละการตดิตามประเมนิผล 

 
นโยบายการนําแผนสู่การปฏบิตั ิ

การจดัทําแผนปฏิบตัริาชการจะมีการเชือมโยงกบัการจดัทําแผนงบประมาณประจําปีอยา่งใกล้ชิด 

โดยเฉพาะอยา่งยงิการจดัทํางบประมาณในระบบมุง่เน้นผลงาน โดยสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเป็นเครืองมือในการกํากบัการจดัทํางบประมาณประจําปี  ซงึจะนําผลแผนงาน/โครงการ

ประจําปี  มาจดัทํางบประมาณเพือให้เกิดความสมัฤทธิผล  และการนําแผนสูก่ารปฏิบตัจิะต้องมีการ

ตดิตามเพือประเมินผลระดบัความสาํเร็จหรือวดัระดบัการบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตามทีกําหนดไว้ใน

แผนฯ   โดยมีวิธีการ ดงันี 
 

1.  นโยบายการนําแผนสู่การปฏิบัต ิ แบง่เป็น 2  ระดบั   คือ  
 1.1  ระดบันโยบาย   

1.1.1   ชีแจงทําความเข้าใจและแจ้งนโยบายให้บคุลากรในหน่วยงานทราบวา่ 

ตอ่ไปนีองค์กรจะใช้แผนฯ เป็นแนวทางในการดําเนินงาน   

1.1.2  ใช้ยทุธศาสตร์และเป้าหมายเป็นกรอบในการดําเนินงานตามพนัธกิจของ 

หนว่ยงานทีรับผิดชอบ 

1.1.3  มีศนูย์ในการให้บริการและอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมลูทีเกียวข้อง 

กบัการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ  

1.1.4  ใช้การปฏิบตังิานตามแผนเป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1.2  ระดบัหน่วยงาน 

1.2.1  ให้กําหนดเป้าหมายและวิธีการดําเนินการ โดยใช้แผนฯ เป็นตวัชีนํา 

ในการจดัทําแผนงาน โครงการของแตล่ะหน่วยงาน 

1.2.2  สง่เสริม เร่งรัดให้งานในความรับผิดชอบได้บรรลแุละประสบความสาํเร็จ 

ตามแผนฯ  

1.2.3  ประสานและรายงานกบัระดบันโยบายเกียวกบัการจดัทําแผนฯในแตล่ะ 

ห้วงเวลา 

 
2. รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

  สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา ได้ตระหนกั

ถึงความสําคญัของการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพือให้การบริหารจดัการ
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานกัให้มีคณุภาพและสอดคล้องกบั วิสยัทศัน์ ของศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ จงึมีความจําเป็นทีจะกําหนดกลยทุธ์ คือ การพฒันาบคุลากรของสํานกัให้มีความรู้

ความสามารถ และมีทกัษะในการนําระบบและวิธีการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีมี

ประสทิธิภาพมาพฒันาการบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพ  คณุภาพ  เพือมีสว่นร่วมในการยกระดบัการ

บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสาํนกัฯ ให้เข้มแข็ง และยงัยืน 

 
          2.1  วัตถุประสงค์ 

                 1.  เพือบริหารจดัการศกึษาและการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 2.  เพือสนบัสนนุการจดัการของมหาวทิยาลยั คณะ และสํานกั 

                 3.  ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ IT ของมหาวทิยาลยั / สํานกั / ศนูย์ 

                 4.  เพือพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน IT  

                 5.  เพือสง่เสริมการเรียนการสอนบน Web 

                 6.  เพือสนบัสนนุการดําเนินงานด้านสํานกังาน การอบรม และการวิจยัและพฒันา 

          2.2  กลุ่มเป้าหมายทไีด้รับประโยชน์ 

                 อาจารย์  เจ้าหน้าที  นกัศกึษา  และบคุคลทวัไป 

 
3.  การตดิตามประเมินผล  

เพือให้การปฏิบตังิานตามแผนพฒันาฉบบันีประสบผลสําเร็จโดยมีการนําแผนฯไปสูก่ารปฏิบตัิ

และผู้บริหารระดบัสงูของสํานกัสนบัสนนุผลกัดนัให้มีการปฏิบตัติามแผนฯรวมทงัมีการตดิตามประเมินผล

อยา่งตอ่เนืองเป็น 4 ระยะ ดงันี  

1.  การตดิตามผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/โครงการ ทกุระยะครึงปี  

2.  การตดิตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ทกุระยะ 1 ปี  

3.  การประเมนิผลช่วงครึงแผน  

4.  การประเมนิผลเมือสนิสดุการใช้แผน  

โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการรับผิดชอบในการตดิตามประเมนิผลของแตล่ะแผนงานตาม

ตวัชีวดัทงัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพทีกําหนดไว้ในแผนพฒันา  โดยแบง่เป็น  2  ระดบั  ดงันี 
4.1 ระดบันโยบาย   

4.1.1  จดัทําปฏิทินเกียวกบัการบริหารแผนฯ ของสํานกัเพือให้หน่วยงานที 

เกียวข้องทราบและถือปฏิบตั ิ

 4.1.2  จดัทําเครืองมือ (รูปแบบ แบบฟอร์ม) ในการรายงาน ตรวจสอบ ตดิตาม 
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และประเมินแผนฯ  

 4.1.3  ให้หน่วยงานทีเกียวข้องนําไปใช้สนบัสนนุเรืองการมีสว่นร่วมของทกุภาค 

สว่นในการบริหารแผนฯ 

4.1.4  เสนอผู้บริหารเพือทราบและพิจารณาเสนอแนะในการปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม 

แผนฯ 

4.1.5  ปรับแก้แผนฯ ให้ทนัตอ่ความเปลยีนแปลงหรือตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ เกียวข้อง 
4.2  ระดบัหน่วยงาน 

4.2.1  กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการปฏิบตัใินการตดิตามการใช้แผนฯ  ใน 

หนว่ยงานทีตนรับผิดชอบ 

4.2.2  จดัทําขนัตอนในดาํเนินงานตามแผนฯ เพือให้มีการนําแผนฯ ไปใช้ให้เป็น 

รูปธรรม 

4.2.3  รายงานระดบันโยบายตามห้วงเวลาทีสถาบนักําหนด 
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ภาคผนวก 1 

รายงานการจัดทาํแผนปฏบิัตกิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 2 

ตวัอย่างแบบฟอร์มการกระจายตวัชีวัดลงสู่ระดบัหน่วยงาน และบุคคล 
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