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ค าน า 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้

ด ำเนนิงำนภำยใต้พันธกิจและปรัชญำของมหำวิทยำลัย ในส่วนที่เน้นกำรบริกำรวิชำกำรเป็นหลัก โดยมี

นโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีบริกำรวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ด้วยควำมมุ่งมั่น

ในกำรปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำรดังกล่ำว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ของ

หน่วยงำน โดยก ำหนดกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ

หน่วยงำน ข้อมูลส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศประกอบไปด้วย บทที่ 1 บทน ำ  บทที่ 2 

กำรวิเครำะหเ์ชงิยุทธศำสตร ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ บทที่ 3 สำระส ำคัญของแผน

ยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) บทที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

บทที่ 5 แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  บทที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและ

กำรตดิตำมประเมินผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็น

แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำมำรถเป็นข้อมูล

พื้นฐำนในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตลอดปีงบประมำณ 2561 อันจะเป็นประโยชน์ใน

กำรพัฒนำองค์กรสบืไป 

 

 

 

      ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศริิลักษณ์  เกตุฉำย 

ผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2560-2564 ได้จัดท ำขึ้นตำมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของกำร

ประชุมผู้บริหำรส ำนัก โดยในประเด็นหัวข้อวำระกำรพิจำรณำในประเด็น ส ำนักควรจัดท ำแผนงำน

ประจ ำปีที่สอดรับยุทธศำสตร ์โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนทุกระดับเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด

แผนงำนประจ ำปี รวมทั้งจะต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนเพื่อให้ผู้บริหำรส ำนักเห็นว่ำส ำนักได้

ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่จะผลักดันกำรบรรลุเป้ำหมำยแต่ละยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ภำยใน

ระยะเวลำ 5 ปี รวมทั้งทุกหน่วยงำนภำยในส ำนักสำมำรถน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ และมีแผนงำน

ของหน่วยงำนที่จะสนับสนุนแผนงำนของส ำนักได้อย่ำงชัดเจน 

ขั้นตอนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ 2561 ฉบับนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำร โดยกำรส ำรวจ วิเครำะห์สถำนะภำพปัจจุบันทั้งด้ำน

ระบบงำน ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้งำน ด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งผลที่ได้จำกกำรศึกษำ 

วิเครำะห์ดังกล่ำวถูกน ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำน (Base line) ที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและโอกำสในกำร

พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกนี้เพื่อสอดรับกับปัจจัยภำยนอก เช่น 

แนวนโยบำยภำครัฐและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 จึงได้มีกำรน ำปัจจัยภำยนอกดังกล่ำวมำศึกษำ 

วิเครำะห์และก ำหนดเป็นปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบต่อทิศทำงในกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศอีกด้วย  

 ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกได้ถูกน ำมำเรียบ

เรียงและวิเครำะห์เป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ระหว่ำงปี พ.ศ 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตรแ์ละเป้ำประสงค์ ในกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype  
University of the Society) 

  พันธกิจ (Mission) 

พัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแหล่ง

เรียนรู้และใหบ้ริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

 



 

 

4 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. Smart Students 

1.1 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ สำมำรถสืบค้น ข้อมูลและสำรสนเทศในกำร

เรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing     

1.2 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทำงดำ้น ฮำรด์แวร์   

ซอฟต์แวรแ์ละอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภำพ เพื่อช่วยเพิ่มกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ในโลกยุค  

เศรษฐกิจดิจิตอล        

2. Smart Management 

2.1 มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นกำรประสำนและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก

หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยเข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรใช้ประกอบกำร

ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร    

2.2 มีกำรน ำเทคโนโลยี Social Media มำใช้ในกำรประชุมและรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ในรูป 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลำ  

3. Smart Academic           

3.1 คณำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร มีฐำนข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชำกำรที่ทันสมัย  

3.2 มีกำรส่งเสริมและอบรมกำรสรำ้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ  

กำรเรียนกำรสอน         

4. Smart Research           

4.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมกีำรน ำระบบ Information Retrieval (IR) 

มำใช้ในกำรรวบรวมงำนวิจัยของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย เพื่อให้สำมำรถคัดกรองและแบ่ง

ประเภทกลุ่มองค์ควำมรู้ ของงำนวิจัยนั้น ๆ ได้      

4.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรสนับสนุนกำรจัดท ำเว็บไซต์และ

ฐำนขอ้มูลออนไลน์ให้กับกำรตพีิมพ์บทควำม วำรสำรของแต่ละหน่วยงำน   

5. Smart Teacher & Technology        

5.1 คณำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และสร้ำงศูนย์รวมองค์ควำมรู้ผ่ำน

เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)      
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5.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำแผนแม่บททำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อรองรับโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  

 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขำ่ย (Partnership)  

4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

    วัฒนธรรม (Culture) 

มีกำรถ่ำยทอดกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีจรยิธรรม 

  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บริกำรด้ำนแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพ  

    เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม น ำด้ำนบริกำร เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สู่กำรเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

    ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W  (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   
 H   (Happiness & Loyalty)  :  ความผาสุกและความภักดี   
 I (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมือ  
 P  (Professionalism)  :   ความเป็นมืออาชีพ     

     ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมกำรพัฒนำส ำนักให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2  ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมกำรขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 

 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มกีำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนปฏิบัติ

รำชกำร แผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ ขึน้ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม 2559 ณ 

หอ้งปฏิบัติกำรคอมพืวเตอร์ 1 อำคำร 31 ช้ัน 2 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อระดมควำมคิด วิเครำะห์และสรุปแผนงำน/โครงกำรที่จะส่งผลต่อ

ควำมส ำเร็จในแตล่ะเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และยุทธศำสตรส์ ำนัก ภำยในระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 - 2564) อันจะส่งผลตอ่วิสัยทัศน์ของส ำนักที่วำ่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พัฒนำประยุกต์ใช้ ICT อย่ำงเช่ียวชำญ เพื่อคุณภำพสู่กำรบริกำร 
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์

พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ในกำรพัฒนำส ำนักขึ้น ภำยใต้ 

3 ยุทธศำสตร์ ซึ่งในยุทธศำสตร์มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนงำน/โครงกำรที่ใชใ้น

กำรขับเคลื่อนให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย มีดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 

   1.  ส่งเสริมกำรพัฒนำส ำนักให้เป็นเอตทัคคะ

อย่ำงยั่งยืน 

8 13 14 

   2.   ส่ง เสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงเครือขำ่ย 

4 6 6 

   3 .   ส่ง เสริมกำรขยำยกำรยกย่องระดับ

นำนำชำต ิ

4 4 4 

รวมท้ังสิ้น 16 23 24 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศตระหนักถึงกำรผลักดันให้แผนงำน/โครงกำร บรรลุ

ควำมส ำเร็จได้นั้นดว้ยกำรตดิตำมประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน ตำมกรอบระยะเวลำที่

เหมำะสมอย่ำงตอ่เนื่อง โดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องพัฒนำระบบและกลไกกำร

ติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพ เพื่อวัดควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำนตำม

เป้ำหมำยหลัก อันน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินกำรให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์และบรรลุ

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้ 

 ทั้งนี ้กรอบทิศทำงแผนยุทธศำตรแ์ละแผนงำน/โครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์พัฒนำส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 นี้ ส ำนักได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร ์และแผนงำน / โครงกำรของหน่วยงำนต่อไป 

สนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำรและประสำนงำนระหว่ำง

หนว่ยงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำ อำทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

(2) แผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(3) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

(4) แผนพัฒนำบุคลำกร 

(5) แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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(6) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

(7) แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

(8) แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

(9) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

(10) แผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(11) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศแล้วจะต้องวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ในระดับต่ำง ๆ 

จ ำเป็นต้องมีกำรตดิตำมและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขต่อไป กำรติดตำมและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอำศัยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จในหลำยมิติ และหลำยระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

บริหำรจัดกำรแนวใหม ่ดังนี้ 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงยุทธศำสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภำพต่อไป 

2. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยกำรจัดท ำรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำนผลรำยไตรมำสเพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำ และ

ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำรทุกระดับทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุ

เป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลงำนประจ ำปีเผยแพรสู่่สำธำรณะ 

3. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณ เพื่อเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

4. กำรติดตำมผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยมีกำรก ำหนด

ระยะเวลำกำรตดิตำมประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงกำรประเมินผลงำนรำยบุคคลกับผลงำนในระดับสำขำวิชำ เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงำนในระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงผลส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงำนและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

พุทธศักรำช  2548  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่  จึงมีประกำศ

เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  พุทธศักรำช 2548  ลงวันที่  25  

เมษำยน  2548  ก ำหนดให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำร

สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

ประกอบด้วย 4 หน่วยงำนย่อย ได้แก่ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และศูนย์ให้บริกำร 3 ศู นย์ ซึ่ง

ประกอบด้วยศูนย์วิทยบริกำร  ศูนย์กำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  และ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ รองอธิกำรบดีฝ่ำวิจัยและบริกำรวิชำกำร  ต่อมำ

ปีพุทธศักรำช 2549 ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร    วันที่ 23 สิงหำคม 2549 เรื่อง กำรแบ่งส่วน

รำชกำรภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พุทธศักรำช 2549 ลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 

ตอนที่ 74 วันที่  3 สิงหำคม 2549 ก ำหนดให้ “แบ่งส่วนรำชกำรในสถำบันวิจัยและพัฒนำ  ส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และส ำนักศิลปวัฒนธรรม เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร” ดังนั้น ตั้งแต่

วันที่ 23 มถิุนำยน 2549 เป็นต้นมำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจงึมสี่วนรำชกำรภำยใน

เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (ซึ่งเปลี่ยนชื่อจำกส ำนักงำนเลขำนุกำร) และมีกำรบริหำรงำนภำยในเป็น

ศูนย์ 3 ศูนย์ คอื ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์กำรเรียนรูท้ำงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีกำรศึกษำ และศูนย์

เทคโนโลยีสำรสนเทศ แตล่ะศูนย์มปีระวัติควำมเป็นมำดังนี้ 

ศูนย์วิทยบริการ   

มีพัฒนำกำรมำจำกห้องสมุดโรงเรียนสวนสุนันทำวิทยำลัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 

พุทธศักรำช 2480 ณ อุโมงค์ใต้เนนิพระนำงฯ เป็นกำรช่ัวครำว  ต่อมำได้ย้ำยไปอยู่ที่อำคำรสำยสุทธำน

พดล  พุทธศักรำช  2500  ได้ย้ำยไปอยู่ที่อำคำร  1  (อำคำรกรรณำภรณ์พิพัฒน์)  มีขนำด  2  

ห้องเรียน ระยะนี้ห้องสมุดเริ่มปฏิบัติงำนทุกอย่ำงที่เป็นระบบสำกลนิยมต่อมำในปี พุทธศักรำช 2517 

วิทยำลัยครูสวนสุนันทำได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรหอสมุด  2  ช้ัน  เป็นอำคำรเอกเทศ  และได้รับ

กำรเปลี่ยนฐำนะจำกห้องสมุดมำเป็นหอสมุด  วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ  ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรหอสมุด  ทั้งนี้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนหอสมุดเป็นไปตำมหลักวิชำวิชำ

บรรณำรกัษศำสตร์อย่ำงแท้จริง  ตำมพระรำชบัญญัติวทิยำลัยครู  พุทธศักรำช  2518 

พุทธศักรำช  2535 วิทยำลัยครูได้รับพระรำชทำนนำมจำก  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช  ยกฐำนะเป็น “สถำบันรำชภัฏ” ส่วนในงำนของฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรน ำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ มำใช้ด ำเนินงำน โดยใช้โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS 

พุทธศักรำช  2538  วิทยำลัยครูได้เปลี่ยนฐำนะเป็น  “สถำบันรำชภัฏ” อย่ำงถูกต้องตำม

กฎหมำยและตำมกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบันรำชภัฏ  ได้ก ำหนดให้ฝ่ำยหอสมุดมีฐำนะเปลี่ยนไปเป็น  
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“ ส ำนักวิทยบริกำร ”  และสถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้รับงบประมำณเพื่อจัดสร้ำงอำคำรส ำนักวิทย

บริกำร  4 ช้ัน  สร้ำงเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลำคม  พุทธศักรำช  2541 หลังจำกนั้นได้ท ำทำงเดินเชื่อม

อำคำรหอสมุดเก่ำกับอำคำรหลังใหม่  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร  ต่อมำได้รับ

พระรำชทำนนำมว่ำ“อำคำรเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษำ 6 รอบ และเมื่อวันที่  15  กุมภำพันธ์  

พ.ศ.2542  ส ำนักวิทยบริกำรเริ่มเปิดบริกำรให้แก่ อำจำรย์  นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ของสถำบันฯ โดย

น ำระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Alice for Windows มำใช ้                 

ต่อมำปีพุทธศักรำช  2543  ได้มีกำรต่อเติมอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 5 ขึ้นเพื่อขยำยกำร

ให้บริกำรต ำรำวิชำกำร และงำนวิจัยส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  รวมทั้งต ำรำวิชำกำรในโครงกำรต ำรำรำชภัฏ

เฉลิม พระเกียรติฯ  และหอ้งสมุดศูนย์พุทธศำสนำเพื่อสันติภำพ  โดยได้เปิดบริกำรให้แก่นักศึกษำตั้งแต่

ปีกำรศึกษำ 2544  ปลำยปี พ.ศ. 2544 สถำบันฯ มีนโยบำยสร้ำงอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์และภำษำ

เคียงข้ำงอำคำรหอสมุด จึงจ ำเป็นต้องรื้อถอนอำคำรหอสมุดในส่วนที่เป็นส ำนักงำนของฝ่ำยเลขำนุกำร  

ส ำนักวิทยบริกำร  จึงต้องยุบห้องสมุดส ำหรับคนพิกำร  เพื่อใช้พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำนฝ่ำย

เลขำนุกำร ย้ำยมุมเด็กไปจัดไว้ที่  ช้ัน  1   หอ้งโถงหน้ำลิฟท์  อำคำรเฉลิมพระเกียรตฯิ 

พุทธศักรำช 2547 คณะกรรมกำรกำรปฏิรูปกำรศึกษำแห่งชำติ (สปศ.) ได้เสนอยกฐำนะให้

สถำบันรำชภัฏเป็นมหำวิทยำลัย  มีฐำนะเป็นนิติบุคคล  และเมื่อวันที่ 9  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  2547  

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ  ประกำศใช้

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช  2547 เพื่อให้เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น และประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2547 

พุทธศักรำช  2548 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำอยู่ในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง

ใหม่ และส ำนักวิทยบริกำร  ได้เปลี่ยนฐำนะเป็นศูนย์วิทยบริกำร  สังกัดกับส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และบริกำร ได้ประกำศและจัดตั้งศูนย์ฯ 

ขึ้นตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2529  ที่ท ำกำรส ำนักงำนอยู่ที่ 127 หรือ 1127 อำคำร 1โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้

กำรฝึกอบรมและบริกำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน  

ทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัยฯ 

พุทธศักรำช 2529 ได้รับควำมรว่มมอืจำกภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

และสถำบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร เหนือ  มำท ำกำรฝึกอบรมเกี่ ยวกับระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติกำรกำรซ่อมบ ำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สถำปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   

พุ ทธศั ก ร ำ ช  25 29 -2532  ไ ด้ ท ำ โ ค ร งก ำรคว ำมร่ ว มมื อกั บศู นย์ คอมพิ ว เ ตอ ร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณำจำรย์ของสถำบัน
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รำชภัฏทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 รำยวิชำ รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ กำรประมวลผลแฟ้มข้อมูล 

กำรเขียนโปรแกรมภำษำปำสคำล  กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ  ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล  

ระบบปฏิบัติกำร และโครงสรำ้งขอ้มูล ได้มอีำจำรย์ผู้สอนในโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์จำกสถำบันรำช

ภัฏผ่ำนกำรอบรมทั้งสิน้ประมำณ  250  คน 

ตั้งแต่ พุทธศักรำช 2529 มำจนถึงปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริกำรแก่ชุมชน โดยกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ประชำชน, หน่วยงำนของภำครัฐ

และเอกชน และบุคคลภำยนอก มำกกว่ำ 150 รุ่น หรอืประมำณ 3,000 กว่ำคน 

ต่อมำพุทธศักรำช 2542 รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ได้มีนโยบำยให้แต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทำงด้ำน IT (Information Technology) จึง

ได้มกีำรจัดตัง้ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและมีกำรแตง่ตัง้ CEO ขึน้ 

พุทธศักรำช 2542 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้ประกำศโครงกำรจัดตั้งส ำนักเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  เพื่อให้กำรบริกำรด้ำนกำรฝึกอบรมด้ำน IT ให้แก่ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก บริกำร

และดูแลระบบ IT ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งสถำบัน พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้ำน IT ของสถำบัน โดย

สถำบันฯ มีกำรประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำร และฝ่ำย   

ต่ำง ๆ ของส ำนักขึ้นในวันที่ 15  พฤศจิกำยน 2542  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เมื่อวันที่  11  พฤษภำคม  2543 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำแผนแม่บท IT ของสถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำขึ้นในปี

พุทธศักรำช 2543 เป็นแผนแม่บทที่ใช้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2543-2544 ได้มีกำรวำงระบบสนับสนุนขั้น

พื้นฐำนหรือ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงของสถำบัน ในระบบ Gigabit System  

ระบบ ERP ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสถำบัน และระบบ Web-based Instruction ส ำหรับกำร

เรียนกำรสอน 

 จนกระทั่งพุทธศักรำช 2547 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้เปลี่ยนฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏสวนสุนันทำ และในปีตอ่มำ พุทธศักรำช 2548 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เปลี่ยนฐำนะตำม

โครงสรำ้งองค์กรใหม่ของมหำวิทยำลัยฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สังกัดส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 
    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อธิกำรบดี 



1.3 โครงสร้างการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำน 

3. ฝ่ำยระบบเครือข่ำยและอินเตอร์เน็ต  
   3.1 งานตรวจสอบดูแลห้องศูนย์ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานISO27001:2013 
   3.2 งานตรวจสอบดูแลให้บริการ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหลักและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
  3.3 งานตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมป้องกันความ
เสี่ยงในระบบเครือข่าย 
  3.4 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบเครือข่ายมี
สายและไร้สาย 
  3.5 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.6 งานจัดหาระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ 

 

2. ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณและประกันคุณภำพ  
    2.1  งานแผนงานและงบประมาณ 
    2.2  งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
    2.3  งานบริหารความเสี่ยง 
    2.4  งานควบคุมภายใน 
    2.5  งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  
    2.6  งานประกันคุณภาพ  
    2.7 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 
    2.8  งานการจัดการความรู้ KM 
    2.9  งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(กพร.) 
   2.10 งานพัฒนาระบบงาน  
   2.11 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 

 

รองผอ.ศูนย์วิทยบริกำร 
 

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
   1.1 งานธุรการ/สารบรรณ 
   1.2 งานประชุม 
   1.3 งานบุคลากร 
   1.4 งานพัสด ุ
   1.5 งานการเงิน 
   1.6 งานบริการวิชาการ 
   1.7 งานอบรม ICT 
   1.8 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

   1.9 งานประชาสัมพันธ์ 

รองผอ.ฝ่ำยประกันคุณภำพและรำยได้ 
 

6. ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
    6.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.3 งานจัดเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 

8. ฝ่ำยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
    8.1 งานจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
    8.2 งานดัชนีวารสาร 
    8.3 งานบริการวารสารและ
หนังสือ 
  8.4 งานหอจดหมายเหตุ 

 

7. ฝ่ำยวิทยพัฒนำ 
    7.1 งานพัฒนาสารสนเทศออนไลน์และทรัพยากร
อิเลก็ทรอนิกส ์
    7.2 งานแปลงทรัพยากรสารสนเทศ 
    7.3 งานส่งเสรมิการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู้ 
    7.4 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

 

5. ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ  
  5.1 งานบริการยืม-คืน 
  5.2 งานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.3 งานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดมี
ชีวิตทรพัยากรสารสนเทศ 

 

9. ฝ่ำยบริกำรสื่อกำรศึกษำ  
    9.1 งานจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุ 
    9.2 งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
    9.3 งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 

 

4. ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
4.1 งานก าหนดสิทธิ์และยกเลิกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
4.2 งานจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
4. 3  ง า น ร ะ บบ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  (Business 
Intelligence) 
4.4. งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 
4.5 งานบริหารและจัดการ เครื่องแม่ข่าย ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ 
4.6 งานบริการให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4.7 งานบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4.8 งานเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร 
4.9  งานซ่อมบ ารุ งคอมพิว เตอร์ที่ มี เลขครุภัณฑ์และดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

รองผอ.ศูนย์เทคโนโลยีำรสนเทศ 
 

โครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.1  ข้อมูลการบริการวิชาการ 

หน่วยงำน 
จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

2558 2559 2560 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 
    

รวมทั้งสิ้น 2 2 2 
 

 

1.4.2  ข้อมูลบุคลากร 

 
ประเภท

บุคลำกร/ 
ระดับกำรศึกษำ/ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

2558 2559 2560 
ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

ข้ำรำชกำร 1 1  2 1 1  2 1 1  2 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
            

- ประเภทประจ ำ 29 1 1 31 29 1 1 31 25 13   38 
- ประเภท
ชั่วครำว 

11   11 9   9 1 - - 1 

พนักงำนรำชกำร             
ลูกจ้ำงประจ ำ 1   1 1   1 - 1 - 1 

ผู้บริหำร  2 1 3   3 3 - 2 2 4 
รวมทั้งสิ้น 43 4 2 49 41 2 4 47 27 17 2 46 
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1.5  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

ผู้บริหำรก ำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกำส และ

ภัยคุกคาม) 

ผู้บริหำรและบุคลำกร ประเมินให้น้ ำหนักคะแนนตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อยของจุดแขง็  

จุดอ่อน โอกำส และภัยคกุคำม 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ และรองผูบ้รหิำรระดับหนว่ยงำน 

วิเครำะห์ปัจจัยเชิงยุทธศำสตร ์กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ 

 ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตรฯ์ รองผูบ้ริหำรระดับหน่วยงำน และผู้ปฏิบัตงิำน

ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ ยก (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564)  

และแผนปฏบิัติกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2561 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังควำมคดิเห็นจำกผู้ใต้บังคัญบญัชำ 

- เสนอคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

- เสนออธิกำรบดี 

น ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัติกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2561  ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

สค. 60 

กย. 60 

ตค. 60 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมลูปัจจัยภำยใน 

และภำยนอก 

มค. 60 

สค. 60 

กพ. 60 

มคี. 60 

มิย. 60 

กค. 60 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยใช้หลักกำรวิเครำะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยอำศัยกรอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในตำม

หลักกำร 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงกำรวิเครำะหไ์ด้ ดังนี ้

o Structure (โครงสร้ำง) มีโครงสร้ำงกำรท ำงำน หรือโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรในระดับ

ต่ำง ๆ เหมำะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีกำรก ำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดทิศทำงกำร

ปฏิบัติงำนไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบกำรท ำงำนเป็นอย่ำงไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้ำง 

o Skill (ควำมช ำนำญ) บุคลำกรมีควำมเช่ียวชำญ หรือช ำนำญมำกน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลำกร) บุคลำกรของมีควำมพร้อมมำกน้อยเพียงใด และมีจ ำนวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบกำรบริหำรเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภำพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่ำนิยมรว่ม) บุคลำกรและองค์กรมคี่ำนิยมรว่มหรอืไม่ อะไรบ้ำงที่ท ำให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรระบุสถำนกำรณ์ที่เป็นโอกำส (Opportunities) และภัย

คุกคำม (Threats) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยอำศัยกรอบกำรวิเครำะห์ปัจจัย

ภำยนอกตำมหลักกำร PESTModel ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงกำรวิเครำะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นกำรวิเครำะห์สภำพทำงกำรเมือง รวมทั้งกฎหมำยและนโยบำยทำงกำร

เมืองที่มีผลกระทบกับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ E-Economics เป็นกำรวิเครำะห์

สภำพกำรณ์และแนวโน้มทำงเศรษฐกิจที่มีผลต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

o S-Social เป็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์และกระแสสังคมที่มีต่อส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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o T-Technology เป็นกำรวิเครำะห์แนวโน้มของกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรภำยใน

หน่วยงำนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยสำมำรถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดำ้น ดังนี้ 
 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 9 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย     

2. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมต ำแหน่งหน้ำที่และสำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับ  

   มอบหมำย 

3. บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรได้ 

   ครอบคลุมทั้งด้ำน Hardware และ Software       

4. บุคลำกรมีจิตใจที่เป็นผู้ให้บริกำรที่ดี        

5. มีงบประมำณสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน    

6. มีระบบในกำรตรวจสอบ/ควบคุมด้ำนกำรเงนิอย่ำงรัดกุม     

7. มีเครื่องมอืและอุปกรณ์ด้ำนกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำร   

8. มีกำรท ำงำนรว่มกันเป็นทีมได้เป็นอย่ำงดแีละมีประสิทธิภำพ     

9. มีกำรจัดสรรภำระงำนที่ชัดเจนและเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน     

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรแสวงหำควำมรู้ใหม ่เพื่อกำรพัฒนำงำน    

2. ขำดบุคลำกรที่เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบผลติสื่อกำรเรียนกำรสอน    

3. บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงตอ่เนื่อง    

4. บุคลำกรขำดกำรติดตำมผลและประเมินผลหลังกำรให้บริกำร     

5. บุคลำกรบำงฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้     
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2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 5 ประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

1. มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   และกำรสื่อสำรอย่ำงตอ่เนื่อง         

2. ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อส ำนักฯ สูงเป็นโอกำสในกำรพัฒนำ 

   ระบบและกำรพัฒนำตนเอง         

3. รัฐบำลมีกำรสนับสนุนนโยบำยในเรื่องของเทคโนโลยีดิจติอล     

4. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ ำนวยต่อกำรบริหำรงำน 

   - เทคโนโลยีกำรสื่อสำร On-line ท ำให้สำมำรถส่งข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์สู่ 

      หน่วยงำนภำยนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

   - กำรเปลี่ยนแปลงตำมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดควำมซับซ้อน และขั้นตอนในกำร 

      ท ำงำน ส่งผลใหบุ้คลำกรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสทิธิภำพมำกขึ้น 

5. นโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคม อำเซียน เปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำกำรศกึษำและร่วมมอืทำง 

              กำรศกึษำมำกขึ้น 

              - นโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท ำใหม้ีโอกำสแลกเปลี่ยนบุคลำกร รวมถึงกำรขยำย  

                 ควำมร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอำเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมำกขึ้น 

              - กำรเปิด AEC มีโอกำสที่จะเปิดหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ และรับนักศกึษำจำกประเทศ  

                 เพื่อนบ้ำนมำกขึ้นและท ำควำมรว่มมอืกับประเทศในอำเซียนได้มำกขึ้น 

              - สัดส่วนของตลำดเพิ่มขึ้นจำกกำรเปิดอำเซียน 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 5 ประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

1. สภำวะเศรษฐกิจมีควำมแปรผันสูง จงึทำให้กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำร  

2. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รวดเร็ว      

3. อำชญำกรรมทำงคอมพวิเตอร์มรีูปแบบที่มภีัยคุกคำมมำกขึ้น      

4. เทคโนโลยีมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 

               - เทคโนโลยีมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้สินคำ้และบริกำรมคีู่แข่งทำงกำรตลำด 

                จ ำนวนมำกขึ้น 

               - เทคโนโลยีทีท่ันสมัย ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงขอ้มูล (Digital Divide) ท ำให้กำร 

                เข้ำถึงขอ้มูลของบุคลำกรไม่เท่ำเทียมกัน 

               - ควำมทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมตอ้งปรับเปลี่ยนระบบให้ทันควำม 

                ต้องกำร เกิดกำรใช้งบประมำณที่ค่อนข้ำงสูง 

5. มีควำมเสี่ยงด้ำนกระแสไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำดับบ่อย ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อขอ้มูลสำรสนเทศ 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในทุกประเด็น มำให้น้ ำหนักควำมส ำคัญว่ำ

ประเด็นใดมีควำมส ำคัญมำกที่สุดตำมล ำดับ โดยให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 48 ท่ำน เป็นผูป้ระเมิน ผลกำรประเมินเป็นน้ ำหนักคะแนนตำมล ำดับจำก

มำกไปหำน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ปรำกฏดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S005 241 005มีงบประมำณสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจของหนว่ยงำน 

S004 219 004บุคลำกรมีจิตใจที่เป็นผู้ให้บริกำรที่ดี 

S007 204 007มีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้ำนกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรสนับสนุนกำร

ให้บริกำร 

S002 93 002บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมต ำแหน่งหน้ำที่และสำมำรถ

ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 

S003 84 003บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรได้ครอบคลุมทั้งด้ำน Hardware และ Software 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W012 94 012บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

W010 70 010บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ เพื่อกำรพัฒนำงำน 

W013 67 013บุคลำกรขำดกำรติดตำมผลและประเมินผลหลังกำรให้บริกำร 

W011 65 011มขีำดบุคลำกรที่เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบผลติสื่อกำรเรียนกำรสอน 

W014 57 014บุคลำกรบำงฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O019 91 O19นโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคม อำเซียน เปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำ

กำรศกึษำและร่วมมอืทำงกำรศกึษำมำกขึ้น 

   - นโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท ำให้มโีอกำสแลกเปลี่ยนบุคลำกร 

รวมถึงกำรขยำยควำมร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอำเซียนและกลุ่มประเทศ

อื่นๆ เพิ่มมำกขึ้น 

   - กำรเปิด AEC มีโอกำสที่จะเปิดหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ และรับ

นักศึกษำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมำกขึ้นและท ำควำมร่วมมอืกับประเทศใน

อำเซียนได้มำกขึ้น 

   - สัดส่วนของตลำดเพิ่มขึ้นจำกกำรเปิดอำเซียน 

O016 72 016ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้ับบริกำรต่อส ำนักฯ สูงเป็น

โอกำสในกำรพัฒนำระบบและกำรพัฒนำตนเอง 

O017 56 017รัฐบำลมีกำรสนับสนุนนโยบำยในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล 

O018 43 018เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ ำนวยต่อกำรบริหำรงำน 

   - เทคโนโลยีกำรสื่อสำร On-line ท ำให้สำมำรถส่งข่ำวสำร และกำร

ประชำสัมพันธ์สูห่นว่ยงำนภำยนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

   - กำรเปลี่ยนแปลงตำมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดควำมซับซ้อน และ

ขั้นตอนในกำรท ำงำน ส่งผลให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็วและมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

O015 36 015มหำวิทยำลัยใหค้วำมส ำคัญและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงตอ่เนื่อง 
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4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T021 134 021เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงขอ้มูล (Digital 

Divide) ท ำให้กำรเข้ำถึงขอ้มูลของบุคลำกรไม่เท่ำเทียมกัน 

T024 110 024มีควำมเสี่ยงด้ำนกระแสไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำดับบ่อย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ

ข้อมูลสำรสนเทศ 

T023 106 023ควำมทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบ

ให้ทันควำมต้องกำร เกิดกำรใช้งบประมำณที่ค่อนข้ำงสูง 

T020 77 020สภำวะเศรษฐกิจมคีวำมแปรผันสูง จึงท ำให้กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำม

ควำมตอ้งกำร 

T022 69 022อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์มรีูปแบบที่มภีัยคุกคำมมำกขึ้น 
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2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในต ำแหนง่ “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จำกภำพ

ด้ำนล่ำงนี้ 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

           ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในกำร 

มุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5) = สูงมำก) ดังนี้  

      012บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงตอ่เนื่อง (ระดับ 5)  

010บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ เพื่อกำรพัฒนำงำน (ระดับ 4)  

013บุคลำกรขำดกำรติดตำมผลและประเมินผลหลังกำรให้บริกำร (ระดับ 4)  

011มีขำดบุคลำกรที่เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบผลติสื่อกำรเรียนกำรสอน (ระดับ 4)  
          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศพลิกวิกฤติเป็นโอกำสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคำม 

(ระดับในกำรมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ4)= สูง (ระดับ 5) = สูงมำก) ดังนี้ 

021เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงขอ้มูล (Digital Divide)  

     ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลของบุคลำกรไม่เท่ำเทียมกัน (ระดับ 5)  

024มีควำมเสี่ยงด้ำนกระแสไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำดับบ่อย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูล 

               สำรสนเทศ (ระดับ 4)  

023ควำมทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทัน 

     ควำมต้องกำร เกิดกำรใช้งบประมำณที่ค่อนข้ำงสูง (ระดับ 4)  

 

จำกกำรแก้ไขปรับปรุงข้ำงต้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะสำมำรถปรับไป 

อยู่ในต ำแหน่ง “รุกด ำเนินกำรเอง” ดังแสดงได้จำกภำพด้ำนล่ำงนี้ 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ : รักษำควำมเป็นมหำวิทยำลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

และมีผลงำนที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทำด้ำนกำรสอน วิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมำยเหตุ : แม่แบบที่ดีของควำมสมำร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลำดหลักแหลมน่ำ

มอง” ในเรื่องตำ่ง ๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษำ “ฉลำดหลักแหลมน่ำมอง” มีควำมคิดดี ท ำดี พูดดี แต่ง

กำยดี 
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M = Smart Management: กำรบริหำรจัดกำร “ฉลำดหลักแหลมน่ำมอง” ผูบ้ริหำรเก่ง

และดี รับผิดชอบต่อสังคม ท ำดี มุ่งคุณภำพ และมีธรรมำภบิำล 

A = Smart Academic: วชิำกำร “ฉลำดหลักแหลมน่ำมอง” สร้ำงหลักวิชำที่สรำ้งสรรค์ 

และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมรีูปแบบกำรน ำเสนอที่ดี 

R = Smart Research: กำรวิจัย “ฉลำดหลักแหลมนำ่มอง” สร้ำงผลงำนวิจัยที่ตอบสนอง

สังคม และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมรีูปแบบกำรน ำเสนอที่ดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลำดหลักแหลมนำ่มอง” มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมคีรูที่เป็นต้นแบบใน

กำรคิดดีและท ำดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ควำมรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) กำรวิจัยทำงวิชำกำรที่อุดมไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงำนวิชำกำรที่ตอบและแก้ปัญหำของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตำมแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทำ (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้กำรศึกษำ (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ควำมรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชำชนให้สำมำรถเรียนรู้ในระดับสูง มีควำมเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนำคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนำนำชำติ มีจิตวญิญำณในกำรท้ำทำย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในกำรลงทุนทำงกำรศึกษำวิจัยในศำสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อควำมสงบสุข และควำมเจริญรุ่งเรือง ผ่ำนกำร

แสวงหำด้วยกำรวิจัยทำงวิชำกำรที่อุดมไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

3) บริกำรวิชำกำร (To provide academic services) กำรส่งมอบผลงำนวิชำกำรในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหำของสังคม โดยกำรมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) กำรส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยกำรพัฒนำและสร้ำงแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทำให้เป็นที่ยกย่อง

และชื่นชมของมนุษยชำต ิ
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหนำ้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนำนำชำติ ( Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนำให้บริกำรเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยช้ันน ำในอำเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร (Employ modern management 

system for versatility) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

6) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

7) คุณธรรม (Morality)  

8) เครือขำ่ย (Partnership)  

9) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

10) วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหำวิทยำลัยฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรด ำเนินงำน

ตำมยุทธศำสตรไ์ปสู่ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1) เร่งรัดและสร้ำงกระบวนกำรและกลไกกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรทุกคนให้ก้ำว

ไปสู่ควำมส ำเร็จสูงสุดในเส้นทำงวิชำชีพ 

2) รักษำเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของควำมเป็นสวนสุนันทำที่มีอดีตอันน่ำภูมิใจเพื่อน ำไปสู่

ควำมผำสุกและคุณภำพชวีิตกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใชห้ลักธรรมำภบิำลในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภำพแวดล้อมที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้กับนักศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยำกำศที่เอื้อตอ่กำรเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ได้พัฒนำในเส้นทำงวิชำชีพทั้งในด้ำนวุฒิกำรศึกษำ

และผลงำนวิชำกำร รวมทั้งควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำอังกฤษและน ำไปใช้ในชีวติประจ ำวันได้ 

2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนำสำขำวิชำทุกๆ สำขำวิชำไปสู่ควำมเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล 

2) ประสำนเครือข่ำยภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อกำรมีส่วนร่วมใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมในทุกกระบวนกำร 

3) ยกระดับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย โดยกำรมีเครือข่ำยกับสถำบันกำรศึกษำใน

ต่ำงประเทศเพื่อกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูแ้ละบุคลำกร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ลึกซึ่งในศำสตร์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสำธำรณะ และเป็นเพื่อนร่วมงำนที่ดี 

5) พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและกำรใช้

ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสำมำรถน ำไปใช้ในชีวติประจ ำวันได้ 

6) พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และควำมสำมำรถพิเศษที่โดดเด่นนอกจำก

ศำสตร์ที่ศกึษำ 

3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงำนวิจัยที่เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และพัฒนำเป็นนวัตกรรมที่สำมำรถ

น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีำรบูรณำกำรวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำรเรยีนกำรสอน 
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3) สร้ำงให้นักศึกษำตั้งแต่ระดับปริญญำตรีถึงปริญญำเอกมีขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำร

วิจัยและสร้ำงผลงำนที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

1) ส่งเสริมให้มีกำรบริกำรวิชำกำรที่เชื่อมโยงกับงำนวิจัย และเกิดกำรบูรณำกำรกับกำร

เรียนกำรสอน 

2) สร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรภำครัฐและเอกชนในกำรให้บริกำรวิชำกำร เพื่อแก้ไขปัญหำ

และพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรำ้งโอกำสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ควำมเป็นสวนสุนันทำ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ค้นคว้ำ เพื่อเป็นศูนย์กลำงแหง่กำรเรยีนรู้ทำงวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มกีำรสรำ้งเครือขำ่ยทำงวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อกำรอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภำพที่ 1  เปำ้หมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภำพตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่กำรเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

กำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 
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เป้ำหมำยที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ผลิตงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลำงแหง่กำรเรยีนรู้เพื่อกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม 

เป้ำหมำยที่ 3 : สร้ำงเครือข่ำยมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะสร้ำงเครือข่ำย

ควำมร่วมมือที่หลำกหลำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับมหำวิทยำลัย 

เป้ำหมำยที่ 4 : สร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะพัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่ตอบสนองต่อควำมเป็นนำนำชำติ และสร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหำวิทยำลัยฯ ได้น ำยุทธศำสตรต์ำมกรอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มำ

จัดท ำเป็นแผนยุทธศำสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ มีดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำร ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทำงปัญญำ (Produce, Publish 

and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ำย (Establish Network Relationship 

and Connection)   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

ทั้งนี้มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลักและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแต่ละ

ยุทธศำสตร ์มีดังนี ้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม เพื่อสู่กำรเป็นเอตทัคคะที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์คอื 1.จ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ 2.จ ำนวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ  

3. คะแนนเฉลี่ยกำรประกันคุณภำพภำยในประจ ำปี 4.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

เกณฑ์ QS 5.จ ำนวนรำงวัลที่ผู้เรียนได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 6.ระดับควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจของสังคมที่มีต่อกำรด ำเนินกำรตำม
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ภำรกิจของมหำวิทยำลัย 7.ระดับคะแนนคุณภำพของบัณฑิต ปริญญำตรี โท เอก ตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 8.ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำและกำรประกอบอำชีพ

อิสระภำยใน 1 ปี 9.ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนตรงสำขำวิชำ 10.ระดับควำมเชื่อมั่นและ

ไว้วำงใจของบุคลำกร/นักศึกษำ/ศิษย์เก่ำต่อกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย และ 11.ระดับ

คะแนนผลกำรพัฒนำบัณฑติตำมอัตลักษณ์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำร ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทำงปัญญำ มีเป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์หลักคือ ผลิตผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ผลิตงำนวิจัยที่

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งกำรน ำไปใช้

ประโยชน์เป็นศูนย์กลำงแหง่กำรเรยีนรู้เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงำนวิชำกำร วิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทควำมวิจัยที่

ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 3.ระดับ

คะแนนเฉลี่ยผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 4.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 5.จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือ

งำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กลุ่ม

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 6.จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือ

งำนสร้ำงสรรคไ์ด้มกีำรจดอนุสทิธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สินทำงปัญญำ (กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์

และสังคมศำสตร์ กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ)  

7.จ ำนวนฐำนควำมรู้/องค์ควำมรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริกำรวิชำกำร 8.ร้อยละของงำนบริกำร

วิชำกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้น ำชุมชน เทียบกับงำนบริกำร

วิชำกำรทั้งหมด 9.เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  (กลุ่ม

สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์สุขภำพ) และ 10.ร้อยละของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ ได้ร่วมมือกับ

ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ หรือภำคบริกำรในระดับชำติและระดับนำนำชำติต่อผลงำนวิจัยและงำน

สร้ำงสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ำย มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลัก

คือ สร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือที่หลำกหลำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

และเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีกับมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ำยที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหำวิทยำลัย 2.จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 3.ระดับควำมพึงพอใจของ
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เครือข่ำยที่มีต่อกำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัย และ 4.ร้อยละของข้อตกลงควำมร่วมมือที่

ด ำเนนิกำรส ำเร็จตำมที่ก ำหนด 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลักคือ พัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่ตอบสนองต่อควำมเป็นนำนำชำติ และสร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์คือ 1.ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโดย Webometrics 

Ranking (เทียบกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหำวิทยำลัยทั้งหมดในประเทศไทย 

มหำวิทยำลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงำนวิจัย บทควำมวชิำกำร งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ

อำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  

3.ร้อยละของวิทยำนิพนธ์ หรืองำนวิชำกำรของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ

หรอืนำนำชำติ 4.ร้อยละของกำรรับรู้ภำพลักษณ์และกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย และ 5.ร้อยละของ

นักศึกษำชำวต่ำงชำติเทียบกับนักศึกษำทั้งหมด 

โดยแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สำมำรถสรุปเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงำน/กลยุทธ์ และโครงกำร/กิจกรรม ดังตำรำงที่ 1  

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด แผนงำน/กลยุทธ์ และโครงกำร/

กิจกรรมของแผนยุทธศำสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้ำประสงค์เชงิ

ยุทธศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงำน/

กลยุทธ์ 

โครงกำร/

กิจกรรม 

1) พัฒนำมหำวทิยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงย่ังยนื 10 24 27 31 

2) สรำ้งผลงำนวชิำกำร ตพีมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทำงปัญญำ 10 17 14 14 

3) สรำ้งควำมสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืขำ่ย 5 6 7 8 

4) ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำต ิ 7 10 10 10 

รวมทั้งสิ้น 32 57 58 63 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัยแมแ่บบที่ดขีองสังคม  (Smart Archetype 

Universityof the Society) 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

พัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแหล่ง

เรียนรู้และใหบ้ริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

3.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. Smart Students 
   1.1 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ สำมำรถสืบค้น ข้อมูลและสำรสนเทศในกำร

เรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing       

   1.2 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทำงดำ้น ฮำรด์แวร์   

ซอฟต์แวรแ์ละอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภำพ เพื่อช่วยเพิ่มกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ในโลกยุค  

เศรษฐกิจดิจิตอล          

2. Smart Management 

   2.1 มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นกำรประสำนและเชื่อมโยงข้อมูลของ

ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยเข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรใช้ประกอบกำร

ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร          

   2.2 มีกำรน ำเทคโนโลยี Social Media มำใช้ในกำรประชุมและรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ในรูป 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลำ  

3. Smart Academic           

   3.1 คณำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร มีฐำนข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชำกำรที่ทันสมัย  

   3.2 มีกำรส่งเสริมและอบรมกำรสรำ้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ  

กำรเรียนกำรสอน          

4. Smart Research           

   4.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรน ำระบบ Information Retrieval (IR) 
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มำใช้ในกำรรวบรวมงำนวิจัยของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย เพื่อให้สำมำรถคัดกรองและแบ่ง

ประเภทกลุ่มองค์ควำมรู้ ของงำนวิจัยนั้น ๆ ได้       

   4.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรสนับสนุนกำรจัดท ำเว็บไซต์และ

ฐำนขอ้มูลออนไลน์ให้กับกำรตพีิมพ์บทควำม วำรสำรของแต่ละหนว่ยงำน    

5. Smart Teacher & Technology        

   5.1 คณำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และสร้ำงศูนย์รวมองค์ควำมรู้

ผำ่น เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       

   5.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำแผนแม่บททำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อรองรับโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำลในรูปแบบไทยแลนด์ ๔.๐ 

   

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

2)  คุณธรรม (Morality)  

3)  เครือขำ่ย (Partnership)  

4)  ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

5)  วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีกำรถ่ำยทอดกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีจรยิธรรม 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บริกำรด้ำนแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพ  

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม น ำด้ำนบริกำร เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สู่กำรเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W  (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญำและควำมคิดสรำ้งสรรค์   

 H   (Happiness & Loyalty)  :  ควำมผำสุกและควำมภักดี   

 I (Integration & Collaboration)  :  บูรณำกำรและควำมรว่มมอื  

 P  (Professionalism)  :   ควำมเป็นมืออำชีพ     
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3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมกำรพัฒนำส ำนักให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2  ส่งเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขำ่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมกำรขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาส านกัให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประสิทธิผล ส ำนักวิทย

บริกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

เอตทัคคะท่ีมี

ควำมยั่งยืน 

และได้รับกำร

ยอมรับใน

ระดับชำติและ

นำนำชำต ิ

1.1.1 

คะแนน

เฉลี่ย

กำร

ประกัน

คุณภำพ

ภำยใน

ประจ ำปี 

 ≥4.20 
 
 

 
 

 

≥4.20 
 

 

 

 

≥4.20 
 

 

 

 

≥4.20 
 

 

 

≥4.20 
 

 

 

พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำร

องค์กรด้วยระบบ

คุณภำพ 

 

 

 โครงกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

 

 ฝ่ำยประกัน

คุณภำพ 

 

 

1.1.4 

ร้อยละ

ควำมส ำ

เร็จของ

กำร

ด ำเนนิ 

กำรตำม

เกณฑ์ 

QS 

≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 สนับสนุนกำรสรำ้ง

ผลงำนตำมแนวทำงกำร

จัดอันดับมหำวทิยำลัยให้

เป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำต ิ

โครงกำรจัดอันดับ

มหำวิทยำลัย โดย QS 

World University 

Ranking 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ฝ่ำยเว็บไชต์ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

คุณภำพบริกำร ผู้รับบริกำร

และผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียมี

ควำมเชื่อม่ัน

และไวว้ำงใจใน

กำรบริหำร

จัดกำรกำร

ด ำเนนิกำร

ตำมพันธกิจ 

ระดับควำม

เช่ือม่ันและ

ไว้วำงใจ

ของ

บุคลำกร/

นักศึกษำ/

ศิษย์เก่ำต่อ

กำร

ด ำเนินกำร

ตำมภำรกิจ

ของมหำ

วิทยำ 

ลัย 

≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ปรับปรุงกำรบรหิำร

จัดกำร และพัฒนำ

คุณภำพกำรให้บรกิำรที่

ตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้รับบริกำร 

โครงกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 

และค ำชมเชย 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

เทคโนโลยสีำรสนเทศ / 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วิทยบรกิำร 

ฝ่ำยบรกิำรIT/

ห้องสมดุ 

โครงกำรคุณธรรม

และควำมโปร่งใสใน

กำรปฏิบัติงำน 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

ประกันคุณภำพและ

รำยได้ 

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพ 

ประสิทธิภำพ ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยี

สำรสนเทศมี

กำรบูรณำกำรกำร

จัดกำรเรียนสอนท่ี

ส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรสร้ำง

คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึ

ประสงค ์

สอดคล้องตำมอัต

ลักษณ์ของส ำนักฯ 

1.4.3 

ร้อยละ

ของ

อำจำรย์

ประจ ำที่

มี

เว็บไซต์

ในกำร

จัดกำร

เรียน

กำรสอน 

100 100 100 100 100 1.4.3.1 สง่เสริม

และสนับสนุนให้

อำจำรย์ประจ ำ

ปรับปรุงและ

พัฒนำเว็บไซต์ที่

เอือ้ต่อกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

โครงกำรจัดท ำ

เว็บไซต์เพื่อกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ฝ่ำยเว็บไชต์ 



 

 

26 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

กำรพัฒนำองค์กำร 

บุคลำกรทุก

ระดับมีควำม

ก้ำว หนำ้ใน

สำยอำชพี มี

ทักษะ ควำมรู ้

คุณธรรมและ

จรยิธรรมใน

กำรปฏบัิตงิำน 

1.6.4 ร้อย

ละของ

บุคลำกร

สำย

สนับสนุน

วิชำกำรที่

ได้รับกำร

พัฒนำ

ตำม

สมรรถนะ

ประจ ำ

สำยงำน 

≥80 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥95 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥95 

 

 

 

 

 

 

 

≥95 

 

 

 

 

 

 

 

≥95 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1.1 พัฒนำ

ศักยภำพของ

บุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำร

ให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำง

มอือำชีพ 

 

1. โครงกำร

พัฒนำควำม

พรอ้มของ

บุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำร

ในกำรเขำ้สู่

ต ำแหนง่ที่สงูขึน้ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยกำร

เจ้ำหน้ำที่ 

1.6.5 รอ้ย

ละของ

บุคลำกรที่

เข้ำร่วม

กจิกรรม

ส่งเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และ

จรรยำบรร

ณของ

มหำวิทยำ

ลัย 

≥80 

 

≥80 

 

≥80 

 

≥80 

 

≥80 

 

1.10.2.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนให้

บุคลำกรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณ

และระเบียบ

ข้อบังคับในกำร

ปฏิบัติงำน 

 

2. โครงกำร

ส่งเสรมิกำร

ปฏิบัติตนให้

เป็นไปตำม

จรรยำบรรณ

วิชำชีพ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยกำร

เจ้ำหน้ำที่ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

 1.6.6 

ร้อยละ

ของ

บุคลำกร

ที่ผ่ำน

เกณฑ์

มำตรฐำน

ภำษำอังก

ฤษของ

มหำวิทยำ

ลัย 

≥20 

 

≥20 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥30 

 

11.10.3.1 พัฒนำ

ศักยภำพด้ำน

ภำษำอังกฤษให้กับ

บุคลำกร 

3. โครงกำร

พัฒนำศักยภำพ

ด้ำนภำษำอังกฤษ

ของบุคลำกร 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยกำร

เจ้ำหน้ำที่ 

บุคลำกรมี

คุณภำพชีวติ

กำรท ำงำนที่

ดีและอยู่ใน

สภำพแวด 

ล้อมที่เอือ้ต่อ

กำรท ำงำน 

1.7.1 

ร้อยละ

เฉลี่ย

ของ

ควำมส ำ

เร็จตำม

แนว

ทำงกำร

พัฒนำสู่

องคก์ร

สุขภำวะ 

≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 1.7.1.1เสริมสร้ำง

ให้มหำวิทยำลัย

เป็นองค์กรสุข

ภำวะ 

โครงกำร

เสริมสรำ้ง

คุณภำพชีวติที่ดี

ของบุคลำกร

มหำวิทยำลัย 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยกำร

เจ้ำหน้ำที่ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

ส ำนักวิทย

บริกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศมี

กำร

บริหำรงำนท่ี

สอดคล้องตำม

หลักธรรมภิ

บำล 

1.8.1 

ระดับ

ควำม

เชื่อมั่นของ

บุคลำกร

ต่อระบบ

บริหำร

จัดกำร

ตำมหลัก

ธรรมำภิ

บำลของ

มหำวิทยำ

ลัย 

≥4.51 

 

 

 

 

 

≥4.51 

 

 

 

 

 

 

 

≥4.51 

 

 

 

 

 

 

≥4.51 

 

 

 

 

 

 

≥4.51 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบ

และกลไกกำรก ำกับ

องค์กรท่ีดีตำมหลักธรร

มำภบิำล 

 

1 .โครงกำร

ก ำกับองค์กำรที่

ด ี

 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยแผนและ

งบประมำณ 

 

1.8.2 ร้อย

ละของ

ประเด็น

ควำมเสี่ยงที่

ได้รับกำร

ควบคุมและ

ลดระดับ

ควำมเสี่ยง

เทยีบกับ

ประเด็น

ควำมเสี่ยง

ทัง้หมดที่

ก ำหนดขึ้น

ต่อปี 

 

100 100 100 100 100 1.8.2.1 สง่เสริมกำร

จัดกำรควำมเสี่ยงและ

กำรควบคุมภำยในเพื่อ

สนับสนุนกำร

ด ำเนินกำรตำมพันธกิจ

หลักให้บรรลุเป้ำหมำย 

2. โครงกำร

บริหำรควำม

เสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

ส ำนักวทิย

บริกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศมี

อำคำรสถำนท่ี 

และสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกที่

รองรับกำร

ด ำเนนิกำร

ตำมพันธกิจได้

อย่ำงครบถ้วน 

1.9.1

ควำมพึง

พอใจของ

นัก 

ศึกษำ/

บุคลำกร

ที่มีตอ่

อำคำร

สถำนที่

และสิ่ง

อ ำนวย

ควำม

สะดวก

ของ

มหำวิทยำ

ลัย 

≥4.00 ≥4.25 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.40 1.9.1.1 พัฒนำและ

ปรับปรุงระบบ

สำรสนเทศให้เอื้ออ ำนวย

ต่อกำรเรียนรู้และกำร

บรหิำรงำน 

1. โครงกำร

พัฒนำและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ฝ่ำยพัฒนำ

ระบบ

เครอืข่ำย 

1.9.1.2 พัฒนำและ

ปรับปรุงอำคำร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

และภูมิทัศน์ที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อมให้พร้อม

ส ำหรับกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน และภำรกิจ 

อื่น ๆ 

2. โครงกำร

ปรับปรุง

กำยภำพและภูมิ

ทัศนท์ี่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพ 

 

ส ำนักวิทยบรกิำร

และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

สำมำรถบรหิำร

จัดกำรทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพื่อใช้

ในกำรปฏิบัติตำม

ภำรกิจ 

1.10.1

รำยได้ท่ี

เกิดจำก

กำรจัดหำ

รำยได้ด้วย

โครงกำร

บริกำร

วชิำกำร 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 

 

1.10.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนกำร

จัดหำรำยได้ของ

หนว่ยงำนต่ำงๆ 

อย่ำงเป็นระบบ 

โครงกำรจัดหำ

รำยได้ด้วยกำร

บริกำรวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้ 

ฝำ่ยฝกึอบรม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ เชือ่มโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประสิทธิผล 

เครือขำ่ยมี

ส่วนรว่มใน

กำรพัฒนำ

และเกิด

ควำมสัมพัน

ธ์ที่ดกีับ

ส ำนักวิทย

บริกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

3.1.1 

รอ้ยละ

ของ

เครอืข่ำย

ท่ีมี

ผลผลิตท่ี

เป็น

ประโยช

น์ต่อ

มหำวิทย

ำลัย  

100 

 

 

 

100 100 100 100 3.1.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม

เพื่อสรำ้งควำมสมัพันธ์ที่

ดีให้กับเครือข่ำย 

 

 

 

 

โครงกำรเปิดโอกำส

กำรมีส่วนร่วมของ

เครือข่ำยในกำร

พัฒนำมหำวทิยำลัย 

 

 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยวิทยบริกำร 

 

 

ฝ่ำยห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

จ ำนวน

เครอืข่ำย

ท่ีมีส่วน

รว่มใน

กำร

พัฒนำ

มหำวิทยำ 

ลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 3.1.2.1 สนับสนุนกำรให้

เครือข่ำยมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำมหำวทิยำลัย

ตำมภำรกิจ (กำรผลิต

บัณฑิต กำรวิจัย บรกิำร

วิชำกำร และกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

 

โครงกำรเสวนำ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับ

เครือข่ำย 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

คุณภำพบริกำร 

ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยี

สำรสนเทศมี

เครือข่ำยควำม

ร่วมมือในประเทศ

ที่หลำกหลำย 

3.2.1 ร้อย

ละของ

เครือขำ่ย

ควำม

ร่วมมือใน

ประเทศที่มี

กำร

ด ำเนินกำร

อย่ำง

ต่อเนื่อง 

≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 3.2.1.1 ขยำยเครือข่ำย

ควำมร่วมมือทัง้

ภำยในประเทศ 

โครงกำรขยำย

เครือข่ำยควำมร่วมมือ

ภำยในประเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพ 

 

3.2.1.2 สนับสนุนกำร

ด ำเนินกิจกรรมตำม

ข้อตกลง 

ควำมร่วมมือของ

เครือข่ำย 

โครงกำรจัดกิจกรรม

ตำมข้อตกลงควำม

ร่วมมือ 

ของเครือข่ำย 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพ 

 

ประสิทธิภำพ ส ำนักวิทยบรกิำร

และเทคโนโลยี

สำรสนเทศมี

กระบวนกำร/

กลไกในกำร

แสวงหำควำม

ร่วมมือกับ

เครือข่ำย 

3.4.1 ระดับ

ควำมส ำเร็จ

ของ

กระบวนกำ

ร/กลไกใน

กำร

แสวงหำ

ควำม

ร่วมมือกับ

เครือขำ่ย 

5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนำระบบและ

กลไกกำรแสวงหำ และ

บรหิำรเครือข่ำย 

โครงกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงระบบบรหิำร

จัดกำรเครือข่ำย 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

ประกันคุณภำพและ

รำยได้  

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพ 

กำรพัฒนำองค์กำร ส ำนักมี

ฐำนข้อมูล

เครือข่ำยส ำหรับ

กำรบรหิำร

จัดกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

3.5.1 ระดับ

ควำมส ำเร็จ

ของกำร

พัฒนำ/

ปรับปรุง

ฐำนขอ้มูล

เครือขำ่ย 

5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนำหรือ

ปรับปรุงฐำนข้อมูล ที่เอื้อ

ต่อกำรสรำ้ง

ควำมสัมพันธ์กับ

เครือข่ำย 

โครงกำรพัฒนำ/

ปรับปรุงฐำนข้อมูล

เครือข่ำย 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ฝ่ำยพัฒนำ

ระบบ

เครอืข่ำย 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริมการขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประสิทธิภำพ ส ำนักวิทย

บริกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

เป็นที่รู้จัก

และยอมรับ

ในระดับชำติ

และ

นำนำชำติ 

4.1.1 ร้อย

ละ

ควำมส ำเ

ร็จของ

กำร

ด ำเนินกำ

รตำม

แผนกำร

จัดอันดับ

มหำวิทยำ

ลัย 

100 100 100 100 100 4.1.1.1 สนับสนุนกำร

สรำ้งผลงำนตำมแนว

ทำงกำรจัดอันดับ

มหำวิทยำลัยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

โครงกำรจัดอันดับ

มหำวิทยำลัย  

(U-Ranking) 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ฝ่ำยพัฒนำ

ระบบ

สำรสนเทศ 

ควำมมี

ชื่อเสียงของ

ส ำนักวิทย

บริกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

4.2.1 ร้อย

ละของ

กำรรับรู้

ภำพลักษ

ณ์และ

กำร

ให้บรกิำร

ของ

มหำวิทยำ

ลัย 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 4.2.1.1 พัฒนำระบบกำร

ประชำสัมพันธ์และกำร

บรกิำรให้ตรงตำม

กลุ่มเป้ำหมำยทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำต ิ

โครงกำร

ประชำสัมพันธ์เชงิรุก 
รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

กำรพัฒนำองค์กำร ระบบสนับสนุน

กำรศึกษำ/กำร

จัดกำรเรียนกำร

สอนได้มำตรฐำน 

4.6.1 

จ ำนวน

ห้องปฏิบัติก

ำรที่ได้รับ

รอง

มำตรฐำน 

- 1 1 2 2 4.6.1.1 จัดหำสิ่ง

สนับสนุนกำรศึกษำให้ได้

มำตรฐำน 

โครงกำรพัฒนำ

ห้องปฏบิัติกำรสู่

มำตรฐำน 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้  

ฝ่ำยอบรม 

ส ำนักมกีำร

ใช้เทคโนโลยี

และ

เครื่องมือ

ต่ำง ๆ  

ของ Social 

Media ที่

ทันสมัยใน

กำรสรำ้ง

ภำพลักษณ์

ได้อย่ำงมี

ประสิทธิ 

ภำพ 

 

4.7.1 

ระดับ

ควำมส ำ

เร็จของ

กำร

ปรับปรุง

เว็บไชต์ 

5 5 5 5 5 4.7.1.1 สนับสนุน

ให้มกีำรใช้

เทคโนโลยีและ

เครื่องมือ 

ต่ำง ๆ ของ Social 

Media ในกำร

ประชำสัมพันธ์ 

โครงกำร

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

และ

ประชำสัมพันธ์

สื่อสังคม

ออนไลน์ (Social 

Media) 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ / 

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝำ่ยประกัน

คุณภำพและ

รำยได้ 

ฝ่ำยเว็บไชต ์/ 

ฝ่ำย

ประชำสัมพันธ ์
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ส่วนที่ 5 แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

5.1 โครงกำรที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 

 

โครงการ งบประมาณ ฝ่าย/กอง 

1.  โครงกำรกำรพัฒนำทักษะมำตรฐำนกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

664,040 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. โครงกำรปรับปรุงและดูแลรักษำระบบ ERP 2,500,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. โครงกำรปรับปรุงและดูแลรักษำระบบ e-Office 350,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. โครงกำรปรับปรุงและดูแลรักษำระบบ BI 500,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5. โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงฐำนข้อมูลเครือข่ำย 20,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. จัดชื้อโปรแกรมจัดกำรเอกสำรส ำหรับผูเ้ช่ียวชำญ 200,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

7. กำรปรับปรุงเว็บไชต์ และประชำสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

20,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

8. โครงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย (U-Ranking) 900,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

9. จัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ ์ 800,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

10. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 500,000 ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

11. โครงกำร Library 4.0 250,000 ฝำ่ยวิทยบริกำร 

รวมทั้งสิ้น 6,704,040  
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5.2 แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

 กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้เกิดกำร

ประสำนควำมรว่มมอืในกำรแปลงยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำไปสู่กำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ รวมทั้งมกีำรพัฒนำระบบข้อมูลและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของบุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศในเรื่องแนวคิดและสำระส ำคัญของยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนกำรและกลไกกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถสนับสนุนกำรแปลงแผน

ยุทธศำสตร ์แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

3. เพื่อให้มกีำรตดิตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนกำร

แปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรจัดท ำ

แผนงำนและโครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชีว้ัด 

3. ก ำหนดเครื่องชีว้ัดผลส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร ์และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยดังกล่ำว จึงวำงมำตรกำรและก ำหนดแนวทำง  

กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไปสู่กำรปฏิบัติ และ

กำรตดิตำมประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน และภำยนอกให้มีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมในกำรแปลงแผน

ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

1.1 สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ 

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยกำรจัดเวทีสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ
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เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำให้กับบุคลำกร ให้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้

เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับ

แนวทำงของแผนงำนและโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้ฝ่ำยต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยง และประเมินผลงำนของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงพันธสัญญำเชิงยุทธศำสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 สู่กำรประเมินผลงำน 

1.5 ส่งเสริมมำตรกำรในกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงบรรยำกำศยุทธศำสตร์อย่ำง

ต่อเนื่องผ่ำนสื่อภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศผำ่นกิจกรรมตำ่ง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก

เร้ำ และขับเคลื่อนงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

2. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณำกำร  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรประสำนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีแนวทำงดังนี้ 

2.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำรและประสำนงำน

ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและ

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อำทิเช่น 

 1. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

2. แผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

3. แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

4. แผนพัฒนำบุคลำกร 

5. แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

6. แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

7. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

8. แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

9. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

10. แผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

11. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
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2.2 ก ำหนดขั้นตอนของกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

กำรสรำ้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมที่ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน 

2.3 ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้จำกกำรด ำเนินแผนงำนโครงกำรว่ำสำมำรถตอบสนอง 

ต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 
 

 กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญมำกที่จะผลักดันกำรท ำงำน

ของกลไกทั้งหมดให้สำมำรถบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็น

เจ้ำของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอำศัยกระบวนกำรและกลไกกำรผนึกก ำลังในหลำยมิ ติในกำร

ประสำนแผนงำน แผนเงิน และแผนคน ในกำรขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมำยสูงสุดขององค์กรคือวสิัยทัศนท์ี่ตั้งไว้ ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ให้

ประสบผลส ำเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส ำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลง และสื่อสำรทิศทำงองค์กรใหแ้ก่บุคลำกรทุกระดับได้มคีวำมเข้ำใจ 

2. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ออกมำเป็นแผนปฏิบัติกำร โดยน ำกลยุทธ์และแนวทำงกำร

ด ำเนนิงำนมำแปลงเป็นแผนงำน/โครงกำรที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ไปฝ่ำยและระดับบุคคลในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์

ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในกำรจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นกำรท ำงำนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศใน

กำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรของแต่ละหน่วยงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ำยทอดควำมรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. กำรจัดระบบกำรตดิตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศแล้วจะต้องวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ในระดับต่ำง ๆ 

จ ำเป็นต้องมีกำรตดิตำมและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขต่อไป กำรติดตำมและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอำศัยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จในหลำยมิติ และหลำยระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

บริหำรจัดกำรแนวใหม ่ดังนี้ 
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1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิง

ยุทธศำสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภำพต่อไป 

2. กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยกำรจัดท ำรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำนผลรำยไตรมำสเพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำ 

และปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำรทุกระดับทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุ

เป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลงำนประจ ำปีเผยแพรสู่่สำธำรณะ 

3. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณ เพื่อเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

4. กำรติดตำมผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยมีกำร

ก ำหนดระยะเวลำกำรตดิตำมประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงกำรประเมินผลงำนรำยบุคคลกับผลงำนในระดับสำขำวิชำ เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงำนในระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงผลส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่

ระดับหนว่ยงำนและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์  

และแผนปฏิบัตกิาร 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในทุกประเด็น มำให้น้ ำหนักควำมส ำคัญว่ำ

ประเด็นใดมีควำมส ำคัญมำกที่สุดตำมล ำดับ โดยให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 48 ท่ำน เป็นผูป้ระเมิน ผลกำรประเมินเป็นน้ ำหนักคะแนนตำมล ำดับจำก

มำกไปหำน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ปรำกฏดังนี้ 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S005 241 005มีงบประมำณสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจของหนว่ยงำน 

S004 219 004บุคลำกรมีจิตใจที่เป็นผู้ให้บริกำรที่ดี 

S007 204 007มีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้ำนกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรสนับสนุนกำร

ให้บริกำร 

S002 93 002บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมต ำแหน่งหน้ำที่และสำมำรถ

ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 

S003 84 003บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรได้ครอบคลุมทั้งด้ำน Hardware และ Software 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W012 94 012บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

W010 70 010บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ เพื่อกำรพัฒนำงำน 

W013 67 013บุคลำกรขำดกำรติดตำมผลและประเมินผลหลังกำรให้บริกำร 

W011 65 011มขีำดบุคลำกรที่เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบผลติสื่อกำรเรียนกำรสอน 

W014 57 014บุคลำกรบำงฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O019 91 O19นโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคม อำเซียน เปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำ

กำรศกึษำและร่วมมอืทำงกำรศกึษำมำกขึ้น 

   - นโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท ำให้มโีอกำสแลกเปลี่ยนบุคลำกร 

รวมถึงกำรขยำยควำมร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอำเซียนและกลุ่มประเทศ

อื่นๆ เพิ่มมำกขึ้น 

   - กำรเปิด AEC มีโอกำสที่จะเปิดหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ และรับ

นักศึกษำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมำกขึ้นและท ำควำมร่วมมอืกับประเทศใน

อำเซียนได้มำกขึ้น 

   - สัดส่วนของตลำดเพิ่มขึ้นจำกกำรเปิดอำเซียน 

O016 72 016ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้ับบริกำรต่อส ำนักฯ สูงเป็น

โอกำสในกำรพัฒนำระบบและกำรพัฒนำตนเอง 

O017 56 017รัฐบำลมีกำรสนับสนุนนโยบำยในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล 

O018 43 018เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ ำนวยต่อกำรบริหำรงำน 

   - เทคโนโลยีกำรสื่อสำร On-line ท ำให้สำมำรถส่งข่ำวสำร และกำร

ประชำสัมพันธ์สูห่นว่ยงำนภำยนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

   - กำรเปลี่ยนแปลงตำมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดควำมซับซ้อน และ

ขั้นตอนในกำรท ำงำน ส่งผลให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็วและมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

O015 36 015มหำวิทยำลัยใหค้วำมส ำคัญและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงตอ่เนื่อง 
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4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 ล ำดับแรก ตำมตำรำงตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T021 134 021เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงขอ้มูล (Digital 

Divide) ท ำให้กำรเข้ำถึงขอ้มูลของบุคลำกรไม่เท่ำเทียมกัน 

T024 110 024มีควำมเสี่ยงด้ำนกระแสไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำดับบ่อย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ

ข้อมูลสำรสนเทศ 

T023 106 023ควำมทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบ

ให้ทันควำมต้องกำร เกิดกำรใช้งบประมำณที่ค่อนข้ำงสูง 

T020 77 020สภำวะเศรษฐกิจมคีวำมแปรผันสูง จึงท ำให้กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำม

ควำมตอ้งกำร 

T022 69 022อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์มรีูปแบบที่มภีัยคุกคำมมำกขึ้น 
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5. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในต ำแหนง่ “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จำกภำพ

ด้ำนล่ำงนี้ 
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ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในกำร 

มุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5) = สูงมำก) ดังนี้  

      012บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงตอ่เนื่อง (ระดับ 5)  

010บุคลำกรบำงสว่นขำดกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ เพื่อกำรพัฒนำงำน (ระดับ 4)  

013บุคลำกรขำดกำรติดตำมผลและประเมินผลหลังกำรให้บริกำร (ระดับ 4)  

011มีขำดบุคลำกรที่เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบผลติสื่อกำรเรียนกำรสอน (ระดับ 4)  
          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศพลิกวิกฤติเป็นโอกำสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคำม 

(ระดับในกำรมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ4)= สูง (ระดับ 5) = สูงมำก) ดังนี้ 

021เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงขอ้มูล (Digital Divide)  

     ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลของบุคลำกรไม่เท่ำเทียมกัน (ระดับ 5)  

024มีควำมเสี่ยงด้ำนกระแสไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำดับบ่อย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูล 

               สำรสนเทศ (ระดับ 4)  

023ควำมทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทัน 

     ควำมต้องกำร เกิดกำรใช้งบประมำณที่ค่อนข้ำงสูง (ระดับ 4)  

 

จำกกำรแก้ไขปรับปรุงข้ำงต้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะสำมำรถปรับไป 

อยู่ในต ำแหน่ง “รุกด ำเนินกำรเอง” ดังแสดงได้จำกภำพด้ำนล่ำงนี้ 
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ที่มำ : จำกกำรส ำรวจผู้บริหำรและบุคลำกรจ ำนวน 48 คน และกำรสอบทำนในที่ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  

เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2560 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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กำรเข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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กำรเข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อ) 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บรหิารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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