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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

กับเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

เชื่อมโยงเครอืข่ำยและท้องถิ่น โดยมีเป้ำประสงค์เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดกีับ

ส ำนักฯ และเป้ำประสงค์ควำมส ำเร็จตำมข้อตกลงควำมร่วมมือของเครอืข่ำยและมีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำ

เป้ำหมำย ระดับควำมพึงพอใจของเครือข่ำยที่มีต่อกำรด ำเนินกิจกรรมของผู้เข้ำร่วมโดยมีกิจกรรม /โครงกำร 

เครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มหอ้งสมุดมหำวิทยำลัยต่ำงๆ  กำรจัดหอ้งสมุดมนุษย์ คือ 

นวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในกำรจัดห้องสมุด ซึ่งกำรจัดห้องสมุดมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ น่ำสนใจ

ในกำรพัฒนำและใช้เป็นสื่อสร้ำงเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ อีกช่องทำงหนึ่งที่ใช้งบประมำณ

น้อยแตม่ีคุณค่ำสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรให้วิทยำทำน/ควำมรูเ้ป็นกำรสร้ำงกุศลส ำหรับผูเ้ป็นหนังสือมีชีวิต 

(living books) และสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ผู้อำ่น ส ำหรับกำรพัฒนำเครือขำ่ยห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตำมที่มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำร มุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงเครือขำ่ยในทุกภำคส่วนตำมพันธกิจของ

มหำวิทยำลัยจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติพัฒนำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

มหำวิทยำลัยกับนักศึกษำศิษย์เก่ำและชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมรว่มมอืทำงวิชำกำร 

ด้ำนกำรวิจัยและด้ำนอื่นๆในกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยกับประชำคมอำเซียนปฏิรูปกระบวนกำร

ผลิตและพัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำร

พัฒนำและผลิตครูให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมกับองค์กรหน่วยงำนภำยนอกใน

กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น ำไปสู่กำร

พึ่งพำตนเองได้สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

ทั้งนีส้ ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมคีวำมมุง่มั่นที่จะสร้ำงเครือข่ำย ด้วยกำรเข้ำร่วม

โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์ แห่งประเทศไทยและโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ฐำนข้อมูลEBSCODiscovery 

Service (EDS)  แนะน ำฐำนข้อมูล Single Search (EDS) เป็นฐำนข้อมูลที่คลอบคลุมสหสำขำวิชำ เช่น 

ศกึษำศำสตร์ ศิลปศำสตร์ นิเทศศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร และมีคุณสมบัติในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร

อื่น ที่สกอ. บอกรับสมำชิกให้กับหอ้งสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน รวมถึงได้รวบรวมฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน

สำขำวิชำกำรต่ำงๆ โดยระบบจะสร้ำงกล่องฐำนข้อมูลเฉพำะของแต่ละมหำวิทยำลัยเพื่อผู้ใช้งำนสำมำรถ

สืบค้นข้อมูลทั้งหมดได้จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวในปัจจุบันนวัตกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัด

ห้องสมุดมีชีวิตก ำลังได้รับควำมนิยมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คือกำรจัดห้องสมุดในรูปแบบ Human Library ซึ่ง

เป็นกำรจัดให้มี “หนังสือมีชีวิต (Living Books)” ไว้ส ำหรับบริกำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับมหำวิทยำลัยและเพื่อให้เครือข่ำยเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมของ

มหำวิทยำลัยรวมถึงกำยภำพทำงดำ้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดึงดูดผูใ้ช้บริกำรเพิ่มขึน้ 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.2 โครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อธิกำรบดี 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำน 
3. ฝ่ำยระบบเครือข่ำยและอินเตอร์เน็ต 
3.1 งานตรวจสอบดูแลห้องศูนย์ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ตามมาตรฐาน
ISO27001:2013 
3.2 งานตรวจสอบดูแลให้บริการ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหลักและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
3.3 งานตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอรเ์น็ตพร้อมป้องกันความเสี่ยง
ในระบบเครือข่าย 
3.4 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบเครือข่ายมีสาย
และไร้สาย 
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 

   1.9งานประชาสัมพันธ์ 

รองผอ.ฝ่ำยประกันคุณภำพและรำยได้ 
 

6. ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
6.1 งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
6.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
6.3 งานจัดเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 

8. ฝ่ำยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
8.1 งานจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
8.2 งานดัชนีวารสาร 
8.3  งาน บ ริ ก ารว ารส ารแ ละ
หนังสือ 
8.4 งานหอจดหมายเหตุ 

 

7. ฝ่ำยวิทยพัฒนำ 
7.1 งานพัฒนาสารสนเทศออนไลน์และทรพัยากร
อิเลก็ทรอนิกส ์
7.2 งานแปลงทรัพยากรสารสนเทศ 
7.3 งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู้ 
7.4 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมดุ 

 

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 บ บ ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใจ  (Business 
Intelligence) 
4.4. งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 
4.5 งานบริหารและจัดการ เครื่องแม่ข่าย ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ 
4.6 งานบริการให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4.7 งานบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4.8 งานเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร 
4.9  งาน ซ่อมบ ารุงคอมพิ ว เตอร์ที่ มี เลขครุภัณ ฑ์ และดู แล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

รองผอ.ศูนย์เทคโนโลยีำรสนเทศ 
 

หัวหนส านักงานผู้อ านวยการ 
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1.4 ผลการด าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 

     1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเครือข่าย 2559 2560 2561 2562 รวม 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 1 (2) (1) (2) 

2)กลุ่มเครอืข่ำยชุมชน 1 98,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 198,000 

หมำยเหต ุ (1) จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรท่ีด ำเนนิกำรจัดให้กับกลุม่เครอืขำ่ย 

(2) งบประมำณที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรให้กบักลุ่มเครอืขำ่ย 

*ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ.2562 

1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

 

 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจำกกรำฟ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เข้ำร่วมตกลง

ควำมรว่มมอืกลุ่มเครอืข่ำย พ.ศ.2559-2561 ดังนี้ 

พ.ศ.2559 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือเพื่อสรร

หำและใช้งำนทรัพยำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประเภทฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) 

ชื่อฐำนข้อมูล “ iGLibrary” กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ (30 สถำบัน) (RULihNETประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 

 พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดท าห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้
ด าเนินการระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 พ.ศ. 2561ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงการ
ห้องสมุดมนุษย์ โครงกำรเปิดโลกกำรอ่ำน Human Library และร่วมเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทำ 

ฉบับปฐมฤกษ์ ในวันที่ 24 กันยำยน 2561 
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 พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงการ
ห้องสมุดมนุษย์ ด าเนินโครงกำรเปิดโลกกำรอ่ำน Human Library และร่วมเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนัน

ทำ ฉบับ 3 -9 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype  
University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้

และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. Smart Students 

1.1 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำสำมำรถสืบค้น ข้อมูลและสำรสนเทศในกำร

เรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing     

1.2 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำมีระบบเทคโนโลยี ทั้งทำงด้ำนฮำร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อช่วยเพิ่มกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจ

ดิจติอล 

2. Smart Management 

2.1 มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นกำรประสำนและเชื่อมโยงข้อมูล

ของทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยเข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรใช้ประกอบกำร

ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร    

2.2 มีกำรน ำเทคโนโลยี Social Media มำใช้ในกำรประชุมและรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลำ  

3. Smart Academic         

3.1 คณำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร มีฐำนข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชำกำรที่ทันสมัย  

3.2 มีกำรส่ งเสริมและอบรมกำรสร้ำงบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส์  (e-book) เพื่ อ ใช้

ประกอบกำรเรียนกำรสอน         

4. Smart Research          

4.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรน ำระบบ Information Retrieval (IR) 

มำใช้ในกำรรวบรวมงำนวิจัยของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย เพื่อให้สำมำรถคัดกรองและแบ่งประเภทกลุ่ม

องค์ควำมรู ้ของงำนวิจัยนั้น ๆ ได้      

4.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรสนับสนุนกำรจัดท ำเว็บไซต์และ

ฐำนขอ้มูลออนไลน์ให้กับกำรตพีิมพ์บทควำม วำรสำรของแต่ละหนว่ยงำน   
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5. Smart Teacher & Technology        

5.1 คณำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และสร้ำงศูนย์รวมองค์ควำมรู้

ผำ่นเว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)      

5.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำแผนแม่บททำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อรองรับโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  

 1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขำ่ย (Partnership)  

4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีกำรถ่ำยทอดกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีจรยิธรรม 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)(มหาวิทยาลัย) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร ช ำนำญกำรคิด มีจิตสำธำรณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมำยถึง บัณฑิตที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ มีทักษะและมี

ควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถใช้หลักวิชำกำรด้วยควำมช ำนำญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษำเรียนรู้ 

และพัฒนำตนเองให้มคีวำมก้ำวหน้ำอย่ำงตอ่เนื่อง 

เช่ียวชำญกำรสื่อสำร หมำยถึง บัณฑิตที่มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถ

สื่อสำรและถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำวิชำที่ศึกษำ โดยใช้ระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยี

สำรสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มจีติสำธำรณะ หมำยถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท ำ

ควำมดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

อัตลักษณ์ (Identity)ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริกำรด้ำนแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพ  

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) (มหาวิทยาลัย) 

“เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังองค์ควำมรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่

สำกล”   

 



 

 

12 

 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นควำมเป็นวัง หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่เน้นภำพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภำพ ที่

สะท้อนควำมเป็นวังสวนสุนันทำ และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สูส่ำกล  หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่มีแหล่ง

เรียนรู้ที่หลำกหลำยและทันสมัยสำมำรถแข่งขันได้ในระดับชำติและนำนำชำติ ตอบสนองทุกรูปแบบกำร

เรียนรู้ของผูร้บับริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

เพื่อพัฒนำและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ลงสู่กำรประฏิบัติทั่วถึงทั้งองค์กร 

ให้ส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นของมหำวิทยำลัย และส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงออกนโยบำย

และมำตรกำร 3 ขอ้ดังนี้  

ข้อ 1 กำรสื่อสำรของเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยใหป้ระชสำคมสวนสุนันทำรับรู้และเข้ำใจ 

 มำตรกำร: ผู้บริหำรถ่ำยทอดเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษำ และบุคลำกรทุกระดับอย่ำง

ทั่วถึง 

ข้อ 2 กำรน ำเอกลักษณ์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงป็นรูปธรรม 

 มำตรกำร: หนว่ยงำนจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 

ข้อ 3 กำรก ำกับและผลักดันกำรพัฒนำเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้ำหมำย 

 มำตรกำร: กำรก ำกับติดตำมรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยึดมั่นคุณธรรม น ำด้ำนบริกำร เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สู่กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

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

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (University 

Development Gloals) 

เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบรกิารวิชาการ: มหำวิทยำลัยมุ่งที่

จะผลิตผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ผลิตงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำม
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ต้องกำรของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลำง

แหง่กำรเรยีนรู้เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: มหำวิทยำลัยมุ่งที่สร้ำง

เครือข่ำยควำมร่วมมือที่หลำกหลำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับมหำวิทยำลัย 

เป้ำหมำยที่ 4: สร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

2.1 นโยบายด้านการสร้างเครือข่าย ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนและเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยในทุกภำคส่วน

ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำน

ภำยในประเทศ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัยและด้ำนอื่นๆ

ในกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยกับหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน 

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมกับองค์กรหน่วยงำนภำยนอกในกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำ

คุณภำพชวีิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้ 

4. สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภำยในประเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

 1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงำนมีควำมรว่มมือกับเครือขำ่ยตำมภำรกิจหลักได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

 2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมสัมพันธ์ กำรมีสว่นร่วมในกำรพัฒนำและเกิดผลผลติที่

เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ำยอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ส่งเสริมกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือขำ่ยและท้องถิ่น 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีกับส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมสัมพันธ์ กำรมีสว่นร่วมในกำรพัฒนำและเกิด

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ำยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของเครอืข่ำยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหำวิทยำลัย  ร้อยละ 100 

2. จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 เครือขำ่ย 

3. ร้อยละควำมร่วมมือของเครือข่ำยภำยในประเทศที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำง

ต่อเนื่อง 

≥75 

4. ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำร/กลไกในกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับ

เครือขำ่ย  

ระดับ 5 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเครือข่าย ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครอืข่ำย ระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

2. ทบทวน พิจำรณำ กิจกรรม/โครงกำรของกลุ่มเครอืข่ำย ตำมข้อเสนอแนะผลกำรด ำเนินงำนใน

ปีที่ผำ่นมำ พร้อมก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรฯของหน่วยงำน ให้สอดคล้อง

หรอืเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยมหำวิทยำลัย 

4. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงำน และเสนอใหผู้บ้ริหำรพิจำรณำอนุมัติ  

5. จัดส่งแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้กองพัฒนำนักศึกษำตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 

6. ทบทวนกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2561– มีนำคม 2563) รว่มกับผูบ้ริหำรหนว่ยงำน  

7. เข้ำร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2561– มีนำคม 2563) กับกองพัฒนำนักศึกษำตำม

ปฏิทินนัดหมำย 

8. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

กับเครือขำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

9. จดัเก็บหลักฐำน และรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน จัดส่งกองพัฒนำนักศกึษำตรวจสอบ  
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 
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1. โครงกำร

บรกิำร

วิชำกำร

จัดท ำ

ห้องสมุดเพือ่

ส่งเสรมิแหล่ง

เรียนรู ้ของ

ชุมชน 

1) 1) เพื่อจดัท ำหอ้งสมุดให้

เป็นแหล่งเรยีนรูข้อง

ชุมชน 

2) 2) เพื่อจดัหำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

3) ห้องสมุดทีส่อดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของชุมชน 

4) 3) เพื่อให้เยำวชนและ

ประชำชนในเขตชุมชน

สำมำรถศึกษำคน้ควำ้

ข้อมูลได้จำกแหล่ง

เรียนรูข้องชุมชน อันเป็น

กำรสรำ้งวินยัดำ้นกำร

อ่ำน 

4 .มหำวิทยำลยัมี

กระบวนกำร/กลไกใน

กำรแสวงหำ ควำม

รว่มมือกับเครือข่ำย 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ำยที่มี

ผลผลิตที่เปน็

ประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน 

2. จ ำนวน

เครอืข่ำยที่มีส่วน

รว่มในกำรพัฒนำ

หน่วยงำน*11 

3. รอ้ยละของ

ข้อตกลงควำม

รว่มมือที่

ด ำเนินกำรส ำเร็จ

ตำมที่ก ำหนด*12 

4 มหำวิทยำลัยมี

กระบวนกำร/

กลไกในกำร

แสวงหำควำม

รว่มมือกับ

เครอืข่ำย 

1      

50
,0
00

     ส ำนักวทิย

บรกิำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 



 

 

18 

 

2.  เครอืข่ำย 

ห้องสมุด

มนุษย ์

 

 1. เพื่อส่งเสรมิให้เกดิ

แหล่งเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู้

ในรูปแบบใหม ่ในศูนย์

วิทยบริกำร อันเปน็แหลง่

เรียนรูรู้ศ้ึกษำคน้ควำ้ 

ของบุคลำกรทั้งภำยใน

และภำยนอก

มหำวิทยำลยั 

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพใน

กำรพัฒนำกจิกรรม

ห้องสมุดมนุษย์ของศูนย์

วิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. เพื่อส่งเสรมิสนับสนนุ

กำรท ำกิจกรรมให้เป็นไป

ตำมนโยบำยเครอืข่ำย

ห้องสมุดมนุษย์แห่ง

ประเทศไทย 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ำยที่มี

ผลผลิตที่เปน็

ประโยชน์ตอ่

มหำวิทยำลยั 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 อำจำรย์

,นักศึกษำ 

ประชำชน

ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 ส ำนักวทิย

บรกิำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

2. จ ำนวน

เครอืข่ำยชุมชน 

  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.จ ำนวน

ผู้เข้ำรว่มกจิกรรม

ห้องสมุดมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

40 

 

50 

 

60 

 

๑. 4. ผู้เข้ำรว่ม

โครงกำรมีควำม

พึงพอใจ  

 80 

 

80 

 

80 

 

80 
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2 โครงกำร

สัมมนำ

เครอืข่ำย

ควำมรว่มมือ

ส ำนักวทิย

บรกิำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยั

รำชภัฏทั่ว

ประเทศ 

 1 .เพื่อส่งเสรมิควำม

รว่มมือเครอืข่ำยส ำนัก

วิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏ

เพื่อให้มีควำมเข้มแข็ง 

2. เพือ่แลกเปลีย่น

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ระหว่ำงผู้บริหำรและ

บุคลำกรของส ำนักวทิย

บรกิำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏที่เป็นประโยชน์ต่อ

กำรปฏิบัติงำน 

 จ ำนวนเครอืข่ำย

ที่มีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำ ส ำนัก

วิทยบริกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

   1 1 มหำวิทยำลั

ยรำชภัฏทั่ว

ประเทศ  

   

50
,0
00
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0,

00
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

1 เครอืข่ำย 

ห้องสมุดมนุษย ์

 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เกดิแหลง่เรียนรู ้แหล่ง

เรียนรูใ้นรูปแบบใหม่ ในศนูย์วทิยบรกิำร อัน

เป็นแหล่งเรยีนรูรู้ศ้ึกษำคน้ควำ้ ของ

บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลยั 

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรพฒันำกจิกรรม

ห้องสมุดมนุษย์ของศูนย์วทิยบรกิำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ำยที่มีผลผลิต

ที่เป็นประโยชนต์่อ

มหำวิทยำลยั 

100 

 

 

อำจำรย,์

นักศึกษำ, 

ประชำชนทั่วไป 

 

 

 

 

ต.ค.-กค.63 50,000 ส ำนักวทิย

บรกิำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

2. จ ำนวนเครอืข่ำย

ชุมชน 

1 

 

3.จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม

กจิกรรมห้องสมดุ

มนุษย ์

50 

 

 

4. ผู้เข้ำรว่มโครงกำร

มีควำมพึงพอใจ  

80 

2 โครงกำรสัมมนำ

เครอืข่ำยควำม

รว่มมือส ำนักวทิย

บรกิำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยัรำช

ภัฏทั่วประเทศ 

1 .เพื่อส่งเสรมิควำมรว่มมือเครือข่ำยส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏเพือ่ใหม้คีวำมเข้มแข็ง 

2. เพือ่แลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏที่เปน็ประโยชนต์่อกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวนเครอืข่ำยที่มี

ส่วนร่วมในกำร

พัฒนำ ส ำนักวทิย

บรกิำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 ผู้บริหำรและ

บุคลำกรส ำนัก

วิทยบิกำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ต.ค. 62- 

ส.ค.63 

50,000 ส ำนักวทิย

บรกิำรและ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
กำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2563 ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมรว่มมือ

ในกำรจัดท ำกิจกรรม/โครงกำร ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

ของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องกำรด ำเนินงำน

กิจกรรม/โครงกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนกำร และกลไกกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

3. เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 อย่ำงเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงก ำหนดทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสัมพันธ์กับเครือขำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยจัดท ำแนวทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำร/กิจกรรมให้กับหน่วยงำน ได้ทรำบถึง

บทบำทควำมรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือขำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำง

ที่ก ำหนด 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนที่ก ำหนดไว้ และน ำไปสู่กำรพิจำรณำกำร

สนับสนุนทรัพยำกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับหน่วยงำนให้ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมให้มี

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอด

ควำมรู้ซึ่งกันและกัน โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร 

พร้อมจัดท ำฐำนขอ้มูลให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้งำ่ย 

5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำ

สำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ



 

 

22 

 

เครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็น

รูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กำรติดตำม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยบรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลว

ของกำรด ำเนินงำน และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้

เหมำะสมเท่ำทันสถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดท ำระบบกำรติดตำม

และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรติดตำมประเมินผลและก ำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรติดตำมประเมินผลและสำมำรถ

น ำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือขำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 อย่ำงตอ่เนื่อง  

3. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ

เครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

โครงกำร/กิจกรรมท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไปสู่กำรตัดสินใจของ

ผูบ้ริหำร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 วันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุมส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ31 ชั้น 2  

เริ่มประชุม เวลำ 13.30-16.00 น. 

ผู้มาประชุม 

 1. ผศ.ดร ศิริลักษณ์   เกตุฉำย    ประธำน 

2. อำจำรย์กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์   รองประธำนกรรมกำร   

 3.อำจำรย์ ดร.กัญญ์รัชกำรย์   เลิศอมรศักดิ์  กรรมกำร 

 5.อำจำรย์อภิรักษ์  ธิตนิฤมิต    กรรมกำร 

 5. นำงอนงค์  มะลิวรรณ์    กรรมกำร 

 6. นำยอโณทัย  อรุณเรือง    กรรมกำร 

 7. นำงสำวโสพิชญ์  สุขเจริญ      กรรมกำร 

 8. นำยจรูญพันธ์  สหนำวิน    กรรมกำร 

 9. นำยธนชำติ  นำที     กรรมกำร  

 10 นำงสำวนุชจร ี เกตุสุวรรณ์    กรรมกำร   

 11. นำยอัครเดช  สนิแต่ง    กรรมกำร 

 12. นำงสำววรำภรณ์  นรำประเสริฐวงศ์   กรรมกำร 

 13. นำงสำวสุธำสิน ี ยกระดับช้ัน   กรรมกำร  

 14. นำยรุจโิรจน์  กังเจริญสัมพันธ์   กรรมกำร 

 15.นำงลลิสำ  สหนำวิน       กรรมกำร  

 16. นำยณัฐ  พลอยอ่อง     กรรมกำร 

 17. นำยสุรวิช  สุนทรเสนีย์กุล    กรรมกำร 

 18. นำงสิรพิร    ป้อมจัตุรัส    กรรมกำร 

 19. นำงสำววำศนิี  ศรีชูเปี่ยม    กรรมกำร 

 20. นำงสำวกฤษณำ  อยู่พวง    กรรมกำร 

 21. นำงสำวจุฑำรัตน์  โสธรจติต์    กรรมกำร 

 22. นำยอภิชำติ  บูสะมัญ    กรรมกำร  

 23. นำยธเนตร  มะนิก     กรรมกำร 

 24. นำยธนะฉัตร  เอกฉัตร    กรรมกำร 

 25. นำงสำวจรยิพร  บัวระพันธ์    กรรมกำร 

 26. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิธิมำ  แก้วมณี   กรรมกำร 

 27. นำงสำวรัชนก  ทองขำวข ำ    กรรมกำร 

 28. นำงสำวรัตนำ  โพธิ์โต    กรรมกำร 
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 29. นำงสุรยิำ  นชิำญ     กรรมกำร 

 30. นำงวำรุณี  เอกพันธ์    กรรมกำร 

 31. นำยพีรพล  แก้วอ ำไพ    กรรมกำร 

 32. นำงสำวสุภำพร  ใจสุข    กรรมกำร 

 33. นำงสำวสุภำพร  วงษำ สปีคแมน   กรรมกำร 

 34. นำงสำวสมใจ  อนิทรวำรี    กรรมกำร 

 35. นำงสำวรักชนก  รัตนะ        กรรมกำร 

 36. นำงสำวชนะกำนต์  พงศำสนองกุล   กรรมกำร 

 37. นำงสำวณัชชญำ  ลีเกษม    กรรมกำร 

 38. นำยนิคม  อรุณฉำย     กรรมกำร 

 39. นำยกฤษฎีกำ  แก้วกรอง    กรรมกำร 

 40. นำงสำวอริสรำ  สงเครำะห์    กรรมกำร 

 41. นำงสำววีรวรรณ  ศรีสวัสดิ์    กรรมกำร 

 42. นำงสำวอรทัย  ลใีส     กรรมกำร 

 43. นำงศิริภรณ์  โกมลสิงห์    กรรมกำร 

 44. นำงชนิดำ  ชิรำพฤกษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 45. นำงสำวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 46. นำงสำวพูลศิริ  พรหมกูล    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

ผูไ้ม่มำประชุม  

           47. นำงหัตถยำรักษ์  เอมศรีกุล    กรรมกำร 

 48. นำงนอ้ย อรุณศรี     กรรมกำร 

 

ประเด็นท่ี 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการด าเนินงานเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

ด้วยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนกำรด ำเนินงำนแสวงหำเครอืข่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันพิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำนแสวงหำเครือข่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำร

ประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำกิจกรรม/โครงกำร ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และ

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยใต้นโยบำย

มหำวิทยำลัยที่ก ำหนดไว้ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย ดังนี้  
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นโยบายส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยในทุกภำค

ส่วนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำน

ภำยในประเทศ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัยและด้ำนอื่นๆ

ในกำร สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยกับหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน 

3.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมกับองค์กรหน่วยงำนภำยนอกในกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำ

คุณภำพชวีิต  สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้ 

4. สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภำยในประเทศ 

 เพื่อให้เครือขำ่ยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดกีับมหำวิทยำลัยและเพื่อให้

เครือขำ่ยเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ดังกล่ำวนั้นส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จงึได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแสวงหำเครือขำ่ย ประกอบด้วยโครงกำร

เครือขำ่ยห้องสมุดมนุษย์ และโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 

มอบใหส้ ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินประสำนงำนรว่มกับศูนย์วิทยบริกำรและศูนย์

เทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรตอ่ไป 

มตคิณะกรรมกำรแสวงหำควำมรว่มมอืเครอืข่ำย : รับทรำบ 

ประเด็นท่ี 2 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 นำงชนิดำ  ชิรำพฤกษ์ ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ แจ้งในที่ประชุมว่ำ จำกกำรเข้ำร่วม

ประชุม กำรชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนและจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแสวงหำเครือข่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.(2560-2564 ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  กองพัฒนำนักศึกษำเจ้ำภำพ

ด ำเนินงำน กำรจัดท ำแผนแสวงหำเครือข่ำย ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนและจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.(2560-2564 )ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2563 ให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินงำนจัดท ำด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 และน ำส่งกองพัฒนำนักศึกษำภำยใน วันที่ 30 สิงหำคม และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ของแต่ละหน่วยงำนใน 12 เดือน และมอบแบบฟอร์ม

กำรจัดท ำแผนจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแสวงหำเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ดังกล่ำว 

 ในกำรจัดท ำโครงกำรกิจกรรมเครือข่ำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นั้น จะต้องด ำเนนิงำน

ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือเครือข่ำยโครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์ แห่งประเทศไทย และ จ ำนวน 4 

ตัวชี้วัดตำมตำรำงดังนี ้
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของเครอืข่ำยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหำวิทยำลัย  ร้อยละ 100 

2. จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 เครือขำ่ย 

3. ร้อยละควำมร่วมมือของเครือข่ำยภำยในประเทศที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำง

ต่อเนื่อง 

≥75 

4. ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำร/กลไกในกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับ

เครือขำ่ย  

ระดับ 5 

 

จึงขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำในกำรเลือกเครอืข่ำยที่จะด ำเนินในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  ประธำนที่ประชุม กล่ำวว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์ 

แห่งประเทศไทย เป็นโครงกำรที่ทำงห้องสมุดด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย

ในกำรจัดเก็บควำมรู้ของบุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยไว้ จึงเห็นควรด ำเนินกำรต่อเนื่อง

โครงกำรเครอืข่ำยห้องสมุดมนุษย์ และโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่ว

ประเทศ ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรต้องเข้ำร่วมกำรสัมมนำกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศจึง

มอบให้ อำจำรย์กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ รองฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ควบคุมดูแลด ำเนินงำน

โครงกำรกิจกิจต่ำงๆ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย และส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  มตทิี่ประชุม คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

          

        (นำงชนิดำ  ชิรำพฤกษ์) 

            ผูจ้ดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

           

         (นำงอนงค์  มะลิวรรณ์) 

               ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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