
 
 

 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่ 11  กันยายน  2562 

 



 

 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2560-2564 ได้จัดท าขึ้นตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของการ

ประชุมผู้บริหารส านัก โดยในประเด็นหัวข้อวาระการพิจารณาในประเด็น ส านักควรจัดท าแผนงาน

ประจ าปีที่สอดรับยุทธศาสตร ์โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด

แผนงานประจ าปี รวมทั้งจะต้องจัดล าดับความส าคัญของแผนงานเพื่อให้ผู้บริหารส านักเห็นว่าส านักได้

ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่จะผลักดันการบรรลุเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งทุกหน่วยงานภายในส านักสามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และมีแผนงาน

ของหน่วยงานที่จะสนับสนุนแผนงานของส านักได้อย่างชัดเจน 

ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ฉบับนี้ ได้มีการด าเนินการ โดยการส ารวจ วิเคราะห์สถานะภาพปัจจุบันทั้งด้าน

ระบบงาน ด้านข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งาน ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา 

วิเคราะห์ดังกล่าวถูกน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Base line) ที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและโอกาสในการ

พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้เพื่อสอดรับกับปัจจัยภายนอก เช่น 

แนวนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ายุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จึงได้มีการน าปัจจัยภายนอกดังกล่าวมาศึกษา 

วิเคราะห์และก าหนดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อทิศทางในการพัฒนาส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย  

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้ถูกน ามาเรียบ

เรียงและวิเคราะห์เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างปี พ.ศ 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ ในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype  
University of the Society) 

  พันธกิจ (Mission) 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่ง

เรียนรู้และใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 



 

 

 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. Smart Students 

1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการ

เรียนรู้ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing     

1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางดา้น ฮารด์แวร์   

ซอฟต์แวรแ์ละอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุค  

เศรษฐกิจดิจิตอล        

2. Smart Management 

2.1 มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร    

2.2 มกีารน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูป 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3. Smart Academic           

3.1 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชาการที่ทันสมัย  

3.2 มีการส่งเสริมและอบรมการสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ  

การเรียนการสอน         

4. Smart Research           

4.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารน าระบบ Information Retrieval (IR) 

มาใช้ในการรวบรวมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถคัดกรองและแบ่ง

ประเภทกลุ่มองค์ความรู้ ของงานวิจัยนั้น ๆ ได้      

4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และ

ฐานขอ้มูลออนไลน์ให้กับการตพีิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหนว่ยงาน   

5. Smart Teacher & Technology        

5.1 คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่าน

เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)      



 

 

 
 

5.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนแม่บททางเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  

 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

    วัฒนธรรม (Culture) 

มีการถ่ายทอดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจรยิธรรม 

  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ  

    เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

    ค่านิยมหลัก (Core Values) 

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

     ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มกีารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ขึน้ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2562 ณ หอ้งปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 31 ช้ัน 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์และสรุปแผนงาน/โครงการที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในแต่ละ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ส านัก ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) อันจะ

ส่งผลตอ่วิสัยทัศน์ของส านักที่วา่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาประยุกต์ใช้ ICT 

อย่างเช่ียวชาญ เพื่อคุณภาพสู่การบริการ 



 

 

 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ในการพัฒนาส านักขึ้น ภายใต้ 

3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่ใชใ้น

การขับเคลื่อนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 

   1.  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 6 9 9 

   2.  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

4 5 5 

   3.  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 3 3 3 

รวมท้ังสิ้น 13 17 17 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงการผลักดันให้แผนงาน/โครงการ บรรลุ

ความส าเร็จได้นั้นดว้ยการตดิตามประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ตามกรอบระยะเวลาที่

เหมาะสมอย่างตอ่เนื่อง โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องพัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายหลัก อันน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการให้เท่าทันต่อสถานการณ์และบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

 ทั้งนี ้กรอบทิศทางแผนยุทธศาตรแ์ละแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 นี้ ส านักได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนงาน / โครงการของหน่วยงานต่อไป 

สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(3) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(4) แผนพัฒนาบุคลากร 

(5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(6) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(7) แผนการจัดการความรู้ 



 

 

 
 

(8) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(9) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(10) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(13) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ 

จ าเป็นต้องมีการตดิตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  จึงมีประกาศ

เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พุทธศักราช 2548  ลงวันที่  25  

เมษายน  2548  ก าหนดให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจหลักในการให้บริการ

สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา 

ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ และศูนย์ให้บริการ 3 ศูนย์ ซึ่ง

ประกอบด้วยศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการศึกษา  และ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่าวิจัยและบริการวิชาการ  ต่อมา

ปีพุทธศักราช 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช 2549 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 

ตอนที่ 74 วันที่  3 สิงหาคม 2549 ก าหนดให้ “แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นส านักงานผู้อ านวยการ” ดังนั้น ตั้งแต่

วันที่ 23 มถิุนายน 2549 เป็นต้นมา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจงึมสี่วนราชการภายใน

เป็นส านักงานผู้อ านวยการ (ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากส านักงานเลขานุการ) และมีการบริหารงานภายในเป็น

ศูนย์ 3 ศูนย์ คอื ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การเรียนรูท้างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ แตล่ะศูนย์มปีระวัติความเป็นมาดังนี้ 

ศูนย์วิทยบริการ   

มีพัฒนาการมาจากห้องสมุดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2480 ณ อุโมงค์ใต้เนนิพระนางฯ เป็นการช่ัวคราว  ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสายสุทธาน

พดล  พุทธศักราช  2500  ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร  1  (อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์)  มีขนาด  2  

ห้องเรียน ระยะนี้ห้องสมุดเริ่มปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบสากลนิยมต่อมาในปี พุทธศักราช 2517 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอสมุด  2  ช้ัน  เป็นอาคารเอกเทศ  และได้รับ

การเปลี่ยนฐานะจากห้องสมุดมาเป็นหอสมุด  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  ภายใต้การบริหารงานของ

คณะกรรมการอ านวยการหอสมุด  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานหอสมุดเป็นไปตามหลักวิชาวิชา

บรรณารักษศาสตร์อย่างแท้จริง  ตามพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู  พุทธศักราช  2518 

พุทธศักราช  2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช  ยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ” ส่วนในงานของฝ่ายหอสมุดได้มีการน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ มาใช้ด าเนินงาน โดยใช้โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS 

พุทธศักราช  2538  วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนฐานะเป็น  “สถาบันราชภัฏ” อย่างถูกต้องตาม

กฎหมายและตามการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ  ได้ก าหนดให้ฝ่ายหอสมุดมีฐานะเปลี่ยนไปเป็น  



 

 

2 
 

“ ส านักวิทยบริการ ”  และสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารส านักวิทย

บริการ  4 ช้ัน  สร้างเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลาคม  พุทธศักราช  2541 หลังจากนั้นได้ท าทางเดินเชื่อม

อาคารหอสมุดเก่ากับอาคารหลังใหม่  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  ต่อมาได้รับ

พระราชทานนามว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ และเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  

พ.ศ.2542  ส านักวิทยบริการเริ่มเปิดบริการให้แก่ อาจารย์  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ โดย

น าระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Alice for Windows มาใช ้                 

ต่อมาปีพุทธศักราช  2543  ได้มีการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 5 ขึ้นเพื่อขยายการ

ให้บริการต าราวิชาการ และงานวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งต าราวิชาการในโครงการต าราราชภัฏ

เฉลิม พระเกียรติฯ  และหอ้งสมุดศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ  โดยได้เปิดบริการให้แก่นักศึกษาตั้งแต่

ปีการศึกษา 2544  ปลายปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ มีนโยบายสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา

เคียงข้างอาคารหอสมุด จึงจ าเป็นต้องรื้อถอนอาคารหอสมุดในส่วนที่เป็นส านักงานของฝ่ายเลขานุการ  

ส านักวิทยบริการ  จึงต้องยุบห้องสมุดส าหรับคนพิการ  เพื่อใช้พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของส านักงานฝ่าย

เลขานุการ ย้ายมุมเด็กไปจัดไว้ที่  ช้ัน  1   หอ้งโถงหน้าลิฟท์  อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ 

พุทธศักราช 2547 คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สปศ.) ได้เสนอยกฐานะให้

สถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  พุทธศักราช  2547  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศใช้

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2547 เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 

พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ใหม่ และส านักวิทยบริการ  ได้เปลี่ยนฐานะเป็นศูนย์วิทยบริการ  สังกัดกับส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และบริการ ได้ประกาศและจัดตั้งศูนย์ฯ 

ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา  2529  ที่ท าการส านักงานอยู่ที่ 127 หรือ 1127 อาคาร 1โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

การฝึกอบรมและบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน  

ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ 

พุทธศักราช 2529 ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ  มาท าการฝึกอบรมเกี่ ยวกับระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณาจารย์ของสถาบัน
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ราชภัฏทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  

ระบบปฏิบัติการ และโครงสรา้งขอ้มูล ได้มอีาจารย์ผู้สอนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จากสถาบันราช

ภัฏผ่านการอบรมทั้งสิน้ประมาณ  250  คน 

ตั้งแต่ พุทธศักราช 2529 มาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการแก่ชุมชน โดยการ

ฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน, หน่วยงานของภาครัฐ

และเอกชน และบุคคลภายนอก มากกว่า 150 รุ่น หรอืประมาณ 3,000 กว่าคน 

ต่อมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ได้มีนโยบายให้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทางด้าน IT (Information Technology) จึง

ได้มกีารจัดตัง้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแตง่ตัง้ CEO ขึน้ 

พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ประกาศโครงการจัดตั้งส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อให้การบริการด้านการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่ บุคลากร และบุคคลภายนอก บริการ

และดูแลระบบ IT ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบัน พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้าน IT ของสถาบัน โดย

สถาบันฯ มีการประกาศโครงสร้างการบริหารและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และฝ่าย   

ต่าง ๆ ของส านักขึ้นในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2542  และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2543 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนแม่บท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นในปี

พุทธศักราช 2543 เป็นแผนแม่บทที่ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544 ได้มีการวางระบบสนับสนุนขั้น

พื้นฐานหรือ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System  

ระบบ ERP ส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction ส าหรับการ

เรียนการสอน 

 จนกระทั่งพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนนัทา และในปีตอ่มา พุทธศักราช 2548 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนฐานะตาม

โครงสรา้งองค์กรใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 
    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อธิกำรบดี 
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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 

2560 2561 2562 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 - 
    

รวมทั้งสิ้น 2 2 - 
 

 

1.4.2  ข้อมูลบุคลากร 

 
ประเภท

บุคลำกร/ 
ระดับกำรศึกษำ/ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

2560 2561 2562 
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 25 15  2 38 25 15  2 38 
- ประเภท
ชั่วครำว 

9   9 1 - - 1 1 - - 1 

พนักงำนรำชกำร             
ลูกจ้ำงประจ ำ 1   1 - 1 - 1 - 1 - 1 

ผู้บริหำร   3 3 - 2 2 4 - 2 2 4 
รวมท้ังสิ้น 41 2 4 47 27 17 2 48 27 17 2 48 
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1.5  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ

ภัยคุกคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแขง็  

จุดอ่อน โอกาส และภัยคกุคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผูบ้รหิารระดับหนว่ยงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ 

 ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รองผูบ้ริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัตงิาน

ก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564)  

และแผนปฏบิัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2563 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังความคดิเห็นจากผู้ใต้บังคัญบญัชา 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2563  ไปสู่การปฏิบัต ิ

สค. 62 

กย. 62 

ตค. 62 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยภายใน 

และภายนอก 

มค. 62 

สค. 62 

กพ. 62 

มคี. 62 

มิย. 62 

กค. 62 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม

หลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี ้

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่าง ๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมรว่ม) บุคลากรและองค์กรมคี่านิยมรว่มหรอืไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มีผลกระทบกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Economics เป็นการวิเคราะห์

สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายใน

หน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 
 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 5 ประเด็น ดังตอ่ไปนี้ 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

 - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

 - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   

     คล่องตัว 

2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย 

 - มีระบบฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้ าซ้อนของขอ้มูลและ   

    การปฏิบัติงาน 

 - มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบผลการ 

    ด าเนินงานได้ทุกเวลา 

 - มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความ 

    เคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

3. ผูบ้ริหารและทีมงานมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของส านัก 

    อย่างจรงิจัง 

- ผูบ้ริหารส านักมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผูบ้ริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านักอย่างจรงิจัง ท าให้ 

   ส านักได้รับการยอมรับ 

4. ส านักมกีารขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of the World ส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2563  
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สมัยที่ 10 

5. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

    - ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้าน 

       ต่าง ๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

    - เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหนง่ในระดับที่สูงขึน้ ท าให้เกิดก าลังใจ 

       ในการปฏิบัติงาน 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 8 ประเด็น ดังตอ่ไปนี ้

1. บุคลากรบางส่วนไม่ เ ช่ียวชาญ  โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

              - บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

    - บุคลากรที่มคีวามรู้ภาษาต่างประเทศมจี านวนจ ากัด ตอ้งพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับ    

      กิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรูใ้นระดับสากลที่ตอ้งใช้   

      ภาษาต่างประเทศ 

2. การประชาสัมพันธ์ในการบริการยังเข้าถึงผู้รับบริการไม่ทั่วถึง 

    - ผูใ้ช้บริการยังไม่ทราบถึงบริการสารสนเทศที่ส านักมีให้บริการทั้งหมด 

    - การบริการเชิงรุกยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน   

4. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มสี่วนรว่มในการวางแผนระบบอินเตอรเ์น็ตและการ 

      สื่อสารของการสร้างอาคารใหมห่รอืหอ้งเรียนใหม่ของหนว่ยงานต่าง ๆ  ส่งผลใหต้้อง 

      จัดตัง้งบประมาณเข้าไปติดตัง้ภายหลัง ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใชง้บประมาณจ านวนมากในการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่ 

      เสมอ     

5. บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้มีจ านวนน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคคลากรที่สามารถ 

    ท างานทดแทนกันได ้
6.  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคลยังไม่ทั่วถึง และล่าช้า ขาดการสื่อสาร ให้ 
    ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
7.  บุคลากรบางส่วนยังยึดติดกับการปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบราชการ ท าให้ขาดความคิดริเริ่ม 
    สร้างสรรค์ใน การพัฒนางาน 

8. การบริหารงานของหน่วยงานในก ากับยังยึดโยงกับระบบราชการ ไม่เป็นอิสระ ระเบียบและ 

    ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีขอ้จ ากัด ไม่เอือ้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านธุรกิจ เชน่  

    การบริหารจัดการงบประมาณ การเงนิ และการลงทุน ที่ยังตดิยึดกับระเบียบราชการ 
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2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 7 ประเด็น  ดังตอ่ไปนี ้

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย  ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน 

และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด เปิดโอกาสใหส้ านักวิทย

บริการฯ น ามาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการให้มคีุณภาพมากยิ่งขึน้ และ

เอือ้ต่อการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธภาพมากขึ้น 

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรสามารถติดตาม ประเมินผลและควบคุมงานประกันคุณภาพเพื่อน ามา

พัฒนากระบวนการการท างานของแตล่ะงานได้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้  

3. ผูบ้ริหารให้มกีารด าเนินการจัดซือ้ จัดจา้ง ให้ถูกต้องและตรงตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด

รวมทั้งการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในฐานะหนว่ยงานกลางด้านการเงนิ การคลังและพัสดุ และ

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ GFMIS ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กรมบัญชกีลาง 

4. ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญ ให้ความสนับสนุน จงึเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนา 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาต่อเนื่องท าให้มีทางเลือกในการน ามา 

    ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน  

6.  การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 

ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสใหส้ านักวิทยบริการฯ น ามาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 8 ประเด็น  ดังตอ่ไปนี้ 

   1. มีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของส านัก 

   - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงขอ้มูล (Digital Divide) ท า 

    ให้การเข้าถึงขอ้มูลของบุคลากรไม่เท่าเทียมกัน 

- ความทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมตอ้งปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความ 

   ต้องการ เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 

-  เทคโนโลยีตา่ง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลใหอุ้ปกรณ์ที่ใชง้านใน 

    ปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุน่ใหม่และภัยคุกคามต่าง ๆ  

    ที่มาพร้อมกัน 

-  เครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมตอ้งปรับเปลี่ยนระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท าให้เกิด 

    การใชง้บประมาณที่ค่อนข้างสูง 

 -  มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้การเข้าถึงขอ้มูลของนักศึกษา  

     เปลี่ยนไป  
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2. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของส านักมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

  - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ 

   ล่าช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจงึ 

   เกิดความล่าชา้ ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์    

3. ความเสี่ยงดา้นกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และขอ้มูล 

    สารสนเทศ      

4. ผูใ้ช้งานยังมคีวามรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใช้งานอุปกรณ์อย่างผดิ 

   วิธี สง่ผลให้ช ารุด หรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

5.  บุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา แล้วลาออก 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มกีารแขง่ขันสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 

   บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งมกีารพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ล้าหลัง  

   กว่าเทคโนโลยี 

7. มีการใชอุ้ปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก มาต่อพว่งเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้อาจมไีวรัส 

   คอมพิวเตอร์เข้ามาแพร่ในระบบได้ 

8. บุคลากรที่มคีวามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมีความเป็นที่ต้องการของ 

    ตลาดแรงงานและมีความขาดแคลน ท าให้หนว่ยงานไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มคีวามรู ้ 

    ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงไว้ได้ และไม่สามารถสรรหาบุคลากร 

    ที่มคีวามรูค้วามสามารถมาทดแทนเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างตอ่เนื่อง 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่า

ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 20 ท่าน เป็นผูป้ระเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจาก

มากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S01 98 01มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 
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- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ท าให้ก 

   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  คล่องตัว 

S02  95 02มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย 

- มีระบบฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความ 

   ซ้ าซ้อนของขอ้มูล และการปฏิบัติงาน 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผูบ้ริหาร  

   สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ทุกเวลา 

- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบ 

   ข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

S06 82 06ผูบ้ริหารและทีมงานมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของส านักอย่างจริงจัง 

- ผูบ้ริหารส านักมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านัก

ไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผูบ้ริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านัก 

อย่างจริงจัง ท าให้ส านักได้รับการยอมรับ 

S05 74 05ส านักมกีารขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking  

 of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้เป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2563  

สมัยที่ 10 

S07 44 07มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

    - ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านตา่ง ๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

    - เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหนง่ในระดับที่สูงขึน้ 

ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน      
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2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W25 72 25บุคลากรบางสว่นไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

          - บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

- บุคลากรที่มคีวามรู้ภาษาต่างประเทศมจี านวนจ ากัด ต้องพัฒนา

บุคคลากรเพื่อรองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์

ความรูใ้นระดับสากลที่ตอ้งใช้ภาษาต่างประเทศ 

W30 28 30การประชาสัมพันธ์ ในการบริการยัง เข้ าถึ งผู้ รับบริการไม่ทั่ วถึ ง 

    - ผู้ใช้บริการยังไม่ทราบถึงบริการสารสนเทศที่ส านักมีให้บริการทั้งหมด 

    - การบริการเชิงรุกยังไม่เต็มประสทิธิภาพ 

W027 21 27บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการ

ด าเนนิงาน 

W28 14 28บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบ

อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารของการสร้างอาคารใหม่หรือห้องเรียนใหม่ของ

หนว่ยงานต่าง ๆ  ส่งผลให้ต้องจัดตั้งงบประมาณเข้าไปติดตั้งภายหลัง ท าให้

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการ

ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

W29 12 29บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้มีจ านวนน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนา

บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้ 

 

3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O44 43 44ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย  
ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด เปิดโอกาสใหส้ านักวิทยบริการฯ น ามาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ และเอือ้ต่อ

การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธภาพมากขึ้น 
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O43 38 43ผูบ้ริหารและบุคลากรสามารถติดตาม ประเมินผลและควบคุมงานประกัน

คุณภาพเพื่อน ามาพัฒนากระบวนการการท างานของแต่ละงานได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

O46 30 46ผูบ้ริหารให้มกีารด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ถูกต้องและตรงตามระเบียบ

อย่าง เคร่งครัดรวมทั้งการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในฐานะหนว่ยงานกลาง

ด้านการเงนิ การคลังและพัสดุ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน เช่น ระบบ GFMIS ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมบัญชกีลาง 

O48 30 48ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญ ให้ความสนับสนุน จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิด

การพัฒนา 

O50 17 50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมกีารพัฒนาต่อเนื่องท าให้มี

ทางเลือกในการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T53 49 53มีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เป็นอุปสรรคต่อการ

บริหารงานของส านัก 

 - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูล 

(Digital Divide) ท าให้การเข้าถึงขอ้มูลของบุคลากรไม่เท่าเทียมกัน 

- ความทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมตอ้ง 

ปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความต้องการ เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 

-  เทคโนโลยีตา่ง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ 

อุปกรณ์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุ่น

ใหม่และภัยคุกคามตา่ง ๆ ที่มาพร้อมกัน 

-  เครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมตอ้งปรับเปลี่ยนระบบให้ทันสมัย 

อยู่เสมอ ท าให้เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 

-  มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้การเข้าถึงขอ้มูล 

ของนักศึกษาเปลี่ยนไป 

T54 28 54งบประมาณจากรัฐและรายได้ของส านักมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้ 

เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย 
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- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T55 26 55ความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

อุปกรณ์และข้อมูลสารสนเทศ 

T68 23 68ผูใ้ช้งานยังมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใช้

งานอุปกรณ์อย่างผดิวิธี ส่งผลใหช้ ารุด หรอืไม่สามารถใช้งานได้เต็ม

ประสิทธิภาพ 

T60 21 60บุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา แล้วลาออก 
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2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในต าแหนง่ “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดง

ได้จากภาพด้านล่างนี้ 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ือง

ตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ี

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศลิปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่

ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service 

Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

6) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

7) คุณธรรม (Morality)  

8) เครือขา่ย (Partnership)  

9) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

10)วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 



 

 

21 
 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วจิัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือขา่ยทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 1  เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)  

มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มีดังนี ้

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 

และสังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  2. ร้อยละผลงานของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ  

หรือนานาชาติ 3. ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5. จ านวนผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 6. จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน

แหล่งเรียนรู้ /ศูนย์การเรียนรู้  เพื่อบริการวิชาการ 7. จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 

(สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว) 9. จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วม

พัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน 10. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม

โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ  ยกระดับรายได้ครัวเรือน 11. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่

เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 

4 ประการสู่การปฏิบัติในพืน้ที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12. จ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนา

ระบบข้อมูลต าบลของจ านวนต าบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1 13. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัย 14. จ านวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 15. ร้อยละของผู้เข้าอบรมน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ 16. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 17. จ านวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายจาก

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 18. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทั้งหมด และ 19. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณชิย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์  เ ชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  มี เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย 2. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการ 4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษา 
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กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน และ 5.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย  3. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย  

และ 4. จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศกึษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ 

กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 25 22 25 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

11 26 15 24 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 8 10 9 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 30 65 52 64 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแมแ่บบที่ดขีองสังคม  (Smart Archetype 

Universityof the Society) 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่ง

เรียนรู้และใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. Smart Students 
   1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการ

เรียนรู้ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing       

   1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางดา้น ฮารด์แวร์   

ซอฟต์แวรแ์ละอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุค  

เศรษฐกิจดิจิตอล          

2. Smart Management 

   2.1 มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของ

ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร          

   2.2 มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูป 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3. Smart Academic           

   3.1 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการที่ทันสมัย  

   3.2 มีการส่งเสริมและอบรมการสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ  

การเรียนการสอน          

4. Smart Research           

   4.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการน าระบบ Information Retrieval (IR) 

  



 

 

26 
 

มาใช้ในการรวบรวมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถคัดกรองและแบ่ง

ประเภทกลุ่มองค์ความรู้ ของงานวิจัยนั้น ๆ ได้       

   4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และ

ฐานขอ้มูลออนไลน์ให้กับการตพีิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหนว่ยงาน    

5. Smart Teacher & Technology        

   5.1 คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้

ผา่น เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       

   5.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนแม่บททางเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด์ ๔.๐ 

  

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2)  คุณธรรม (Morality)  

3)  เครือขา่ย (Partnership)  

4)  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5)  วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจรยิธรรม 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ  

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W  (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์   

 H   (Happiness & Loyalty)  :  ความผาสุกและความภักดี   

 I (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความรว่มมอื  

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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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 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประสิทธิผล 1.1 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เอตทัคคะท่ีมี

ความยั่งยืน 

และได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1.1 

ระดับ

ความส า

เร็จของ

การ

ประกัน

คุณภาพ

ภายใน 

(ด้าน

การ

บริหาร

จัดการ) 

 

 

 

 

 

 ≥4.25 
 
 

 
 

 

 ≥4.30 
 
 

 
 

 

 ≥4.35 
 
 

 
 

 

5 
 

5 
 

1.1.1.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการ

องค์กรด้วยระบบ

คุณภาพ 

 โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

 

 ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาองค์การ 

1.2 บุคลากร

ทุกระดับมี

ความรู้ ทักษะ

และทัศนคติใน

การปฏบัิตงิาน 

ตลอดจนมี

ความก้าวหนา้

ในสายอาชีพ 

1.2.1 ร้อย

ละของ

บุคลากร

ที่ไดรั้บ

การ

พัฒนา 

≥80 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥95 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥95 

 

 

 

 

 

 

 

≥98 

 

 

 

 

 

 

 

≥98 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและ

สายสนับสนุน

วิชาการให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

มอือาชีพ 

โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่มือ

อาชีพ  

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝา่ยการ

เจ้าหน้าที่ 

1.2.2 ร้อย

ละของ

บุคลากร

ที่ผ่าน

เกณฑ์

มาตรฐาน

ภาษาอังก

ฤษของ

มหาวิทยา

ลัย 

 

 

≥20 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥30 

 

≥30 

 

1.2.2.1 พัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาองักฤษของ

บุคลากร 

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝา่ยการ

เจ้าหน้าที่ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

1.3 บุคลากรมี

การปฏบัิตงิาน

ท่ีตอบสนอง

ตอ่ความ

ตอ้งการของ

ผู้รับบริการ 

และทันต่อ

สถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 

1.3.1 ร้อย

ละของ

กระบวนก

าร

ปฏิบัติงา

นที่ได้รับ

การ

ปรับปรุง

และ

พัฒนา 

- 

 

- 

 

≥80 

 

≥80 

 

≥80 

 

1.3.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝา่ยประกัน

คุณภาพ 

1.4 ส านักมี

การ

ประยุกต์ใช้

หลักปรัชญา 

ของ

เศรษฐกิจ

พอเพียงใน

การพัฒนา

และเกิด 

ธรรมาภิบาล 

1.4.1 

ระดับ

ความ

เชื่อมั่น

ของ

บุคลากร

ต่อระบบ

บรหิาร

จัดการ

ตามหลกั

ธรรมาภิ

บาลของ

มหาวิทยา

ลัย 

≥

4.51 

≥

4.51 

≥

4.51 

≥

4.75 

≥

4.75 

1.4.1.1 ปรับปรุงระบบ

และกลไกการก ากับ

องคก์รโดย

ประยุกตใ์ชห้ลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงและหลักธรร

มาภบิาลในการ

บริหารจัดการของ

มหาวทิยาลัยให้มี

ความยดืหยุ่นและ

คล่องตัว 

โครงการก ากับ

องค์การที่ดี 

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝา่ยประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

1.5 ส านักมี

อ า ค า ร

สถานที่ และ

สิ่ ง อ า น ว ย

ความสะดวก

ที่รองรับการ

ด า เนิ นการ

ตามพันธกิจ

ไ ด้ อ ย่ า ง

ครบถ้วน 

1.5.1 

ความ

พึง

พอใจ

ของ

นักศึก

ษา/

บุคลาก

รที่มีตอ่

อาคาร

สถานที่

และสิ่ง

อ านวย

ความ

สะดวก

ของ

มหาวิท

ยาลัย 

≥

4.00 

≥

4.25 

≥

4.30 

≥

4.35 

≥

4.55 

1.5.1.1 พัฒนาหรือ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้

เอือ้อ านวยต่อการ

เรียนรู้และการ

บริหารงาน 

1.5.1.2 พัฒนาและ

ปรับปรุงอาคาร 

หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ 

และภูมิทัศนท์ี่เป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรียน

การสอนและ

ภารกิจอื่น ๆ 

1. โครงการ

พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. โครงการ

ปรับปรุง

กายภาพและภูมิ

ทัศนท์ี่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝา่ยพัฒนา

ระบบ

เครือขา่ย 

 

 

ฝา่ยประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

 1.5.2 

จ านวน

ระบบ

ฐานขอ้

มูล

ขนาด

ใหญ่ 

(Big 

data) 

ของ

มหาวิท

ยาลัย

ราชภัฏ

สวน

สุนันทา 

1

- 

1

- 

1

- 

1

1 

1

1 

1.5.2.1 พัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการ

สารสนเทศและ

ข้อมูลขนาดใหญ ่

(Big data) เพื่อ

สนับสนุนผู้บริหาร

ระดับกลางระดับสูง 

และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา ในการ

ใช้ขอ้มูลขนาดใหญ ่

(Big data) ในการ

ตรวจสอบ

ประเมินผล การ

แกป้ัญหา การ

คาดการณ ์แนวโน้ม

ที่จะที่เกิดขึ้นใน

อนาคต 

 

โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการ

สารสนเทศและ

ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big data) 

รองผู้อ านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝา่ยเว็บไชต์ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

1.6 ส านัก

สามารถ

บริหาร

จัดการ

ทรัพย์สิน 

สินทรัพย์

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

1.6.1 

เงิน

รายได้

จาก

โครง 

การ

จัดหา

รายได้

ด้าน

การ

บริการ

วิชากา

รและ

วิจัยตอ่
อาจารย์

ประจ า 

 

       

0.50  

      

0.50  

       

0.50  

      

0.50  

      

0.50  

1.6.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของ

หนว่ยงานต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได ้

ฝ่ายฝึกอบรม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพนัธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและทอ้งถิ่น 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประสิทธิผล 

2.1 เครือขา่ย

และท้องถิ่น

มีสว่นร่วมใน

การพัฒนา

และเกิด

ความสัมพัน

ธ์ที่ดกีับ

ส านัก 

2.1.1 

รอ้ยละ

ของ

เครอืข่าย

ท่ีมี

ผลผลิตท่ี

เป็น

ประโยช

น์ต่อมหา 

วิทยาลัย 

100 

 

 

 

100 100 100 100 2.1.1.1 สนับสนุนการ

ให้เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน

การพัฒนา

มหาวทิยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิต

บัณฑิต การวจิัย 

บริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม) 

โครงการการมี

ส่วนรว่มของ

เครือขา่ยและ

ท้องถิ่นในการ

พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิทยบริการ / 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได ้

ฝ่ายหอ้งสมุด / 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

2.1.2 

จ านวน

เครอืข่าย

ท่ีมีส่วน

รว่มใน

การ

พัฒนา

มหาวิทยา

ลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 2.1.1.1 สนับสนุนการให้

เครอืข่ายและทอ้งถิ่นมี

สว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลิต

บัณฑิต การวิจัย 

บรกิารวิชาการ และ

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

โครงการการมี

ส่วนรว่มของ

เครือขา่ยและ

ท้องถิ่นในการ

พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิทยบริการ / 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได ้

ฝ่ายหอ้งสมุด / 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

คณุภาพบริการ 

2.2 ส านักมี

ความรว่มมอื

กับเครือขา่ย

และท้องถิ่น

ที่

หลากหลาย 

2.2.1 

ร้อยละ

ของ

เครือ 

ข่าย

ความ

ร่วมมือ

หรอืข้อ

ตก ลง

ใน

ประเท

ศที่มี

การ

ด าเนนิ

การ

อย่าง

ต่อ 

เนื่อง 

≥40 ≥40 ≥40 ≥75 ≥75 2.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่ม

ความร่วมมือกบัเครือข่าย

ภายในประเทศ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัย 

โครงการความ

ร่ ว ม มื อ กั บ

เ ค รื อ ข่ า ย

ภายในประเทศ  

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝา่ยประกัน

คุณภาพ 

 

2.2.1.2 สนับสนุน

การด าเนิน

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือของ

เครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 
 

โ ค ร ง ก า ร จั ด

กิ จ ก ร ร ม ต า ม

ข้อตกลงความ

ร่ ว ม มื อ ข อ ง

เครื อ ข่ า ยและ

ท้องถิ่น 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝา่ยประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประสิทธิภาพ 2.3 ส านักมี

กระบวนการ

/กลไกในการ

แสวงหา

ความรว่มมอื

กับท้องถิ่น 

องค์กร

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

องค์กร

วิชาชีพ ผู้

ประกอบ 

การ ศษิย์เก่า 

และ

ต่างประเทศ 

2.3.1 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ

ของ

กระบว

นการ/

กลไก

ในการ

แสวง 

หา

ความ

ร่วมมือ

กับ

เครือ 

ข่าย 

 

 

5 5 5 5 5 2.3.1.1 พัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไก

การแสวงหาและสร้าง

ความสัมพันธ์ของ

เครือข่ายและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบรหิาร

จัดการเครือข่าย 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

ประกันคุณภาพและ

รายได้  

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาองค์การ 2.4 ส านักมี

ก ารพัฒนา

ฐ า น ข้ อ มู ล

เ ค รื อ ข่ า ย

ส าหรับการ

บ ริ ห า ร

จัดการอย่าง

มีประสิทธิ 

ภาพ 

2.4.1 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ

ของ

การ

พัฒนา/

ปรับ 

ปรุง

ฐานขอ้

มูล

เครือ 

ข่าย 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 2.4.1.1 พัฒนาหรอื

ปรับปรุงฐานข้อมูล

ในการบริหาร

จัดการ 

ที่เอื้อตอ่การสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง

ฐ า น ข้ อ มู ล

เครือข่ายในการ

บริหารจัดการ 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได ้ / รอง

ผู้อ านวยการศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ / 

ฝ่ายเว็บไชต ์
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประสิทธิผล 3.1 ส านัก

เป็นที่รู้จัก

และยอมรับ

ในระดับชาติ

และ

นานาชาติ 

3.1.1 ร้อย

ละ

ความส าเ

ร็จของ

การ

ด าเนินกา

รตาม

แผนการ

จัดอันดับ

มหาวิทยา

ลัย 

100 100 5 5 5 3.1.1.1 สนับสนุนการ

สร้างผลงานตาม

แนวทาง 

การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับ 

ในระดับนานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย  

(U-Ranking) (A)  

รองผู้อ านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝ่ายเว็บไชต ์

3.2 ความมี

ชื่อเสียงของ

ส านัก 

3.2.1 ร้อย

ละของ

การรับรู้

ภาพลักษ

ณ์และ

การ

ให้บรกิาร

ของ

มหาวิทยา

ลัย 

≥80 ≥80 ≥80 ≥93 ≥93 3.2.1.1 พัฒนาระบบ

การประชาสัมพันธ์

และการบริการให้ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมายท้ัง

ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชงิ

รุก 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

รายได้  

ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาองค์การ 3.3 ส านักมี

การใช้

เทคโนโลยี

และ

เครื่องมือ

ต่าง ๆ  

ของ Social 

Media ที่

ทันสมัยใน

การสรา้ง

ภาพลักษณ์

ได้อย่างมี

ประสิทธิ 

ภาพ 

 

 

 

 

3.3.1 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ

ของ

การ

ปรับ 

ปรุง

เว็บไซต ์

5 5 5 5 5 3.3.1.1 สนับสนุน

การใชเ้ทคโนโลยี

และเครื่องมอื 

ต่าง ๆ ของ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์ 

โครงการ

ปรับปรุงเว็บไซต ์

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ / 

รองผู้อ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยเว็บไชต์ / 

ฝา่ยประชา 

สัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5.1 โครงการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

โครงการ งบประมาณ ฝ่าย/กอง 

1.  โครงการการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

360,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ ERP 2,500,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ e-Office 300,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 20,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. จัดชือ้โปรแกรมจัดการเอกสารส าหรับผูเ้ชี่ยวชาญ 200,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. โครงการปรับปรุงเว็บไชต์ 20,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 1,600,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. จัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ ์ 800,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 490,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. โครงการบ ารุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมอืน และระบบ

ส ารองข้อมูล VM 

850,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. โครงการบ ารุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

Data Center และหอ้งกระจายสัญญาณหลักประจ าตึก 

925,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์จัดเส้นทางอนิเตอร์เนท F5 490,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการ งบประมาณ ฝ่าย/กอง 

13. โครงการบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมต ี

(Fotiweb) 

400,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. โครงการบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือน VPN 290,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. โครงการ Library 4.0 150,000 ศูนย์วิทยบริการ 

รวมทั้งสิ้น 9,395,000  
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความรว่มมอืในการแปลงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจ

ในแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีส่วนร่วมใน

กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชีว้ัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ
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เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก

เร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

 1. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 

5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

7. แผนการจัดการความรู้ 

8. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

10. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

11. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

12. แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

13. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวสิัยทัศนท์ี่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปฝ่ายและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ 

จ าเป็นต้องมีการตดิตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 
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1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่า

ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 20 ท่าน เป็นผูป้ระเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจาก

มากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S01 98 01มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ท าให้ก 

   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  คล่องตัว 

S02  95 02มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย 

- มีระบบฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความ 

   ซ้ าซ้อนของขอ้มูล และการปฏิบัติงาน 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผูบ้ริหาร  

   สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ทุกเวลา 

- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบ 

   ข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

S06 82 06ผูบ้ริหารและทีมงานมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของส านักอย่างจริงจัง 

- ผูบ้ริหารส านักมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านัก

ไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผูบ้ริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านัก 

อย่างจริงจัง ท าให้ส านักได้รับการยอมรับ 

S05 74 05ส านักมกีารขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking  

 of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้เป็น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2563  

สมัยที่ 10 

S07 44 07มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

    - ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านตา่ง ๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

    - เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหนง่ในระดับที่สูงขึน้ 

ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน      

 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W25 72 25บุคลากรบางสว่นไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

          - บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

- บุคลากรที่มคีวามรู้ภาษาต่างประเทศมจี านวนจ ากัด ต้องพัฒนา

บุคคลากรเพื่อรองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์

ความรูใ้นระดับสากลที่ตอ้งใช้ภาษาต่างประเทศ 

W30 28 30การประชาสัมพันธ์ ในการบริการยัง เข้ าถึ งผู้ รับบริการไม่ทั่ วถึ ง 

    - ผู้ใช้บริการยังไม่ทราบถึงบริการสารสนเทศที่ส านักมีให้บริการทั้งหมด 

    - การบริการเชิงรุกยังไม่เต็มประสทิธิภาพ 

W027 21 27บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการ

ด าเนนิงาน 

W28 14 28บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบ

อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารของการสร้างอาคารใหม่หรือห้องเรียนใหม่ของ

หนว่ยงานต่าง ๆ  ส่งผลให้ต้องจัดตั้งงบประมาณเข้าไปติดตั้งภายหลัง ท าให้

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการ

ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

W29 12 29บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้มีจ านวนน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนา

บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้ 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O44 43 44ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย  
ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด เปิดโอกาสใหส้ านักวิทยบริการฯ น ามาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ และเอือ้ต่อ

การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธภาพมากขึ้น 

O43 38 43ผูบ้ริหารและบุคลากรสามารถติดตาม ประเมินผลและควบคุมงานประกัน

คุณภาพเพื่อน ามาพัฒนากระบวนการการท างานของแต่ละงานได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

O46 30 46ผูบ้ริหารให้มกีารด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ถูกต้องและตรงตามระเบียบ

อย่าง เคร่งครัดรวมทั้งการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในฐานะหนว่ยงานกลาง

ด้านการเงนิ การคลังและพัสดุ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน เช่น ระบบ GFMIS ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมบัญชกีลาง 

O48 30 48ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญ ให้ความสนับสนุน จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิด

การพัฒนา 

O50 17 50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมกีารพัฒนาต่อเนื่องท าให้มี

ทางเลือกในการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T53 49 53มีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เป็นอุปสรรคต่อการ

บริหารงานของส านัก 

 - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูล 

(Digital Divide) ท าให้การเข้าถึงขอ้มูลของบุคลากรไม่เท่าเทียมกัน 

- ความทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมตอ้ง 

ปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความต้องการ เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 

-  เทคโนโลยีตา่ง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ 

อุปกรณ์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุ่น

ใหม่และภัยคุกคามตา่ง ๆ ที่มาพร้อมกัน 

-  เครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมตอ้งปรับเปลี่ยนระบบให้ทันสมัย 

อยู่เสมอ ท าให้เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 

-  มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้การเข้าถึงขอ้มูล 

ของนักศึกษาเปลี่ยนไป 

T54 28 54งบประมาณจากรัฐและรายได้ของส านักมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้ 

เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T55 26 55ความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

อุปกรณ์และข้อมูลสารสนเทศ 

T68 23 68ผูใ้ช้งานยังมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใช้

งานอุปกรณ์อย่างผดิวิธี ส่งผลใหช้ ารุด หรอืไม่สามารถใช้งานได้เต็ม

ประสิทธิภาพ 

T60 21 60บุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา แล้วลาออก 
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ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในต าแหนง่ “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดง

ได้จากภาพด้านล่างนี้ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

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. 2563 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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