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บทที 1 บทนํา
นโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มีวิสยั ทัศน์ทีจะเป็ น “มหาวิทยาลัยคุณภาพ ชันนํา เพือปวงชน”
หรื อ A Leading University for All. โดยเน้ นการผลิตบัณฑิตเป็ นสําคัญ พร้ อมทังมีพนั ธกิจในการวิจยั พัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม บริ การวิชาการแก่สงั คม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมวิชาชีพ
ครู ยังต้ องมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง ชีนํา และแก้ ปัญหาให้ กบั ชุมชนและสังคม จึงเป็ นเสมือนสมอง
ขุมกําลังทางวิชาการและจิตวิญญาณของสังคม
การทีมหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินภารกิจ ตามบทบาทหน้ าทีดังกล่าวให้ บรรลุผลได้ อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย จําเป็ นต้ องมีความคล่องตัวและมีความอิสระในกาดําเนินงาน ทัง
ด้ านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่าง ๆ และมีเสรี ภาพทางวิชาการเพือ
สามารถคิดค้ น แสวงหาความรู้ ความจริง เพือการสร้ างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาความเจริญก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการให้ กบั ชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติทีจะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ทังนีควบคูก่ บั
ความรับผิดชอบ (Accountability) ทีมหาวิทยาลัยพึงมีตอ่ สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ การกํากับและ
ตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน
การบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการทีดี หรื อระบบ
ธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส ทีต้ องอาศัยการมีสว่ นร่วม ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน
ผู้บริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ ายทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการกระจายอํานาจ (empowerment)
อย่างเป็ นระบบเพือทีจะนําพาและขับเคลือนองค์กรของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ โดยเน้ นการระดมทรัพยากร การสร้ างพันธมิตร (partnership) เครื อข่าย และการมีสว่ นร่วมจาก
ทังภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้ องถิน ชุมชนและประชาชน
เพือให้ บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย จึงได้ กําหนด
นโยบายด้ านต่าง ๆ ดังนี
1. นโยบายด้ านการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรี ยนการสอน
(1) เน้ นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรทีสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
สนับสนุนให้ มีการเรี ยนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมุง่ เน้ นพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังให้ มีความสามารถในการวิจยั ที นําไป
ประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง
(2) ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
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1.2 การพัฒนาหลักสูตร
(1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ
ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานทังในประเทศและต่างประเทศ
(2) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และมีการสอบความรู้รวบยอด /
ความรู้อืนทีเทียบเท่า หรื อผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อน
สําเร็จการศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษา
(1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทีมุง่ ให้ มีความรู้ในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรม จริ ยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผู้นํา
(2) ส่งเสริ มให้ ใช้ ระบบอาจารย์ทีปรึกษาและการวิจยั ในชันเรี ยนเป็ นเครื องมือในการ
พัฒนานักศึกษา
(3) พัฒนาระบบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาให้ มีสมรรถนะความเชียวชาญด้ านงานวิจยั
(4) พัฒนาระบบกองทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการพัฒนา
สวัสดิการ ต่าง ๆ แก่นกั ศึกษา
2. นโยบายด้ านงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตงานวิจยั ร่วมกัน
นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
2. ใช้ กระบวนการวิจยั เป็ นกลไกขับเคลือนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรี ยนการ
สอนและแหล่งเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. นโยบายด้ านการบริการวิชาการ
1. สนับสนุนให้ หน่วยงานจัดการศึกษาจัดตังแหล่งบริการวิชาการและบูรณาการ การ
บริการวิชาการกับการเรี ยนการสอน โดยมีหน่วยงานภายนอกระดับชาติให้ การรับรองหรื อร่วมมือ
2. มุง่ ให้ บริ การวิชาการทียกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ เข้ มแข็ง สร้ างเสริม
รายได้ และความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ ดีขนึ สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพือ
เป็ นแหล่งบริการวิชาการระดับชาติ
3. มุง่ พัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาและการ
ฝึ กหัดครู
4. การให้ บริการวิชาการทีมุง่ เน้ นตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
4. นโยบายด้ านศิลปวัฒนธรรม
1. เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้ านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
2. ส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
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5. นโยบายด้ านการบริหารทรั พยากร
5.1 การบริ หารการเงิน
(1) จัดให้ มีแผนบริ หารการเงินทุกหน่วยงาน
(2) ทุกหน่วยงานบริหารการเงินด้ วยระบบ ERP
5.2 การบริ หารบุคลากร
(1) จัดการทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานทีมี
ตามพันธกิจทีกระจายอํานาจลงหน่วยปฏิบตั ใิ ช้ บคุ ลากรให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
(2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
5.3 การบริ หารสินทรัพย์ถาวร
(1) กําหนดมาตรการด้ านการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวรอย่างเคร่งครัด และ
เข้ มงวด
(2) มีแผนการบริ หารสินทรัพย์ถาวรโดยใช้ หลักการใช้ ทรัพยากรร่วม
6. นโยบายด้ านการประกันคุณภาพ
1. จัดให้ มีระบบและกลไกในการให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ ทกุ หน่วยงาน มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ ทังระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล เพือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
3. เร่งพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื องมือในการสนับสนุน การ
บริ หารจัดการ การจัดการศึกษา การควบคุม การบริ หาร และการประกันคุณภาพให้ สามารถสนอง
ต่อระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทังระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
4. จัดให้ มีระบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมีสว่ นร่วมด้ านการประกันคุณภาพ ของ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรื อ
หน่วยงาน ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริ มให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แก่นกั ศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสือสารประเภทต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริมการนําผลการประกันคุณภาพมาใช้ พฒ
ั นาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนือง และส่งเสริมให้ นกั ศึกษานํากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ ในงานกิจกรรม
นักศึกษา
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8. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ ทกุ หน่วยงานภายในดําเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE
QA Online
7. นโยบายด้ านการจัดหารายได้
1. ส่งเสริม และสร้ างแรงจูงใจให้ ทกุ หน่วยงานจัดหารายได้ สนับสนุนกิจการของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานส่งเสริ ม
2. สนับสนุน สร้ างแรงจูงใจ จุดแข็งของหน่วยงาน ทบทวนระเบียบ และการนํามาพัฒนา
หน่วยงาน
8. นโยบายด้ านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. สนับสนุนการนําระบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ บริหารจัดการ
ทัวทังองค์กร
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณสําหรับการผลักดันความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี
1. วงเงินจัดสรรของแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงาน
และเงือนไขของระเบียบข้ อบังคับด้ านงบประมาณและการเงินของหน่วยงานนัน รวมถึงข้ อตกลงระหว่าง
หน่วยงานทีมีการบันทึกข้ อตกลงไว้ ก่อนเสนอคําขอตังงบประมาณ
2. ให้ ทกุ หน่วยงานใช้ เกณฑ์การจัดสรรเดียวกัน ได้ แก่
2.1 เงินรายได้ ทกุ ประเภทหลังหักค่าใช้ จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้ วจึงนํามาจัดสรรเป็ น
งบประมาณรายจ่ายได้ ตามสัดส่วนของรายรับ
รายจ่ายคงที (Fixed Cost) ได้ แก่
(1) ค่าแรกเข้ า (จ่ายตามทีเก็บเงิน)
(2) ค่ารักษาพยาบาล (นักศึกษา)
(3) เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
(4) ค่าห้ องสมุด
(5) ค่าบํารุงระบบสารสนเทศและด้ านอินเตอร์ เน็ต
(6) ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํา ค่าไฟฟ้า ค่านํามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์)
(7) ค่าซ่อมบํารุงอาคารเรี ยนส่วนกลาง ได้ แก่ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณูปโภค
(8) เบียประชุมคณะกรรมการระดับสถาบัน
(9) ค่าจ้ างรักษาความปลอดภัยและตํารวจ
(10) ค่าจ้ างรักษาความสะอาด
(11) ค่าเงินรางวัลประจําปี
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(12) งบกลาง
2.2 เงินรายได้ ทกุ ประเภทหลังหักค่าใช้ จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้ วหักเข้ าเงินคงคลัง ร้ อยละ 20
ของประมาณการรายรับและนํามาจัดสรรเป็ นงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร้ อยละ 80
3. การแบ่งเงินบริ หารหน่วยงานตามโครงสร้ างออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ เงินงบดําเนินการของ
หน่วยงานร้ อยละ 80 เงินงบดําเนินการสําหรับหน่วยงานบริ หารส่วนกลางร้ อยละ 20 สําหรับหน่วยงานที
มีการบริ หารจัดการด้ วยตนเอง ได้ แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัย
พยาบาลและu3626 สุขภาพ ให้ แบ่งเงินบริ หารออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ เงินงบดําเนินการของหน่วยงานร้ อยละ 90
เงินงบดําเนินการสําหรับหน่วยงานบริ หารส่วนกลาง ร้ อยละ 10
4. สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ทีมุง่ ผลักดันผลสําเร็ จตามเป้ าหมายของตัวชีวัดในแผนปฏิบตั ิ
ราชการมหาวิทยาลัย
5. มุง่ พัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสยั ทัศน์และปณิธานมหาวิทยาลัย
6. สนับสนุนการวิจยั พัฒนา การวิจบั ด้ านศิลปวัฒนธรรม และการวิจยั สถาบัน
7. ส่งเสริมให้ ทกุ หน่วยงานจัดให้ มีการดําเนินงานตามจุดเน้ นประจําปี ของหน่วยงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ
8. ส่งเสริมให้ ชมุ ชน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทังในด้ านการเรี ยนการสอนและด้ านอืนๆ
9. มุง่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริ หารจัดการและการลดค่าใช้ จ่าย โดยใช้ ต้นทุนผลผลิตเป็ น
แนวทาง
10. สนับสนุนการจัดทําระบบฐานข้ อมูล เพือการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั
11. สนับสนุนให้ หน่วยงานมีระบบการบริ หารความเสียง

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยทีเกียวข้ อง
เพือให้ บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดยุทธศาสตร์
ดังนี
ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริ หารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับทีมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย์ ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ให้ มีศกั ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ที 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีความยืดหยุน่
มีความเป็ นอิสระ และสูค่ วามเป็ นนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยกระดับมาตรฐานงานวิจยั สร้ างองค์ความรู้ และนวัตกรรม สูก่ ารพัฒนา
ท้ องถินและสังคมให้ เข้ มแข็งและยังยืน
ยุทธศาสตร์ ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้ เหมาะสม
ทันสมัย และธํารงไว้ ซงสวนสุ
ึ
นนั ทา
ยุทธศาสตร์ ที 6 เร่งรัดบริการวิชาการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทีสนองตอบความต้ องการและสร้ าง
ความพึงพอใจแก่ชมุ ชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ ที 7 เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และ
นําพาภูมิปัญญาไทยสูส่ ากล
ยุทธศาสตร์ ที 8 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเพือระดมทุน และหารายได้ จากทรัพย์สนิ สู่
ความเป็ นมืออาชีพ และการพึงพาตนเอง
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ าน ในปี งบประมาณ
2555 ไว้ ดงั นี
1. มีระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองทีดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีการดําเนินงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็ นองค์กรการเรี ยนรู้ โดยใช้ การจัดการความรู้เป็ นเครื องมือ
4. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ รับบริการด้ านข้ อมูลข่าวสาร ในด้ านวิชาการ วิชาชีพ
5. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้ านสิงแวดล้ อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
6. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รับการพัฒนา ส่งเสริ มศักยภาพ ขีดความสามารถให้ มี
สมรรถนะทีเหมาะสมตามความต้ องการของมหาวิทยาลัยฯ และเพือรองรับการเปลียนแปลงในอนาคต
7. สถานศึกษาทีมีทรัพยากรการเรี ยนรู้ และภูมิทศั น์ทางสถาปั ตยกรรม ทีตอบสนองนโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต
8. พัฒนามาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอน จากหลักสูตรทีหลากหลายตอบสนองความ
ต้ องการของผู้เรี ยน สังคม ชาติ และนานาชาติ
9. มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
10. พัฒนาวิทยาเขตตามแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว
11. ผลิตครูพนั ธุ์ใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2
12. ให้ บริการวิชาการทีหลากหลาย สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน สังคม โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทังในประเทศ และต่างประเทศ
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13. บริ การวิชาการ วิชาชีพ เพือพัฒนาชุมชนและท้ องถินโดยยึดตามหลักแนวทางพระราชดําริ
14. การระดมทุนจากการบริการวิชาการ และบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
15. พัฒนามาตรฐานการจัดการทรัพย์สนิ สูค่ วามเป็ นมืออาชีพ
16. อนุรักษ์ ฟื นฟู สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียม
ประเพณีกรุงรัตนโกสินทร์ สสู่ ากล
17. มีโครงการวิจยั หรื อชุดโครงการวิจยั ทีเพิมมากขึน และมีนกั วิจยั ทุกกลุม่ สาขาวิชา
18. ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่และนํามาใช้ ประโยชน์กบั ชุมชนและ
สังคมเพิมขึน
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ
กระบวนการปฏิบตั งิ าน (QWP) : การวิเคราะห์ ข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ผู้รับผิดชอบ
สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม

ระยะเวลา

แต่งตังคณะกรรมการฯ

ฝ่ ายเลขานุการฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ

คณะกรรมการฯ

กําหนด/ปรับปรุงประเภทข้ อมูลใน
การวางแผนปฏิบตั ิการ

• วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์สาํ นัก
• วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของหน่วยงาน

พ.ค.55

• โครงการ กิจกรรมของหน่วยงาน

ฝ่ ายเลขานุการฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ เพือกําหนด

คณะกรรมการฯ

หน่วยงานเจ้ าภาพ

• สภาพแวดล้ อมปั จจุบนั ของ
หน่วยงาน
• ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

หน่วยงานเจ้ าภาพ

สํานักวิทยบริ การและ

รวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
• แผนบริหาราชการแผ่นดิน

รวบรวมข้ อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

• วิสยั ทัศน์ของกระทรวง
• พันธกิจของกระทรวง
• เป้าหมายในการให้ บริการของ

ฝ่ ายเลขานุการฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ

คณะกรรมการฯ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผน
ปฏิบตั ิการ

กระทรวง
• นโยบายของรัฐบาล
• วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์สาํ นัก

สํานักวิทยบริ การและ

สรุปผลข้ อมูลเพือการวางแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบตั ิการ

• สภาพแวดล้ อมปั จจุบนั ของ
หน่วยงาน
• ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กระบวนการปฏิบตั ิงาน (QWP) การ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการ

มิ.ย.55
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กระบวนการปฏิบตั งิ าน (QWP) : การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ผู้รับผิดชอบ

สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริ หารสํานัก

ระยะเวลา

แจ้งแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
รับทราบปั ญหา ความต้องการ

QWP การรวบรวม และวิเคราะห์

ประเด็นการพัฒนา

ข้ อมูล
- วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมจากปั จจัยภายในและภายนอก

สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผลการประเมิน กพร.
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
- ความต้ องการของนักศึกษา และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย

สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปแนวทาง และข้ อมูลการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
มิ.ย. – ก.ค.55
จัดทําร่ างแผนฯ

เสนอร่ างแผนฯ

ผู้บริ หารสํานัก

พิจารณาร่ างแผนฯ

เสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการ
บริ หารสํานัก
คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ หารสํานักให้ ความ

สํานัก

เห็นชอบ

สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่แผนปฏิบตั ิการ

ส.ค.55

พ.ค.55

10

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ
การจัดทําแผนของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายทีจะสร้ างแผนการ
ดําเนินการทีมีพืนฐานมาจากสภาพปั ญหา จุดอ่อน และการมีสว่ นร่วมของประชาชน ดังนัน ในการจัดทําแผนจึง
มีรูปแบบและกระบวนการในแต่ละขันตอน ดังนี
ปั จจัยนําเข้ า (Input)

กระบวนการ (Process)

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

มติคณะกรรมการให้ หน่วยงาน

แห่งชาติ ฉบับที 10 พ.ศ. 2550-2554

จัดทําแผนกลยุทธ์

ผลทีได้ รับ (Output)

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศ
จัดตัง คณะทํางานจัดทําแผน

ไทย (IT 2010)

นโยบายของมหาวิทยาลัย
ศึกษาทบทวนนโยบาย/แผนงาน
ในด้ านต่าง ๆ ของสํานัก

ข้ อมูล/งานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทํา SWOT

ภายในของสํานักปี การศึกษา 2553

ประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2555

แผนปฏิบตั ริ าชการ ปี 2555

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที 2 สภาพทัวไปและข้ อมูลพืนฐานของหน่ วยงาน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาปรับเปลียนโครงสร้ างใหม่ จึงมีประกาศเรื องการ
แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พุทธศักราช 2548 ลงวันที 25 เมษายน 2548
กําหนดให้ สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการให้ บริ การสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ด้ านวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้ วย 4 หน่วยงานย่อย ได้ แก่
สํานักงานผู้อํานวยการ และศูนย์ให้ บริ การ 3 ศูนย์ ซึงประกอบด้ วยศูนย์วิทยบริ การ ศูนย์การเรี ยนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ การกํากับดูแลของ รอง
อธิการบดีฝ่าวิจยั และบริ การวิชาการ ต่อมาปี พุทธศักราช 2549 ได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที 23
สิงหาคม 2549 เรื อง การแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พุทธศักราช 2549 ลงในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที 74 วันที 3 สิงหาคม 2549 กําหนดให้ “แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจยั และ
พัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปวัฒนธรรม เป็ นสํานักงานผู้อํานวยการ”
ดังนัน ตังแต่วนั ที 23 มิถนุ ายน 2549 เป็ นต้ นมา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีสว่ นราชการ
ภายในเป็ นสํานักงานผู้อํานวยการ (ซึงเปลียนชือจากสํานักงานเลขานุการ) และมีการบริหารงานภายในเป็ นศูนย์
3 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยบริ การ ศูนย์การเรี ยนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่ละศูนย์มีประวัตคิ วามเป็ นมาดังนี
ศูนย์ วิทยบริการ
จัดตังขึนเมือวันที 17 พฤษภาคม
มีพฒ
ั นาการมาจากห้ องสมุดโรงเรี ยนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย
พุทธศักราช 2480 ณ อุโมงค์ใต้ เนินพระนางฯ เป็ นการชัวคราว ต่อมาได้ ย้ายไปอยูท่ ีอาคารสายสุทธานพดล
พุทธศักราช 2500 ได้ ย้ายไปอยูท่ ีอาคาร 1 (อาคารกรรณาภรณ์พิพฒ
ั น์) มีขนาด 2 ห้ องเรี ยน ระยะนี
ห้ องสมุดเริมปฏิบตั งิ านทุกอย่างทีเป็ นระบบสากลนิยมต่อมาในปี พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา
ได้ รับงบประมาณสร้ างอาคารหอสมุด 2 ชัน เป็ นอาคารเอกเทศ และได้ รับการเปลียนฐานะจากห้ องสมุดมา
เป็ นหอสมุด วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา ภายใต้ การบริหารงานของคณะกรรมการอํานวยการหอสมุด ทังนีเพือให้
การดําเนินงานหอสมุดเป็ นไปตามหลักวิชาวิชาบรรณารักษศาสตร์ อย่างแท้ จริ ง ตามพระราชบัญญัตวิ ิทยาลัยครู
พุทธศักราช 2518
พุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูได้ รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพล
อดุลยเดช ยกฐานะเป็ น “สถาบันราชภัฏ” ส่วนในงานของฝ่ ายหอสมุดได้ มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้
ดําเนินงาน โดยใช้ โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS
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พุทธศักราช 2538 วิทยาลัยครู ได้ เปลียนฐานะเป็ น “สถาบันราชภัฏ” อย่างถูกต้ องตามกฎหมายและ
ตามการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ ได้ กําหนดให้ ฝ่ายหอสมุดมีฐานะเปลียนไปเป็ น “ สํานักวิทยบริ การ ”
และสถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทาได้ รับงบประมาณเพือจัดสร้ างอาคารสํานักวิทยบริ การ 4 ชัน สร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2541 หลังจากนันได้ ทําทางเดินเชือมอาคารหอสมุดเก่ากับอาคารหลังใหม่ เพือ
อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ ต่อมาได้ รับพระราชทานนามว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6
รอบ และเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สํานักวิทยบริ การเริ มเปิ ดบริ การให้ แก่ อาจารย์ นักศึกษา และ
เจ้ าหน้ าทีของสถาบันฯ โดยนําระบบห้ องสมุดอัตโนมัตโิ ปรแกรม Alice for Windows มาใช้
ต่อมาปี พุทธศักราช 2543 ได้ มีการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน 5 ขึนเพือขยายการให้ บริ การ
ตําราวิชาการ และงานวิจยั สําหรับบัณฑิตศึกษา รวมทังตําราวิชาการในโครงการตําราราชภัฏเฉลิม พระเกียรติฯ
และห้ องสมุดศูนย์พทุ ธศาสนาเพือสันติภาพ โดยได้ เปิ ดบริ การให้ แก่นกั ศึกษาตังแต่ปีการศึกษา 2544 ปลายปี
พ.ศ. 2544 สถาบันฯ มีนโยบายสร้ างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และภาษาเคียงข้ างอาคารหอสมุด จึงจําเป็ นต้ อง
รื อถอนอาคารหอสมุดในส่วนทีเป็ นสํานักงานของฝ่ ายเลขานุการ สํานักวิทยบริ การ จึงต้ องยุบห้ องสมุดสําหรับคน
พิการ เพือใช้ พืนทีเป็ นส่วนหนึงของสํานักงานฝ่ ายเลขานุการ ย้ ายมุมเด็กไปจัดไว้ ที ชัน 1 ห้ องโถงหน้ าลิฟท์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พุทธศักราช 2547 คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สปศ.) ได้ เสนอยกฐานะให้ สถาบันราช
ภัฏเป็ นมหาวิทยาลัย มีฐานะเป็ นนิติบคุ คล และเมือวันที 9 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช 2547 เพือให้ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพือการพัฒนาท้ องถิน และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมือ
วันที 10 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2547
พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาอยู่ในระหว่างการปรับเปลียนโครงสร้ างใหม่ และ
สํานักวิทยบริ การ ได้ เปลียนฐานะเป็ นศูนย์วิทยบริ การ สังกัดกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริ การ ได้ ประกาศและจัดตังศูนย์ฯ ขึนตังแต่
ปี การศึกษา 2529 ทีทําการสํานักงานอยู่ที 127 หรื อ 1127 อาคาร 1โดยมีเป้าหมายเพือให้ การฝึ กอบรมและ
บริ การทางด้ านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้ แก่บคุ ลากรของหน่วยงาน ทังภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัยฯ
พุทธศักราช 2529 ได้ รับความร่ วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มาทํ า การฝึ กอบรมเกี ยวกับ ระบบไมโครคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบปฏิบตั ิการการซ่อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสถาปั ตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์
เป็ นต้ น
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พุทธศักราช 2529-2532 ได้ ทําโครงการความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
โครงการพัฒนาอาจารย์ผ้ สู อนคอมพิวเตอร์ ให้ แก่คณาจารย์ของสถาบันราชภัฏทัง 36 แห่งทัวประเทศ ทังหมด 6
รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต ได้ แก่ การประมวลผลแฟ้ มข้ อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ระบบการจัดการฐานข้ อมูล ระบบปฏิบตั ิการ และโครงสร้ างข้ อมูล ได้ มีอาจารย์ผ้ สู อนใน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จากสถาบันราชภัฏผ่านการอบรมทังสินประมาณ 250 คน
ตังแต่ พุทธศักราช 2529 มาจนถึงปั จจุบนั ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ ให้ บริ การแก่ชุมชน โดยการฝึ กอบรม
หลักสูตรด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ แก่ประชาชน, หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และ
บุคคลภายนอก มากกว่า 150 รุ่น หรื อประมาณ 3,000 กว่าคน
ต่อมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิ การ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ มี
นโยบายให้ แต่งตังผู้บริ หารระดับสูงหรื อ CEO รับผิดชอบทางด้ าน IT (Information Technology) จึงได้ มีการ
จัดตังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแต่งตัง CEO ขึน
พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทาได้ ประกาศโครงการจัดตังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือให้ การบริ การด้ านการฝึ กอบรมด้ าน IT ให้ แก่ บุคลากร และบุคคลภายนอก บริ การและดูแลระบบ IT ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทังสถาบัน พร้ อมทังดูแลแผนแม่บทด้ าน IT ของสถาบัน โดยสถาบันฯ มีการประกาศโครงสร้ าง
การบริ หารและการกําหนดอํานาจหน้ าทีของผู้บริ หาร และฝ่ ายต่าง ๆ ของสํานักขึนในวันที 15 พฤศจิกายน
2542 และแต่งตังคณะกรรมการประจําสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมือวันที 11 พฤษภาคม 2543
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จดั ทําแผนแม่บท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทาขึนในปี พุทธศักราช
2543 เป็ นแผนแม่ บ ทที ใช้ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2543-2544 ได้ มี ก ารวางระบบสนับ สนุ น ขันพื นฐานหรื อ IT
Infrastructure ได้ แก่ระบบเครื อข่ายความเร็ วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System ระบบ ERP สําหรับการ
บริ หารจัดการฐานข้ อมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction สําหรับการเรี ยนการสอน
จนกระทังพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทาได้ เปลียนฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา และในปี ต่อมา พุทธศักราช 2548 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เปลียนฐานะตามโครงสร้ างองค์กร
ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็ นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้ างหน่ วยงาน

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ

ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้ างการบริหารงาน

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าสํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ

รองผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์วิทยบริการ

รองผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานธุรการและ

งานบริการ

งานบริการ

สารบรรณ

สิ งพิมพ์

งานการเจ้ าหน้ าที

งานโสตทัศนวัสดุ

งานแผนและ
งบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานประกัน
คุณภาพ
งาน
ประชาสั มพันธ์

งานพัฒนาเว็บไซต์
งานวิจัยและพัฒนาระบบ

งานเทคนิค
งานเทคโนโลยี

งานเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
และบํารุงรักษา
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ภารกิจ หน้ าทีของหน่ วยงาน
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้ วย 3 หน่วยงาน ดังนี
4.1 สํานักงานผู้อาํ นวยการ
มี ห น้ า ที ประสานกํ า กับ ควบคุม ดูแ ลและติด ตามผลการดํ า เนิ น งานของหน่ว ยงานในสัง กัด 3
หน่วยงานย่อย ประกอบด้ วย ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การเรี ยนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศึกษา และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนันจึงรับผิดชอบงานทีเกียวข้ องกับการบริ หารงานของสํานักในด้ านการบริ หาร
การผลิต การบริ หารการตลาด การบริ หารงบประมาณ และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือให้ สํานักสามารถจัดดําเนินงาน และควบคุมงานของสํานักให้ สําเร็ จ และพัฒนานโยบายและเป้ าหมายทีได้
วางไว้ งานทีปฏิบตั ิจึงประกอบด้ วย งานนโยบายและแผน งานธุรการและงานสรบรรณ งานด้ านงบประมาณ
การเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประเมินผล งานประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ งาน
จัด การความรู้ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานโครงการพิ เ ศษต่ า ง ๆ ตามที ได้ รั บ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ รวมทังประสานงานและดําเนินงานเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานทังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
4.2 ศูนย์ วิทยบริการ
มีภารกิจหน้ าทีดังนี รวบรวม จัดเก็บ และบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้ อมูลออนไลน์ ให้ แก่
คณาจารย์ นักศึกษา รวมทังบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา
การบริ การของศูนย์วิทยบริการ
1. บริการสืบค้ นทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
3. บริการหอจดหมายเหตุสวนสุนนั ทา
4. บริการสือโสตทัศน์
5. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
6. บริการสืบค้ นอินเตอร์ เน็ต และซีดี-รอม
7. บริ การฐานข้ อมูลออนไลน์และฐานข้ อมูลซีดี-รอม
8. บริการฝึ กอบรมการใช้ งานฐานข้ อมูลออนไลน์
งานบริหารจัดการ มีหน้ าทีรับผิดชอบดังนี
1. จัดพิมพ์และโต้ ตอบหนังสือราชการ
2. ควบคุมดูแลบริ หารบุคลากรของศูนย์วทิ ยบริการ
3. จัดสรรงบประมาณการจัดซือทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วทิ ยบริ การ
ั ฑ์
4. จัดซือจัดจ้ างพัสดุครุภณ
5. รวบรวม จัดเก็บสถิตกิ ารปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายในศูนย์วทิ ยบริการ
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6. ดูแลอาคารสถานที
งานบริการ มีหน้ าทีรับผิดชอบดังนี
1. บริ การการอ่านทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริ การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
3. นิทรรศการและส่งเสริมการอ่าน
4. บริ การอ้ างอิงและจัดทําบรรณานุกรม
5. บริการสารสนเทศเฉพาะบุคคล
6. บริการช่วยค้ นคว้ า
7. บริ การสารสังเขปและดรรชนี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ าทีรับผิดชอบดังนี
1. ควบคุมดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของศูนย์วทิ ยบริการ
2. ดูแลระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
3. พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วทิ ยบริการ
4. จัดซือวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทังฐานข้ อมูลออนไลน์
5. บริการสืบค้ นสารสนเทศ
6. ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํา Digital Collection
งานเทคนิค มีหน้ าทีรับผิดชอบดังนี
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. วิเคราะห์และกําหนดเลขหมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศ
3. ซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
4. จําหน่ายออกสือสิงพิมพ์
5. จัดทําฐานข้ อมูลท้ องถิน
6. จัดหาเอกสารจดหมายเหตุ
งานโสตทัศนวัสดุ มีหน้ าทีรั บผิดชอบดังนี
1. จัดหาสือโสตทัศน์ และโสตทัศนูวสั ดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
2. จัดเตรี ยมสือโสตทัศนวัสดุ ก่อนออกให้ บริการ
3. บริการสือโสตทัศน์
4. ซ่อมบํารุงสือโสตทัศนวัสดุ และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
4.3 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจ หน้ าที ดังนี
1. การให้ บริ การและดูแลระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
2. การดูแลและจัดทําข้ อมูลใน web site
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3. การให้ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail
4. การให้ บริ การเครื อข่ายไร้ สาย Wireless Lan
5. การให้ บริ การใช้ อินเตอร์ เน็ตจากทางบ้ าน Dail Up
6. ให้ บริการฝึ กอบรมทักษะมาตรฐานการใช้ ICT ให้ กบั นักศึกษา
7. ให้ บริ การฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ แก่บคุ ลากรและบุคคลทัวไป
ฝ่ ายบริหารและธุรการ มีหน้ าทีรับผิดชอบดังนี
1. งานแผนงาน
2. งานงบประมาณ
3. งานจัดซือ/จัดจ้ าง
4. งานธุรการและงานสารบรรณ
5. งานบริ หารบุคคล
6. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ฝ่ ายเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตและบํารุ งรักษา มีหน้ าทีรั บผิดชอบดังนี
1. งานคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย
2. งานระบบเครื อข่าย Intranet และ Internet
3. งานตรวจสอบและป้ องกันไวรัส
4. งานระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื อข่าย
5. งานแนะนําวิธีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตให้ กบั นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
6. งานดูแลห้ องบํารุงรักษา
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาระบบ มีหน้ าทีรั บผิดชอบดังนี
1. งานวิจยั สร้ างฐานความรู้
2. งานออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ
4. งานวิจยั และพัฒนาต้ นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. งานให้ คาํ ปรึกษาแนะนําวิธีการให้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานติดตามและประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือมาเพิมประสิทธิภาพให้ กบั
มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายอบรมและบริการวิชาการ มีหน้ าทีรับผิดชอบดังนี
1. พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระยะสัน
2. จัดทําแผนการฝึ กอบรม
3. จัดทําคูม่ ือและเอกสารประกอบฝึ กอบรม
4. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
5. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
6. งานประชาสัมพันธ์
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นโยบายด้ านการปฏิบตั งิ าน
เพื อให้ บรรลุต ามวิ สัย ทัศน์ พัน ธกิ จ วัต ถุป ระสงค์ และยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัย จึงได้ กํ า หนด
นโยบายด้ านต่าง ๆ ดังนี
1. นโยบายด้ านการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรี ยนการสอน
(1) เน้ นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรทีสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน สนับสนุน
ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในรู ป แบบสหกิ จ ศึก ษา โดยมุ่ง เน้ น พัฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ ภาษาต่า งประเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังให้ มีความสามารถในการวิจยั ที นําไปประยุกต์ใช้ ได้ จริง
(2) ส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
(1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และตอบสนอง
ความต้ องการของตลาดแรงงานทังในประเทศและต่างประเทศ
(2) กํ าหนดเกณฑ์ มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และมีการสอบความรู้ รวบยอด /
ความรู้อืนทีเทียบเท่า หรื อผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษา
(1) พัฒ นาศัก ยภาพนัก ศึ ก ษาที มุ่ง ให้ มี ค วามรู้ ในวิ ช าชี พ ภาษาต่ า งประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรม จริ ยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผู้นํา
(2) ส่งเสริ มให้ ใช้ ระบบอาจารย์ทีปรึ กษาและการวิจัยในชันเรี ยนเป็ นเครื องมือในการพัฒนา
นักศึกษา
(3) พัฒนาระบบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาให้ มีสมรรถนะความเชียวชาญด้ านงานวิจยั
(4) พัฒ นาระบบกองทุ น การศึก ษาแก่ นัก ศึ ก ษาที ขาดแคลนทุน ทรั พ ย์ รวมถึ ง การพัฒ นา
สวัสดิการต่าง ๆ แก่นกั ศึกษา
2. นโยบายด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
2.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตงานวิจยั ร่วมกัน
2.2 ใช้ กระบวนการวิจยั เป็ นกลไกขับเคลือนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ ด้านการเรี ยนการ
สอนและแหล่งเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. นโยบายด้ านการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนให้ หน่วยงานจัดการศึกษาจัดตังแหล่งบริ การวิชาการและบูรณาการ การบริ การ
วิชาการกับการเรี ยนการสอน โดยมีหน่วยงานภายนอกระดับชาติให้ การรับรอง หรื อร่วมมือ
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3.2 มุ่งให้ บริ การวิชาการทียกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ เข้ มแข็ง สร้ างเสริ มรายได้
และความเป็ นอยู่ของชุมชนให้ ดีขึน สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถานประกอบการเพือเป็ นแหล่งบริ การ
วิชาการระดับชาติ
3.3 มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาและ
การฝึ กหัดครู
4. นโยบายด้ านศิลปวัฒนธรรม
4.1 เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้ านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
4.2 ส่งเสริ มกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
5. นโยบายด้ านการบริหารทรั พยากร
5.1 การบริ หารการเงิน
(1) จัดให้ มีแผนบริ หารการเงินทุกหน่วยงาน
(2) ทุกหน่วยงานบริหารการเงินด้ วยระบบ ERP
5.2 การบริ หารบุคลากร
(1) จัดการทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงาน
ทีมีตามพันธกิจทีกระจายอํานาจลงหน่วยปฏิบตั ใิ ช้ บคุ ลากรให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
(2) มีระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
5.3 การบริหารสินทรัพย์ถาวร
(1) กําหนดมาตรการด้ านการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวรอย่างเคร่งครัด
และเข้ มงวด
(2) มีแผนการบริหารสินทรัพย์ถาวรโดยใช้ หลักการใช้ ทรัพยากรร่วม
6. นโยบายด้ านการประกันคุณภาพ
6.1 สนับสนุนให้ ทํา KM , 5ส. ทุกหน่วยงาน ประกวดหน่วยงานทีได้ / รางวัล
6.2 ให้ ทกุ หน่วยงานจัดทําระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานครอบคลุมทังระบบ
6.3 ให้ มีการประกันคุณภาพระดับบุคคล
7. นโยบายด้ านการจัดหารายได้
7.1 ส่งเสริ ม และสร้ างแรงจูงใจให้ ทกุ หน่วยงานจัดหารายได้ สนับสนุนกิจการของ
หน่วยงาน ทุกหน่วยงานส่งเสริม
7.2 สนับสนุน สร้ างแรงจูงใจ จุดแข็งของหน่วยงาน ทบทวนระเบียบ และการนํามา
พัฒนาหน่วยงาน
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8. นโยบายด้ านการพัฒนามหาวิทยาลัย
8.1 สนับสนุนให้ ทกุ หน่วยงานนําระบบคุณภาพมาใช้ บริ หารจัดการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
นโยบายของผู้บริหารหน่ วยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา เป็ นหน่วยงานทีมีภารกิจ
หลักในการให้ บริ การสนับสนุนการเรี ยนการสอนด้ านวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีศกึ ษา
ประกอบด้ วย 4 หน่วยงานย่อย ได้ แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ และศูนย์ให้ บริการ 3 ศูนย์ซงประกอบด้
ึ
วยศูนย์
วิทยบริการ ศูนย์การเรี ยนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ การกํากับดูแลของ
อธิการบดี
1. นโยบายด้ านการบริหาร
1.1 เป็ นแหล่งบริ การวิชาการทีมีทรัพยากรสารสนเทศทีหลากหลาย และครอบคลุมทุก สาขาวิชาที
เปิ ดสอน
1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการและให้ บริ การอย่างเพียงพอ สะดวก
รวดเร็ว และทันต่อความต้ องการของผู้ใช้
1.3 จัดระบบบริ การต่าง ๆ ให้ ผ้ ใู ช้ มีความพึงพอใจมีบรรยากาศการบริการวิชาการทีสะดวก เชิญ
ชวนให้ เข้ าไปใช้ บริ การ
1.4 เผยแพร่บริ การวิชาการด้ านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สูป่ ระชาคมทัวไป
1.5 พัฒนาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ าน
2. นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร
2.1 ด้ านการพัฒนาบุคลากรภายในหน่ วยงาน
2.1.1 บุคลากรภายในสํานักจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรม เข้ าร่วมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง เพือให้ มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านและให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้
2.1.2 ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรพัฒนาตนเองเพือการพัฒนาการทํางานให้ เกิดประสิทธิภาพ ทีดีขนึ
2.1.3 จัดหาหนังสือและวารสารทีทันสมัย เพือให้ ความรู้แก่บคุ ลากรภายในหน่วยงาน
2.1.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี
2.2 ด้ านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2.1 ฝึ กอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2.2.2 จัดอบรมหลักสูตร e-Learning เพือพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
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2.2.3 ร่วมมือกับหน่วยงานอืนจัดฝึ กอบรมด้ านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2.4 จัดให้ มีการติดตามและประเมินผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนางาน
และการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.3 ด้ านการพัฒนานักศึกษา
2.3.1 ประเมินทักษะความสามารถ ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
2.3.2 จัดฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสัน
2.3.3 จัดอบรมให้ นกั ศึกษามีทกั ษะการใช้ ห้องสมุด การสืบค้ นทางอินเตอร์ เน็ตและการใช้
ฐานข้ อมูลออนไลน์
2.3.4 พัฒนานักศึกษาให้ สามารถใช้ ระบบการจัดการเรี ยนการสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
3. นโยบายด้ านการสือสารประชาสัมพันธ์
3.1 จัดทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์ถาวรตามจุดต่าง ๆ เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3.2 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพือแจกตามสถานทีจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ
3.3 ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือสิงพิมพ์ สือโทรทัศน์ –วิทยุ
3.4 ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์อืน ๆ ตามความเหมาะสม
3.5 ให้ บริ การด้ านการประชาสัมพันธ์กบั ทางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอืน ๆ
3.6 จัดทําเอกสารเพือเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายด้ านการประกันคุณภาพ
4.1 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
4.3 จัดให้ มีการประชุมปรึกษาหารื อเกียวกับเรืองการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
4.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี
4.5 จัดเตรี ยมเอกสารเกียวกับการประกันคุณภาพเพือรองรับการตรวจประเมินภายใน
5. นโยบายด้ านการบริการวิชาการ
5.1 เป็ นศูนย์ฝึกอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทัวไป
5.2 เป็ นศูนย์สอบทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทัวไป
5.3 เป็ นแหล่งบริ การฐานข้ อมูลออนไลน์ในการศึกษาค้ นคว้ าให้ กบั นักศึกษา บุคลากรและบุคคล
ทัวไป
5.4 เป็ นแหล่งบริ การทรัพยากรสารนิเทศในการศึกษาค้ นคว้ าให้ กบั นักศึกษา บุคลากรและบุคคล
ทัวไป
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5.5 เป็ นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้ านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสือสิงพิมพ์ตา่ ง ๆ เช่น
สาร/วารสาร/ข่าวสารของสํานักฯ และเว็บไซต์ของสํานักฯ ให้ กบั โรงเรี ยนและหน่วยงานที
เกียวข้ อง
6. นโยบายด้ านการจัดทําระบบฐานข้ อมูล
6.1 ส่งเสริ มการพัฒนาระบบและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ทัวถึง เพือสนับสนุนการเรี ยนการสอน การบริ หาร การวิจยั และการบริ การวิชาการแก่สงั คม
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือบริหารจัดการบุคลากร
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource
Planning)
6.4 พัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ทีสามารถเชือมโยงและ ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ ภายในองค์กรทังในระดับประเทศและต่างประเทศ
6.5 ส่งเสริ มให้ มีการประสานงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.6 ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรของหน่ วยงาน
บุคลากรสายผู้บริ หาร (หน่ วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประเภทบุคลากร/
ระดับการศึกษา/
ตําแหน่งทางวิชาการ

ข้ าราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
- ประเภทประจํา
- ประเภทชัวคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจํา
รวม

ตํากว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1

รวม

1

1

1

2

2

1

3

ข้ อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2554

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หน่ วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประเภทบุคลากร/
ระดับการศึกษา

ตํากว่า ป.ตรี

ข้ าราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
- ประเภทประจํา
- ประเภทชัวคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจํา
รวม

ป.ตรี

ป.โท

1

1

2

15
18
1

1
1

35

3

16
26
1
1
46

7
1
8

ป.เอก

รวม

ข้ อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2554

ข้ อมูลเทคโนโลยีและระบบฐานข้ อมูล

นักศึกษา

จํานวน
Server
31

จํานวน
คอมพิวเตอร์
193

จํานวน จุดเชือม
อินเตอร์ เน็ตทุกประเภท
310

อาจารย์

5

4

3

24

ฝ่ ายสนับสนุน

1

61

22

3

ผู้ใช้

จํานวนระบบฐานข้ อมูล

รวม
37
258
335
27
หมายเหตุ
ในกรณีใช้ ทรัพยากรร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์และฝ่ ายสนับสนุนจะระบุจํานวนไว้ ทีเดียว

ข้ อมูลผู้รับบริการและวิธีการให้ บริการ
1. บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail
ผู้รับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
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วิธีการให้ บริการ
- นักศึกษาใช้ สําเนาบัตรนักศึกษา
- บุคลากรใช้ สําเนาบัตรประชาชน
- คณาจารย์ใช้ สําเนาบัตรข้ าราชการ
สามารถขอรับ User name และ password ได้ ที ชัน 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา
2. การใช้ งาน Wireless SSRU มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนนั ทา
ผู้รับบริ การ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
วิธีการให้ บริการ
- นักศึกษาใช้ สําเนาบัตรนักศึกษา
- บุคลากรใช้ สําเนาบัตรประชาชน
- คณาจารย์ใช้ สําเนาบัตรข้ าราชการ
สามารถขอรับ User name และ password ได้ ที ชัน 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา
3. บริ การใช้ อินเทอร์ เน็ตจากทางบ้ าน
ผู้รับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
วิธีการให้ บริ การ
- นักศึกษาใช้ สําเนาบัตรนักศึกษา
- บุคลากรใช้ สําเนาบัตรประชาชน
- คณาจารย์ใช้ สําเนาบัตรข้ าราชการ
สามารถขอรับ User name และ password ได้ ที ชัน 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา
4. บริการห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ผู้รับบริการ
9 นักศึกษา
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9 อาจารย์
9 บุคลากร
วิธีการให้ บริ การ
- นักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษา
- บุคลากรแสดงบัตรพนักงาน
- คณาจารย์แสดงบัตรข้ าราชการ
5. บริ การโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั นักศึกษา
ผู้รับบริ การ
9 นักศึกษา
วิธีการให้ บริ การ
- นักศึกษาชันปี ที 1-2 หรื อนักศึกษาทียังไม่ผา่ นโครงการสามารถเลือกกิจกรรมอบรมหรื อ
กิจกรรมสอบก็ได้ สามารถเลือกลงทะเบียนตามทีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดได้ ด้วย
ตนเองในเว็บ www.ict.ssru.ac.th
6. บริการยืม-คืนหนังสือ และ สือโสตทัศน์
ผู้รับบริ การ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
9 บุคคลทัวไป
วิธีการให้ บริการ
- ผู้ใช้ บริ การแสดงบัตร (บัตรนักศึกษา บัตรอาจารย์ บัตรข้ าราชการและบัตรพนักงาน) ทุก
ครังเมือใช้ บริ การ
- นําหนังสือและสือโสตทัศน์ทีต้ องการยืมมาแสดง ต่อเจ้ าหน้ าที ถ้ าต้ องการแผ่น CDRom ประกอบหนังสือให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าทีประจําเคาน์เตอร์
- เมือทําการยืม-คืนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ยืมต้ องประทับตราวันกําหนดส่งคืนด้ วยตนเองทุก
ครัง
- หนังสือชือเรื องเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกันยืมได้ 1 เล่ม
- ผู้ยืมใช้ สทิ ธิในการยืมหนังสือและวัสดุสารสนเทศต่อกันได้ (ยกเว้ นกรณีหนังสือและวัสดุ
สารสนเทศดังกล่าวทีมีผ้ ทู ําการจองไว้ ไม่สามารถยืมต่อได้ )
- ผู้ทีมีหนังสือหรื อวัสดุสารสนเทศของศูนย์วิทยบริ การเกินกําหนด จะไม่อนุญาตยืมวัสดุ
สารสนเทศ
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- หากพบหนังสือและวัสดุสารสนเทศทีต้ องการยืม ได้ มีผ้ ใู ช้ บริ การยืมออกหมดแล้ วผู้ยืม
สามารถใช้ บริการจองหนังสือได้ ทีเคาน์เตอร์ บริการยืม-คืน
7. บริ การวารสารและหนังสือพิมพ์
ผู้รับบริ การ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
9 บุคคลทัวไป
วิธีการให้ บริ การ
- ผู้ใช้ บริ การสามารถหยิบอ่านได้ โดยเสรี เมือเลิกใช้ บริการสามารถนํามาเก็บทีทีได้ จดั ไว้ ให้
- หากเป็ นวารสารวิชาการทีทําดรรชนี และวารสารล่วงเวลา ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าทีทีเคาน์เตอร์ ยืม-คืน หยิบให้
8. บริ การอินเตอร์ เน็ต
ผู้รับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
9 บุคคลทัวไป
วิธีการให้ บริ การ
- ผู้ใช้ แสดงบัตรนักศึกษาหรื อหลักฐานการลงทะเบียนในการเข้ าใช้ บริ การครังแรก
เพือขอ User และ Password การใช้ เครื อง
- การใช้ บริ การผู้ใช้ 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื อง สามารถใช้ ได้ คนละ 2 ชัวโมง
9. บริการสืบค้ นฐานข้ อมูลออนไลน์
ผู้รับบริ การ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
9 บุคคลทัวไป
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วิธีการให้ บริการ
- ผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ าใช้ บริการได้ ด้วยตนเองโดยเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ของศูนย์วทิ ยบริ การ
www.library.ssru.ac.th และเข้ าไปทีฐานข้ อมูลออนไลน์ ซึงจะปรากฏรายชือฐานข้ อมูล
ออนไลน์ทงหมด
ั
ซึงผู้ใช้ บริการสามารถเลือกใช้ บริการฐานข้ อมูลต่าง ๆ ได้ เลย
10. บริ การเอกสารจดหมายเหตุ
ผู้รับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย์
9 บุคลากร
9 บุคคลทัวไป
วิธีการให้ บริการ
- ผู้ใช้ บริ การสามารถอ่านและศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเอกสารทีจัดเตรี ยมไว้ ในตู้ และ
เครื องคอมพิวเตอร์ แตะสัมผัส
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บทที 3 การวิเคราะห์ ศักยภาพในการพัฒนา (SWOT)
และการปรั บปรุ งตามผลการประเมินคุณภาพ
การวิเคราะห์ ศักยภาพในการพัฒนา (SWOT)
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดแข็ง
การสือสารสารสนเทศหลากหลาย
มีสือทรัพยากรสารสนเทศทันสมัย
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
การแบ่งภาระงาน/ระบบการทํางานเป็ น
ระบบ
สถิตใิ นการปฏิบตั งิ านสามารถ
ตรวจสอบได้
การบริ การเชิงรุก/Service Mind
ความสามัคคี
ส่งเสริมการอ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต
โอกาส
งบประมาณพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริ มการเข้ าอบรม/การศึกษาดูงาน
มันคงก้ าวหน้ า (การขึนเงินเดือน/บรรจุ)
เป็ นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทีมีชือเสียง
อยูใ่ จกลางเมือง การคมนาคมสะดวก
ใกล้ สถานทีราชการทีสําคัญ
ได้ รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก
การสือสารภาษาต่างประเทศของ
พนักงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดอ่ อน
พืนทีคับแคบ
สิงอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้ บริการ
การสร้ างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน
ความปลอดภัย
อุปกรณ์/ชันวางหนังสือในการจัดเก็บ
ขาดการสือสารภายในองค์กร
วิทยานิพนธ์มีให้ บริการน้ อย

อุปสรรค
การเมืองส่งผลต่อความปลอดภัย/การ
เดินทาง
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
คูแ่ ข่งขันมีมาก
สถานทีคับแคบ (ทีจอดรถ สนามกีฬา )
ขาดความร่วมมือการประสาน
หน่วยงาน
เกณฑ์การเบิกจ่ายไม่เอือต่อการ
ปฏิบตั งิ านในการจัดโครงการต่าง ๆ ทํา
ให้ การเบิกจ่ายล่าช้ า
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การพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2553
องค์ ประกอบ
1.ปรัชญา
ปณิธาน
วัตถุประสงค์
และแผนการ
ดําเนินการ
7. การบริหาร
และการจัดการ

ข้ อเสนอแนะผลการประเมิน แนวทางการปรั บปรุ ง
กิจกรรม/โครงการ
- จัดประชุมเพือทบทวน
1. หน่วยงานขาดการวิพากษ์
1. หน่วยงานขาดการ
แผนกลยุทธ์จากหน่วยงาน
วิพากษ์ แผนกลยุทธ์จาก และวิพากษ์ แผนกลยุทธ์
ภายนอกและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หน่วยงานภายนอกและ จากหน่วยงานภายนอก
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ในการขอรับบริการ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียใน
ในการขอรับบริ การ
การขอรับบริ การ
1. หน่วยงานยังไม่มีระเบียบ

1. หน่วยงานยังไม่มี

การดําเนินงานด้ าน e-book

ระเบียบการดําเนินงาน

อย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้ การ

ด้ าน e-book อย่างเป็ น

บริการยังไม่ครอบคลุมในทุก

รูปธรรม ทําให้ การ

หน่วยงาน

บริการยังไม่ครอบคลุม
ในทุกหน่วยงาน

2. บุคลากรในหน่วยงาน
บางส่วนยังขาดประสบการณ์
และความรู้เกียวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพฯ

- จัดทําระเบียบการ
ดําเนินงานด้ าน e-book
อย่างเป็ นรูปธรรม เพือ
ทําให้ การบริการที
ครอบคลุมในทุก
หน่วยงาน

2. บุคลากรในหน่วยงาน - จัดอบรมสร้ างความรู้
ความเข้ าใจกับบุคลากร
บางส่วนยังขาด
เกียวกับเกณฑ์การ
ประสบการณ์และ
ความรู้เกียวกับเกณฑ์ ประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพฯ

8. การเงินและ
งบประมาณ

1. ผู้บริ หารของหน่วยงานยังไม่

1. ผู้บริ หารของ

มีนําข้ อมูลจากการรายงานทาง

หน่วยงานยังไม่มีนํา

การเงินไปใช้ ในการวางแผนและ ข้ อมูลจากการรายงาน
ตัดสินใจทีเป็ นรูปธรรม

ทางการเงินไปใช้ ในการ
วางแผนและตัดสินใจที

- เสนอผู้บริหารเพือนํา
ข้ อมูลทีรายงานทางการ
เงินไปใช้ ในการวางแผน
และตัดสินใจทีเป็ น
รูปธรรม

เป็ นรูปธรรม
9. ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ

-

-

-
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บทที 4 แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
ปรัชญา
สารสนเทศทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล สูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้เพือเพิมพูนภูมิปัญญา

วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชันนํา ในการบริการด้ านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพือมุง่ สู่
มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศเพือรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ให้ บริ การระบบเครื อข่ายสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แก่นกั ศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ใช้ บริ การทัวไป ด้ วยระบบการให้ บริการเทคโนโลยีทีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร แก่นกั ศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. ให้ บริการวิชาการและสารสนเทศ แก่นกั ศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทัวไป
5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ มีการทํางานอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ค่ านิยม
มุง่ มันบริ การ ทํางานเป็ นทีม มีคณ
ุ ธรรม ผู้นําเทคโนโลยี

อัตลักษณ์
บริ การดี มีนําใจ ใฝ่ เรี ยนรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม นําเทคโนโลยี

เอกลักษณ์
ยึดมันคุณธรรมและจริ ยธรรม เคารพในความคิดเห็น มีนําใจต่อกันและทํางานเป็ นทีม

32

จุดเน้ นในการพัฒนาประจําปี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาระบบ e-library
พัฒนาระบบ e-book
พัฒนาระบบ ฐานข้ อมูลเพือการตัดสินใจ (BI)
พัฒนาระบบประกันคุณภาพรายบุคคล
พัฒนาระบบ ISO 9000 : 2008
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ

นโยบายด้ านงบประมาณ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ผลักดันความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี
1. วงเงินจัดสรรของแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงาน
และเงือนไขของระเบียบข้ อบังคับด้ านงบประมาณและการเงินของหน่วยงานนัน รวมถึงข้ อตกลงระหว่าง
หน่วยงานทีมีการบันทึกข้ อตกลงไว้ ก่อนเสนอคําขอตังงบประมาณ
2. ให้ ทกุ หน่วยงานใช้ เกณฑ์การจัดสรรเดียวกัน ได้ แก่
2.1 เงินรายได้ ทกุ ประเภทหลังหักค่าใช้ จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้ วจึงนํามาจัดสรรเป็ น
งบประมาณรายจ่ายได้ ตามสัดส่วนของรายรับรายจ่ายคงที (Fixed Cost) ได้ แก่
(1) ค่าแรกเข้ า (จ่ายตามทีเก็บเงิน)
(2) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
(3) ค่าห้ องสมุด
(4) ค่าบํารุงระบบสารสนเทศและด้ านอินเตอร์ เน็ต
(5) ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํา ค่าไฟฟ้า ค่านํามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์)
(6) ค่าซ่อมบํารุงอาคารเรี ยนส่วนกลาง ได้ แก่ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณูปโภค
(7) ค่าจ้ างรักษาความสะอาด
(8) ค่าเงินรางวัลประจําปี
(9) งบกลาง
2.2 เงินรายได้ ทกุ ประเภทหลังหักค่าใช้ จ่ายคงที (Fixed Cost) แล้ วหักเข้ าเงินคงคลัง ร้ อยละ 20
ของประมาณการรายรับและนํามาจัดสรรเป็ นงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร้ อยละ 80
3. การแบ่งเงินบริหารหน่วยงานตามโครงสร้ างออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ เงินงบดําเนินการของ
หน่วยงานร้ อยละ 80 เงินงบดําเนินการสําหรับหน่วยงานบริหารส่วนกลางร้ อยละ 20
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4. สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ทีมุง่ ผลักดันผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัดในแผนปฏิบตั ิ
ราชการสํานัก
5. มุง่ พัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสยั ทัศน์และปณิธานสํานัก
6. ส่งเสริมให้ ทกุ หน่วยงานจัดให้ มีการดําเนินงานตามจุดเน้ นประจําปี ของหน่วยงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ
7. ส่งเสริมให้ ชมุ ชน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ และร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานัก ทังในด้ านการอบรมและด้ านอืน ๆ
8. มุง่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริ หารจัดการและการลดค่าใช้ จ่าย โดยใช้ ต้นทุนผลผลิตเป็ น
แนวทาง
9. สนับสนุนการจัดทําระบบฐานข้ อมูล เพือการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั
10. สนับสนุนให้ หน่วยงานมีระบบการบริหารความเสียง
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และ
สูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับทีมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนา และระดับ
ยกคุณภาพมาตรฐานบุคลากร
คณาจารย์ ข้ าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษา ให้ มี
ศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย
1. มีระบบบริหารจัดการและกํากับ
ดูแลตนเองทีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. มีการดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็ นองค์กร
การเรี ยนรู้ โดยใช้ การจัดการความรู้
เป็ นเครื องมือ
1. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ รับ
บริการด้ านข้ อมูลข่าวสาร ในด้ าน
วิชาการ วิชาชีพ
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รับ
การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ ขีด
ความสามารถให้ มีสมรรถนะที
เหมาะสมตามความต้ องการของ
มหาวิทยาลัยฯ และเพือรองรับการ
เปลียนแปลงในอนาคต

ยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
เป้าประสงค์ ของหน่ วยงาน
ยกระดับคุณภาพการให้ บริการด้ าน พัฒนาระบบบริ หารจัดการทีดี มี
สารสนเทศแก่นกั ศึกษาและ
คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
บุคลากร

1. พัฒนาทักษะด้ านสือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากร
2. ส่งเสริ มความรู้ทกั ษะด้ านสือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา

กลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้ มีความเชียวชาญ
ด้ านการใช้ งาน ICT

บุคลากรของสํานักได้ รับการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
และนักศึกษาด้ าน ICT และ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
พัฒนาระบบ e-Learning ที
สมบูรณ์แบบ
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ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที 5 ปรับปรุง
สภาพแวดล้ อม ทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ และเทคโนโลยีให้ เหมาะสม
ทันสมัย และธํารงไว้ ซงสวนสุ
ึ
นนั ทา

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย
สถานศึกษาทีมีทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ และภูมิทศั น์ทาง
สถาปั ตยกรรม ทีตอบสนอง
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
1. พัฒนาสือทรัพยากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุน
และส่งเสริ มการเรี ยนรู้
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสูก่ าร
เป็ น E-University และเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้

เป้าประสงค์ ของหน่ วยงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศสูก่ ารเป็ น
E- University และระบบสนับสนุน
ขันพืนฐานหรื อ IT Infrastructure
ได้ แก่ระบบเครื อข่ายความเร็วสูง
ของสถาบันในระบบ ERP

กลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
1. การให้ บริการด้ าน ICT แก่
ผู้ประกอบการในระดับต่าง ๆ
2. พัฒนาระบบ Back Office และ
E-Service ทีบูรณาการ โดยให้ มี
ความครอบคลุม และปลอดภัย
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ความเชือมโยงปรัชญา พระราชบัญญัตสิ ถาบัน จุดเน้ น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) และทิศทาง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ของ
หน่ วยงาน

ปรั ชญา

พระราชบัญญัตสิ ถาบัน

ยกระดับคุณภาพการ
ให้ บริการด้ านสารสนเทศแก่
นักศึกษาและบุคลากร /
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้
มีความเชียวชาญด้ านการใช้
งาน ICT
1. พัฒนาทักษะด้ านสือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากร
2. ส่งเสริ มความรู้ทกั ษะด้ าน
สือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นกั ศึกษา / พัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอน
และนักศึกษาด้ าน ICT และ
พัฒนาระบบ e-Learning ที
สมบูรณ์แบบ

สารสนเทศทันสมัย
เทคโนโลยีก้าวไกล สู่
สังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ
เพิมพูนภูมิปัญญา

มาตรา 7 หน้ า 2 มาตรา 8 (4)
หน้ า 3

สารสนเทศทันสมัย
เทคโนโลยีก้าวไกล สู่
สังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ
เพิมพูนภูมิปัญญา

มาตรา 30 หน้ า 9

จุดเน้ น

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2
(พ.ศ. 2551-2565)
พัฒนาระบบสารสนเทศสู่ ข้ อ 108 หน้ า 31 ว่าด้ วยเรื อง
การเป็ น E-University และ ธรรมาภิบาลและการบริหาร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ จัดการอุดมศึกษา

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ข้ อ 5.5 (1) ว่าด้ วยการ
เสริมสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
ให้ เป็ นส่วนหนึงของวิถีการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไทย

พัฒนาระบบสารสนเทศสู่ ข้ อ 72 หน้ า 20 ว่าด้ วยแนว
การเป็ น E-University และ ทางการพัฒนาเยาวชน
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ นักศึกษา และบัณฑิตใน
อนาคต

ข้ อ 5.1 ว่าด้ วยยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพคน และ
สังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมิ
ปั ญญา และการเรี ยนรู้
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ของ
หน่ วยงาน

ปรั ชญา

พระราชบัญญัตสิ ถาบัน

1. พัฒนาสือทรัพยากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
สนับสนุนและส่งเสริมการ
เรี ยนรู้
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสู่
การเป็ น E-University และ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ /
1. การให้ บริการด้ าน ICT
แก่ผ้ ปู ระกอบการในระดับ
ต่าง ๆ
2. พัฒนาระบบ Back
Office และ E-Service ที
บูรณาการ โดยให้ มีความ
ครอบคลุม และปลอดภัย

สารสนเทศทันสมัย
เทคโนโลยีก้าวไกล สู่
สังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ
เพิมพูนภูมิปัญญา

มาตรา 7 หน้ า 2 มาตรา 8 (7)
หน้ า 3

จุดเน้ น

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2
(พ.ศ. 2551-2565)
พัฒนาระบบสารสนเทศสู่ ข้ อ 48 หน้ า 13 ว่าด้ วยเรื อง
การเป็ น E-University และ ความเปลียนแปลงทาง
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ข้ อ 6.6 ว่าด้ วยการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลในทุกระดับและการ
เชือมโยง โครงข่ายข้ อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลาง
ระดับนโยบาย ตลอดจนระดับ
พืนทีและท้ องถิน
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แผนทียุทธศาสตร์ (Strategy Map)
แผนทียุทธศาสตร์ (Strategy Map)
สํ า นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา พ.ศ. 2555
"เป็นองค์กรชั้นนําในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล"

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยกระดับคุณภาพการ
ให ้บริการด ้าน
สารสนเทศแก่นักศึกษา
และบุคลากร

1. พัฒนาสือทรั พยากรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือสนั บสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู ้
่ ารเป็ น
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสูก
E‐University และเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

บุคลากรของ
สํ านักได ้รับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีดี มี
คุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

การพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากร
สารสนเทศสู่การเป็น E- University
และระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT
Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่าย
ความเร็วสูงของสถาบันในระบบ ERP

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระบบบริหารจัดการองค์ที่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพการ
ให้บริการ

พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริ าชการ

อและ
้
1. พัฒนาทักษะดานสื
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บค
ุ ลากร
2. ส่งเสริมความรู ้ทักษะด ้านสือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นั กศึกษา

พัฒ นาตาม
แผนบริหาร
ความเสี่ยง

งานบริการที่มีคุณภาพ

พัฒ นาระบบ
ICT เพื่อการ
บริหาร

พัฒ นาทักษะ
ด้าน ICT แก่
นักศึกษา

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วย
หลักธรรมภิบาล

พัฒ นาบุคลากร
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ปรับปรุง
คุณภาพ
การบริการ

ระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้

นําระบบคุณภาพมาใช้ในการ
บริหาร
จัดการ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง

ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร
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แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี (2555 – 2558)
แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ
การพัฒนา
สังคม
คุณภาพชีวิต
และลดความ
เหลือมลําทาง
สังคม : การ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา
อย่างต่อเนือง

ยุทธศาสตร์
กระทรวง
การพัฒนาขีด
ความสามาร
ถของประเทศ
โดยใช้ ความรู้
เป็ นฐาน

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง
คนไทยได้ รับการพัฒนา
ให้ มีศกั ยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบ
อาชีพ และเสริ มสร้ าง
การแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที 1
ปฏิรูประบบ
บริหารจัด
การศึกษาให้ มี
ธรรมาภิบาล
และสูก่ ารเป็ น
มหาวิทยาลัยใน
กํากับทีมี
คุณภาพ

แผนระดับหน่ วยงาน
เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
1. มีระบบ
1. ยกระดับ
บริ หารจัดการ คุณภาพการ
และกํากับดูแล ให้ บริ การด้ าน
ตนเองทีดีตาม สารสนเทศแก่
หลักธรรมาภิ นักศึกษาและ
บาล
บุคลากร
2. มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์
คุณภาพการ
บริ หารจัดการ
ภาครัฐ
3. พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เป็ นองค์กรการ
เรี ยนรู้ โดยใช้
การจัดการ
ความรู้เป็ น
เครื องมือ

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน
พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการทีดี มี
คุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
พัฒนา ร้ อยละของ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
95
อัตราการ
80
85
90
คณา
จารย์และ เบิกจ่ายงบ
บุคลากร ประมาณ
รายจ่ายใน
ของ
มหาวิทย ภาพรวม
าลัยให้ มี
ความ
เชียวชา
ญด้ าน
การใช้
งาน ICT
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
ระดับความ 5 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 6 ข้ อ
สําเร็จใน
การเปิ ด
โอกาสให้
บุคคล
ภายนอก
เข้ ามามี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
องค์กร
(สกอ 1.1)
ระดับ
4 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 5 ข้ อ
ความ
สําเร็จ
ของการ
ดําเนิน
งานตาม
แผน
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
บริหาร
ความ
เสียง
(สกอ 7.4)
ระดับความ 6 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ
สําเร็จของ
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
(สกอ 9.1)
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
สําคัญ
ระดับความ
สําเร็จ ของ
การพัฒนา
จรรยาบรร
ณวิชาชีพ
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาล
ความพึง
พอใจใน
ประสิทธิ
ภาพ
มาตรฐาน
การ
ให้ บริการ
(สถาบัน)

เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
2555 2556 2557 2558
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
3
3
3
3

≥
3.51

≥
3.51

≥
3.51

≥
3.51
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
ความพึง ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
95
พอใจใน
80
85
90
ประสิทธิ
ภาพการ
ให้ บริการ
ตาม
มาตรฐาน
ISO
(สถาบัน)
ร้ อยละของ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
95
การผ่าน
80
85
90
เกณฑ์
คุณภาพ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ
(PMQA
10)
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
ระดับความ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
สําเร็จ ของ 3
3
4
5
การดําเนิน
งานตาม
แผนการ
ปฏิบตั ิ งาน
กระบวน
การทีสร้ าง
คุณค่า
ระดับความ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
สําเร็จ ของ 3
3
4
5
การดําเนิน
งานตาม
แผน
สนับสนุน
กระบวน
การสร้ าง
คุณค่า
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
สําคัญ
จํานวนองค์
ความรู้
ได้ รับการ
บันทึกจาก
ผลการ
ดําเนินงาน
การจัดการ
ความรู้
จํานวนองค์
ความรู้ทีได้
นําไปใช้ ใน
การปฏิบตั ิ
งานจริง

เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
2555 2556 2557 2558
≥3
≥3 ≥3
≥3
องค์
องค์ องค์
องค์
ความรู้ ความรู้ ความรู้ ความรู้

≥3
≥3
องค์
องค์
ความรู้ ความรู้

≥3 ≥3
องค์ องค์
ความรู้ ความรู้
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที 2
พัฒนา และ
ระดับยก
คุณภาพ
มาตรฐาน
บุคลากร
คณาจารย์
ข้ าราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา ให้ มี
ศักยภาพและ
ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนระดับหน่ วยงาน
เป้าประสงค์
ระยะยาว
1. นักศึกษา
และศิษย์เก่า
ได้ รับบริการ
ด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร ใน
ด้ านวิชาการ
วิชาชีพ
2. บุคลากร
ของ
มหาวิทยาลัย
ได้ รับการ
พัฒนา
ส่งเสริ ม
ศักยภาพ ขีด
ความสามารถ
ให้ มีสมรรถนะ
ทีเหมาะสม
ตามความ
ต้ องการของ

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
1. พัฒนา
ทักษะด้ านสือ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บุคลากร
2. ส่งเสริ ม
ความรู้ทกั ษะ
ด้ านสือและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
นักศึกษา

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน
บุคลากรของสํานัก
ได้ รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร

กลยุทธ์
พัฒนา
คุณภาพ
การเรี ยน
การสอน
และ
นักศึกษา
ด้ าน ICT
และ
พัฒนา
ระบบ eLearning
ทีสมบูรณ์
แบบ

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
ร้ อยละของ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
นักศึกษา
95
80
85
90
ชันปี ที 3 ที
สอบผ่าน
ด้ านเทคโน
โลยีสารสน
เทศ
มากกว่า
หรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 60
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว
มหาวิทยาลัย
ฯ และเพือ
รองรับการ
เปลียนแปลง
ในอนาคต

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
สําคัญ

เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
2555 2556 2557 2558

ร้ อยละของ ร้ อย
บุคลากร ละ 80
สาย
สนับสนุน
วิชาการ
ได้ รับการ
พัฒนาขีด
สมรรถนะ
ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร

ร้ อยละ
85

ร้ อย ร้ อย
ละ 90 ละ 95
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที 5
ปรับปรุง
สภาพแวดล้ อม
ทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ และ
เทคโนโลยีให้
เหมาะสม
ทันสมัย และ
ธํารงไว้ ซงสวน
ึ
สุนนั ทา

แผนระดับหน่ วยงาน
เป้าประสงค์
ระยะยาว
สถานศึกษาที
มีทรัพยากร
การเรี ยนรู้
และภูมิทศั น์
ทาง
สถาปั ตยกรร
ม ที
ตอบสนอง
นโยบาย
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
1. พัฒนาสือ
ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพือสนับสนุน
และส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้
2. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศสู่
การเป็ น EUniversity
และเป็ น
องค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร
สารสนเทศสูก่ าร
เป็ นE- University
และระบบสนับสนุน
ขันพืนฐานหรื อ IT
Infrastructure
ได้ แก่ระบบ
เครื อข่ายความเร็ว
สูงของสถาบันใน
ระบบ ERP

กลยุทธ์
1. การ
ให้ บริ การ
ด้ าน ICT
แก่ผ้ ปู ระ
กอบการ
ในระดับ
ต่าง ๆ
2. พัฒนา
ระบบ
Back
Office
และ EService
ทีบูรณา
การ โดย
ให้ มีความ
ครอบ
คลุม และ
ปลอดภัย

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
ความพึง
≥
≥
≥
≥
3.51
3.51 3.51
พอใจของ 3.51
คุณภาพ
ของบริการ
ห้ องสมุด
และ
ห้ องปฏิบตั ิ
การ
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชีวัดที
เป้าหมายของตัวชีวัดทีสําคัญ
สําคัญ 2555 2556 2557 2558
ร้ อยละของ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
95
การ
80
85
90
ดําเนินงาน
ตามแผน
พัฒนาสือ
เทคโนโลยี
และ
ทรัพยากรที
เอือต่อการ
เรี ยนรู้
ระดับความ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
สําเร็ จของ
3
3
4
5
การปรับปรุง

ระบบ
ฐานข้ อมูล
เพือการ
บริ หารและ
การ
ตัดสินใจ

50

แผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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บทที 5 แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับทีมีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : มีระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองทีดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองทีดีตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการทัวไป
กิจกรรมย่ อย : บริหารแผน
และงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานัก
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ
กิจกรรมย่ อย : มีส่วนร่ วมจากภาค
ประชาชน
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานัก
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ
กิจกรรมย่ อย : จัดทําแผนบริหาร
ความเสียง
โครงการ/กิจกรรมที 1:
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการบริหาร
ความเสียง
1. จัดอบรมการบริหารความเสียง

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : ยกระดับคุณภาพการให้ บริการด้ านสารสนเทศแก่นกั ศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีความเชียวชาญด้ านการใช้ งาน ICT
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวม

ร้ อยละ 80

1

โครงการ

8,966,510

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

ระดับความสําเร็จในการเปิ ด
โอกาสให้ บคุ คลภายนอกเข้ า
มามีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการองค์กร (สกอ 1.1)

5 ข้ อ

1

โครงการ

41,300

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสียง (สกอ 7.4)

4 ข้ อ

1

โครงการ

25,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55
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แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับทีมีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : มีระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองทีดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองทีดีตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมย่ อย : พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประกัน
คุณภาพ
1. จัดอบรมสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ าน
งานประกันคุณภาพ
กิจกรรมย่ อย : พัฒนาการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ สอดคล้ อง
ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. จัดอบรมจรรยาบรรณ์วิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : ยกระดับคุณภาพการให้ บริการด้ านสารสนเทศแก่นกั ศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีความเชียวชาญด้ านการใช้ งาน ICT
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับความสําเร็จของระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ 9.1 )

6 ข้ อ

1

โครงการ

10,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับ 3

1

โครงการ

20,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55
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แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับทีมีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : มีระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองทีดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนทางวิชาการและการบริหารจัดการศึกษา
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการ
ให้ บริการ
กิจกรรมย่ อย : บริการ One
Stop Service
โครงการ/กิจกรรมที 1 : พัฒนา
คู่มือคุณภาพการให้ บริการยืม-คืน
หนังสือ
1. จัดทําคู่มือคุณภาพการให้ บริการ
กิจกรรมย่ อย : พัฒนา
คุณภาพการให้ บริการตามมาตรฐาน
ISO 9001 และISO 14001
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO
1. พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : ยกระดับคุณภาพการให้ บริการด้ านสารสนเทศแก่นกั ศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีความเชียวชาญด้ านการใช้ งาน ICT
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
มาตรฐานการให้ บริการ
(สถาบัน)

≥3.51

1

เล่ม

20,000

เงินรายได้

ศูนย์วิทย
บริการ

กย.55

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
การให้ บริการตามมาตรฐาน
ISO (สถาบัน)

ร้ อยละ 80

1

โครงการ

150,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55
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แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับทีมีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : มีการดําเนินงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : พัฒนาและสร้ างภาวะการนําองค์กร (Strategic leadership) ให้ ผ้ บู ริหารทุกระดับ และบริหาร เชิงยุทธศาสตร์
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการนํา
องค์กรของผู้บริหาร
กิจกรรมย่ อย : ระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ บริหารจัดการ
ภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการภาครัฐ
1. อบรมระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์
บริหารจัดการภาครัฐ
กิจกรรมย่ อย : พัฒนา/
ปรั บปรุ งการบริหารจัดการการ
ปฏิบัตงิ านกระบวนการทีสร้ างคุณค่ า
โครงการ/กิจกรรมที 1 : จัดทํา
คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหาร
จัดการการปฏิบตั ิงานกระบวนการที
สร้ างคุณค่า
1. อบรมการจัดทําคู่มอื การพัฒนา/
ปรับปรุงการบริหารจัดการการ
ปฏิบตั ิงานกระบวนการทีสร้ างคุณค่า

ร้ อยละของการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 10)

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานกระบวนการทีสร้ าง
คุณค่า

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : ยกระดับคุณภาพการให้ บริการด้ านสารสนเทศแก่นกั ศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีความเชียวชาญด้ านการใช้ งาน ICT
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้ อยละ 80

1

โครงการ

100,000

1

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

ระดับ 3

1

คู่มือ

20,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

55

แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับทีมีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : มีการดําเนินงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : พัฒนาและสร้ างภาวะการนําองค์กร (Strategic leadership) ให้ ผ้ บู ริหารทุกระดับ และบริหาร เชิงยุทธศาสตร์
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมย่อย : พัฒนา/ปรับปรุง
การบริหารจัดการการปฏิบตั ิงาน
กระบวนสนับสนุนกระบวนการสร้ าง
คุณค่า
โครงการ/กิจกรรมที 1 : จัดทํา
คู่มือพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการ
การปฏิบตั ิงานกระบวนสนับสนุน
กระบวนการสร้ างคุณค่า
1. อบรมการจัดทําคู่มอื การพัฒนา/
ปรับปรุงการบริหารจัดการการ
ปฏิบตั ิงานกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการทีสร้ างคุณค่า
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการนํา
องค์กรของผู้บริหาร
กิจกรรมย่ อย : ระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ บริหารจัดการ
ภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการภาครัฐ
1. อบรมระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์
บริหารจัดการภาครัฐ

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนสนับสนุน
กระบวนการสร้ างคุณค่า

ร้ อยละของการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 10)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : ยกระดับคุณภาพการให้ บริการด้ านสารสนเทศแก่นกั ศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีความเชียวชาญด้ านการใช้ งาน ICT
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับ 3

3

คู่มือ

20,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

ร้ อยละ 80

1

โครงการ

100,000

1

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

56

แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับทีมีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : พัฒนามหาวิทยาลัยเป็ นองค์กรการเรี ยนรู้ โดยใช้ การจัดการความรู้เป็ นเครื องมือ
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ทกุ หน่วยงานใช้ การจัดการความรู้เป็ นเครืองมือเพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมย่ อย : พัฒนา/
ปรั บปรุ งการบริหารจัดการการ
ปฏิบัตงิ านกระบวนการทีสร้ างคุณค่ า
โครงการ/กิจกรรมที 1 : จัดทํา
คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหาร
จัดการการปฏิบตั ิงานกระบวนการที
สร้ างคุณค่า
1. อบรมการจัดทําคู่มอื การพัฒนา/
ปรับปรุงการบริหารจัดการการ
ปฏิบตั ิงานกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
กิจกรรมย่อย : พัฒนา/ปรับปรุง
การบริหารจัดการการปฏิบตั ิงาน
กระบวนสนับสนุนกระบวนการสร้ าง
คุณค่า
โครงการ/กิจกรรมที 1 : จัดทํา
คู่มือพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการ
การปฏิบตั ิงานกระบวนสนับสนุน
กระบวนการสร้ างคุณค่า
1. อบรมการจัดทําคู่มอื การพัฒนา/
ปรับปรุงการบริหารจัดการการ
ปฏิบตั ิงานกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการทีสร้ างคุณค่า

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : ยกระดับคุณภาพการให้ บริการด้ านสารสนเทศแก่นกั ศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีความเชียวชาญด้ านการใช้ งาน ICT
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานกระบวนการทีสร้ าง
คุณค่า

ระดับ 3

1

คู่มือ

20,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนสนับสนุน
กระบวนการสร้ างคุณค่า

ระดับ 3

3

คู่มือ

20,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

57

แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนา และระดับยกคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย์ ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ให้ มีศกั ยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รับการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถให้ มสี มรรถนะทีเหมาะสมตามความต้ องการของมหาวิทยาลัยฯ
และเพือรองรับการเปลียนแปลงในอนาคต
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : ยกระดับมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมหลัก : โครงการจัดการความรู้
กิจกรรมย่ อย : จัดการความรู้
เพือการพัฒนาองค์ กร (KM)
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการ
จัดการความรู้ (KM)
1. จัดประชุมการจัดการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ (KM)

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : พัฒนาทักษะด้ านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : บุคลากรของสํานักได้ รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน และนักศึกษาด้ าน ICT และพัฒนาระบบ e-Learning ทีสมบูรณ์แบบ
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวนองค์ความรู้ได้ รับการ
บันทึกจากผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู้
จํานวนองค์ความรู้ทีได้
นําไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริง

≥3
องค์ความรู้

1

โครงการ

15,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

≥3
องค์ความรู้

1

โครงการ

10,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

ร้ อยละของนักศึกษาชันปี ที 3
ทีสอบผ่านด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากกว่าหรือ
เท่ากับร้ อยละ 60

ร้ อยละ
80

1

โครงการ

940,000

เงินรายได้

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กย.55

2. นําความรู้ทีได้ ไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานจริง
กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะด้ าน
ภาษา และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่ อย : พัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
(ICT)
1. จัดอบรมและพัฒนาทักษะมาตรฐาน
ทางด้ าน ICT สําหรับนักศึกษาชันปี ที 3
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แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนา และระดับยกคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย์ ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ให้ มีศกั ยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ รับบริการด้ านข้ อมูลข่าวสาร ในด้ านวิชาการ วิชาชีพ
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : พัฒนาบุคลิกภาพ ดูแลเอาใจใส่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
ตัวชีวัดความสําเร็จ
(บาท)
เป้าหมาย จํานวน หน่ วยนับ
แหล่ งเงิน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
(KPI Template)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมย่ อย : พัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการทีได้ รับการพัฒนา
ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนา/บุคลากรได้ รับการพัฒนา
ตามความสามารถตามแผนพัฒนา
บุคลากร

ร้ อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้ รับการ
พัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ร้ อยละ
80

1

โครงการ

240,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : พัฒนาทักษะด้ านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากร
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : บุคลากรของสํานักได้ รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน และนักศึกษาด้ าน ICT และพัฒนาระบบ e-Learning ทีสมบูรณ์แบบ
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติ
ด
ตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีให้ เหมาะสมทันสมัย และธํารงไว้ ซงสวนสุ
ึ
นนั ทา
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : สถานศึกษาทีมีทรัพยากรการเรี ยนรู้ และภูมทิ ศั น์ทางสถาปั ตยกรรม ทีตอบสนองนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ และสิงแวดล้ อมให้ สวยงาม สะอาด และเรี ยบร้ อย
หน่ วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ

8,431,000

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กย.55

1

โครงการ

6,491,000

เงินรายได้

ศูนย์วิทย
บริการ และ
IT

กย.55

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัดความสําเร็จ
(KPI Template)

เป้าหมาย

จํานวน

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสภาพแวดล้ อม
สือเทคโนโลยี และทรัพยากรทีเอือต่อ
การเรี ยนรู้
กิจกรรมย่ อย : สนับสนุนการ
บริหารโครงการพัฒนา
สภาพแวดล้ อม สือเทคโนโลยี
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการปรับปรุงระบบเครื อข่ายไร้ สาย
1. ปรับปรุงระบบเครื อข่ายไร้ สาย

ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวม

ร้ อยละ
80

ความพึงพอใจของคุณภาพ
ของบริการห้ องสมุด และ
ห้ องปฏิบตั ิการ

≥ 3.51

กิจกรรมย่อย : บริการห้ องสมุด
และห้ องปฏิบตั ิการ
โครงการ/กิจกรรมที 1 : สํารวจ
ความพึงพอใจในการให้ บริการห้ องสมุด
และห้ องปฏิบตั ิการ
1. สํารวจความพึงพอใจในการ
ให้ บริการห้ องสมุด และห้ องปฏิบตั ิการ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : พัฒนาสือทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศสูก่ ารเป็ นE- University และระบบสนับสนุนขันพืนฐาน
หรื อ IT Infrastructure ได้ แก่ระบบเครื อข่ายความเร็วสูงของสถาบันในระบบ ERP
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : การให้ บริการด้ าน ICT แก่ผ้ ปู ระกอบการในระดับต่าง ๆ
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติ
ด
ตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีให้ เหมาะสมทันสมัย และธํารงไว้ ซงสวนสุ
ึ
นนั ทา
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : สถานศึกษาทีมีทรัพยากรการเรี ยนรู้ และภูมทิ ศั น์ทางสถาปั ตยกรรม ทีตอบสนองนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ ทนั สมัย
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสือเทคโนโลยี
และทรัพยากรทีเอือต่อการเรี ยนรู้
กิจกรรมย่ อย : ปรั บปรุ ง
ห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชือมต่ อ
อินเตอร์ เน็ต
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการปรับปรุงห้ องเรี ยน
ห้ องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชือมต่ออินเตอร์ เน็ต
1. ปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์
2. พัฒนาระบบเว็บไซต์สํานักฯ
3. จัดหาอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สาย
4. ปรับปรุงเส้ นทางอินเทอร์ เน็ต
5. จัดซือคอมพิวเตอร์
และโน๊ คบุ๊ค เพือการบริหารและการ
เรี ยนการสอน

ตัวชีวัดความสําเร็จ
(KPI Template)

เป้าหมาย

จํานวน

ร้ อยละของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสือเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรทีเอือต่อการเรี ยนรู้

ร้ อยละ
80

1

หน่ วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

5,221,990

เงินรายได้

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : พัฒนาสือทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศสูก่ ารเป็ นE- University และระบบสนับสนุนขันพืนฐาน
หรื อ IT Infrastructure ได้ แก่ระบบเครื อข่ายความเร็วสูงของสถาบันในระบบ ERP
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบ Back Office และ E-Service ทีบูรณาการ โดยให้ มีความครอบคลุม และปลอดภัย
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติ
ด
ตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีให้ เหมาะสมทันสมัย และธํารงไว้ ซงสวนสุ
ึ
นนั ทา
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย : สถานศึกษาทีมีทรัพยากรการเรี ยนรู้ และภูมทิ ศั น์ทางสถาปั ตยกรรม ทีตอบสนองนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนบริหารการตัดสินใจ และการประกันคุณภาพ
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่ อย /
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการวางแผนบริหารการ
ตัดสินใจ
กิจกรรมย่ อย : พัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลเพือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรมที 1 :
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลเพือ
การบริหารและการตัดสินใจ
1. ดูแลระบบ ERP และ
ระบบ E-office
2. พัฒนาระบบ ERP
เป็ นเว็บแอ็บพิเคชัน

ตัวชีวัดความสําเร็จ
(KPI Template)

ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลเพือ
การบริหารและการตัดสินใจ

เป้าหมาย

จํานวน

หน่ วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

ระดับ 3

1

โครงการ

9,808,800

แหล่ งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

เงินรายได้

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน : พัฒนาสือทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
เป้าประสงค์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศสูก่ ารเป็ นE- University และระบบสนับสนุนขันพืนฐาน
หรื อ IT Infrastructure ได้ แก่ระบบเครื อข่ายความเร็วสูงของสถาบันในระบบ ERP
กลยุทธ์ หน่ วยงาน : พัฒนาระบบ Back Office และ E-Service ทีบูรณาการ โดยให้ มีความครอบคลุม และปลอดภัย
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
ระยะเวลาการ
ติ
ด
ตามประเมินผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บทที 6 แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
นโยบายการนําแผนสู่การปฏิบตั ิ
การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการจะมีการเชือมโยงกับการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี อย่างใกล้ ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดทํางบประมาณในระบบมุง่ เน้ นผลงาน
โดยสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็ นเครื องมือในการกํากับการจัดทํางบประมาณประจําปี
ซึงจะนําผลแผนงาน/โครงการ
ประจําปี มาจัดทํางบประมาณเพือให้ เกิดความสัมฤทธิผล และการนําแผนสูก่ ารปฏิบตั จิ ะต้ องมีการ
ติดตามเพือประเมินผลระดับความสําเร็ จหรื อวัดระดับการบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ตามทีกําหนดไว้ ใน
แผนฯ โดยมีวิธีการ ดังนี
1. นโยบายการนําแผนสู่การปฏิบัติ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
1.1 ระดับนโยบาย
1.1.1 ชีแจงทําความเข้ าใจและแจ้ งนโยบายให้ บคุ ลากรในหน่วยงานทราบว่า
ต่อไปนีองค์กรจะใช้ แผนฯ เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
1.1.2 ใช้ ยทุ ธศาสตร์ และเป้าหมายเป็ นกรอบในการดําเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
1.1.3 มีศนู ย์ในการให้ บริ การและอํานวยความสะดวกในการให้ ข้อมูลทีเกียวข้ อง
กับการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนฯ
1.1.4 ใช้ การปฏิบตั งิ านตามแผนเป็ นกรอบในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
1.2 ระดับหน่ วยงาน
1.2.1 ให้ กําหนดเป้าหมายและวิธีการดําเนินการ โดยใช้ แผนฯ เป็ นตัวชีนํา
ในการจัดทําแผนงาน โครงการของแต่ละหน่วยงาน
1.2.2 ส่งเสริม เร่งรัดให้ งานในความรับผิดชอบได้ บรรลุและประสบความสําเร็ จ
ตามแผนฯ
1.2.3 ประสานและรายงานกับระดับนโยบายเกียวกับการจัดทําแผนฯในแต่ละ
ห้ วงเวลา
2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา ได้ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพือให้ การบริหารจัดการ
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ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักให้ มีคณ
ุ ภาพและสอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจําเป็ นทีจะกําหนดกลยุทธ์ คือ การพัฒนาบุคลากรของสํานักให้ มีความรู้
ความสามารถ
และมีทกั ษะในการนําระบบและวิธีการบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีมี
ประสิทธิภาพมาพัฒนาการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เพือมีสว่ นร่วมในการยกระดับการ
บริ หารด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯ ให้ เข้ มแข็ง และยังยืน
2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือบริหารจัดการศึกษาและการเรี ยนการสอนด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือสนับสนุนการจัดการของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก
3. ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ IT ของมหาวิทยาลัย / สํานัก / ศูนย์
4. เพือพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถด้ าน IT
5. เพือส่งเสริ มการเรี ยนการสอนบน Web
6. เพือสนับสนุนการดําเนินงานด้ านสํานักงาน การอบรม และการวิจยั และพัฒนา
2.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้ รับประโยชน์
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที นักศึกษา และบุคคลทัวไป
3. การติดตามประเมินผล
เพือให้ การปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาฉบับนีประสบผลสําเร็จโดยมีการนําแผนฯไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
และผู้บริ หารระดับสูงของสํานักสนับสนุนผลักดันให้ มีการปฏิบตั ติ ามแผนฯรวมทังมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนืองเป็ น 4 ระยะ ดังนี
1. การติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/โครงการ ทุกระยะครึงปี
2. การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ทุกระยะ 1 ปี
3. การประเมินผลช่วงครึงแผน
4. การประเมินผลเมือสินสุดการใช้ แผน
โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของแต่ละแผนงานตาม
ตัวชีวัดทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพทีกําหนดไว้ ในแผนพัฒนา โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี
4.1 ระดับนโยบาย
4.1.1 จัดทําปฏิทินเกียวกับการบริหารแผนฯ ของสํานักเพือให้ หน่วยงานที
เกียวข้ องทราบและถือปฏิบตั ิ
4.1.2 จัดทําเครื องมือ (รูปแบบ แบบฟอร์ ม) ในการรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม
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และประเมินแผนฯ
4.1.3 ให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องนําไปใช้ สนับสนุนเรื องการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วนในการบริหารแผนฯ
4.1.4 เสนอผู้บริ หารเพือทราบและพิจารณาเสนอแนะในการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตาม
แผนฯ
4.1.5 ปรับแก้ แผนฯ ให้ ทนั ต่อความเปลียนแปลงหรื อตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้เกียวข้ อง
4.2 ระดับหน่ วยงาน
4.2.1 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบตั ใิ นการติดตามการใช้ แผนฯ ใน
หน่วยงานทีตนรับผิดชอบ
4.2.2 จัดทําขันตอนในดําเนินงานตามแผนฯ เพือให้ มีการนําแผนฯ ไปใช้ ให้ เป็ น
รูปธรรม
4.2.3 รายงานระดับนโยบายตามห้ วงเวลาทีสถาบันกําหนด
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ภาคผนวก 1
รายงานการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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