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คำนำ

สำนักวิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สวนสุ นันทำ ได้ดำเนิ นงำน
ภำยใต้พนั ธกิ จและปรั ชญำของมหำวิทยำลัย ในส่ วนที่ เน้นกำรบริ กำรวิชำกำรเป็ นหลัก โดยมี นโยบำย
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีบริ กำรวิชำกำร ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำร
ปฏิ บ ตั ิ ภำรกิ จกำรบริ ก ำรวิช ำกำรดัง กล่ ำ ว สำนัก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้จดั ท ำแผน
ยุท ธศำสตร์ ประจ ำปี งบประมำณ 2555 โดยก ำหนดกิ จ กรรมและโครงกำรต่ ำ ง ๆ ให้ ส อดคล้อ งกับ
ยุทธศำสตร์ และแผนงำนของหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ ของหน่วยงำน และแผนกลยุทธ์ ประจำปี งบประมำณ
2555
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็ นแนวทำงใน
กำรดำเนิ นงำนของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำมำรถเป็ นข้อมูลพื้นฐำนในกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตลอดปี งบประมำณ 2555 อันจะเป็ นประโยชน์ในกำรพัฒนำองค์กร
ต่อไป

(อำจำรย์เสถียร จันทร์ปลำ)
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แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี (2554 - 2557)
แผนปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2555

ภำคผนวก
ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องแผนกลยุทธ์กบั ปรัชญำและพระรำชบัญญัติ
กรอบอุดมศึกษำ 15 ปี แผนพัฒนำฯ ฉบับ 10 และจุดเน้นของสำนัก
ตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์กบั นโยบำย
ของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ส่ วนที่ 1 บทนำ
ควำมจำเป็ นของกำรวำงแผนกลยุทธ์
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 ได้กำหนดให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอิสระใน
กำรดำเนิ นกำรบริ หำรงบประมำณ บุคลำกร และบริ กำรวิชำกำรให้มีประสิ ทธิ ภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุ นนั ทำจึงจำเป็ นต้องมีแผนยุทธศำสตร์ เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิบตั ิรำชกำรของมหำวิทยำลัยฯให้บรรลุ
ตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และเป้ ำหมำยตำมแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 25512565 ) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับศึกษำ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2551-2554 ) โดยแผนดังกล่ำวจะต้องมีควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ ชำติวำ่ ด้วยกำรศึกษำ
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นหน่วยงำนสนับสนุ นวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัย
จึงจำเป็ นที่จะต้องทำแผนยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยแผนของสำนักฯ
จะต้องมีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิรำชกำรของ
สำนักฯ เป็ นไปตำมยุทธศำสตร์ ที่มหำวิทยำลัยกำหนดไว้ในแผน
วิสัยทัศน์ มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยคุณภำพชั้นนำ เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All ”
พันธกิจมหำวิทยำลัย
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำ ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ และเป็ นประชำกรโลก (global citizen) อย่ำงมีควำมสุ ข
2. ผลิตและพัฒนำครู แนวใหม่ ที่สนองตอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรฝึ กหัดครู
3. ให้บริ กำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่ำงมีคุณภำพเพื่อยกมำตรฐำน
ชุมชน สังคมและผูป้ ระกอบกำรขนำดเล็ก และขนำดกลำง หรื อ SMEs สู่ สำกล
4. อนุรักษ์ พัฒนำ ให้บริ กำร และเป็ นศูนย์กลำงบริ กำรข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กรุ งรัตนโกสิ นทร์
5. วิจยั สร้ำงนวัตกรรม และองค์ควำมรู ้ สู่ กำรพัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนกำรพัฒนำภูมิปัญญำไทยสู่
สำกล
วัตถุประสงค์ มหำวิทยำลัย
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1. จัดกำรเรี ยนกำรสอนที่มีคุณภำพเป็ นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีปัญญำ มีทกั ษะ
วิชำชีพ และมีคุณธรรมที่ตอบสนองกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และสังคมยุคเศรษฐกิจฐำนควำมรู ้
2. จัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย ยืดหยุน่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ เน้นผูเ้ รี ยนได้พฒั นำทักษะด้ำน
ภำษำ IT เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และเรี ยนรู ้บนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ on-line ที่ยดื หยุน่ เข้ำถึงควำมรู ้ได้ทุกเวลำ ไม่จำกัดสถำนที่ และให้โอกำสทำงกำร
ศึกษำแก่ทุกคน
3. พัฒนำ วิจยั และสร้ำงนวัตกรรมที่มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน OTOPs SMEs และท้องถิ่น
อย่ำงยัง่ ยืนและสู่ สำกล
4. ให้บริ กำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่ำงมีคุณภำพ และเป็ นศูนย์กลำง
บริ กำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุ งรัตนโกสิ นทร์
5. พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำเชิงคุณภำพ มีระบบกำรบริ หำรทรัพยำกรหรื อ
ERP: Enterprise Resources Planning ที่มุ่งเน้นผลงำนเป็ นสำคัญ เพื่อก้ำวไปสู่ กำรเป็ นมหำวิทยำลัยใน
กำกับอย่ำงมีคุณภำพและมัน่ คง
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

บุคลำกรมีศกั ยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในยุคสังคมฐำนควำมรู ้
พัฒนำระบบบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
นักศึกษำและศิษย์เก่ำมีคุณภำพสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร
บัณฑิตมีคุณภำพดี และเป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์
บัณฑิตมีควำมรู ้ควำมสำมำรถตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บณั ฑิต
จัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ และพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ และ ICT
เชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรศึกษำเข้ำกับกำรวิจยั กำรให้บริ กำรวิชำกำร โดยอำศัยควำมร่ วมมือ
จำกภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน
ผลิตครู แนวใหม่ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำรอบ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และปั ญญำของชุมชน
เป็ นที่พ่ งึ ทำงวิชำกำรที่ทุกภำคส่ วนเชื่อมัน่ และยอมรับ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริ กำรวิชำกำรแก่สังคม
เป็ นศูนย์บริ กำรและเผยแพร่ ขอ้ มูลสำรสนเทศทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุ งรัตนโกสิ นทร์และ
นำภูมิปัญญำไทยสู่ สำกล
นักศึกษำ บุคลำกร พึงพอใจที่มีบทบำทในกำรส่ งเสริ มทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
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14. ผลงำนวิจยั นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำ
ให้กบั มหำวิทยำลัย ชุมชน และสังคม
15. ผลงำนวิจยั ที่มีองค์ควำมรู ้และประโยชน์ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
16. เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรวิจยั และกำรตีพิมพ์เผยแพร่ งำนวิจยั
17. มีระบบบริ หำรจัดกำรที่ดี และมีธรรมำภิบำลที่เน้นคุณภำพ คล่องตัว ยืดหยุน่ และเป็ น
มหำวิทยำลัยในกำกับ
18. กำรปฏิบตั ิงำนมีควำมคล่องตัวตอบสนองต่อควำมต้องกำร
19. ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนให้คล่องตัว รวดเร็ ว
20. พัฒนำระบบบริ หำรกำรเงินและงบประมำณให้มีควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้
21. พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรภำครัฐที่ดี และระบบประกันคุณภำพ
22. พัฒนำระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
23. ส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและประชำชนมีส่วนร่ วมแสดงควำมคิดเห็น และตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ิรำชกำร
24. บัณฑิตมีคุณภำพดีจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม สื่ อ เทคโนโลยี และทรัพยำกรกำรเรี ยนรู้ที่
ทันสมัย
25. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่ อสำรให้ทนั สมัยสู่ กำรเป็ น E-University
26. มีทุนและงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยจัดกำรบริ หำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
คุณภำพกำรให้บริ กำรของโครงกำรจัดหำรำยได้
ยุทธศำสตร์ หลักของมหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริ หำรจัดกำรศึกษำให้มีธรรมำภิบำล และสู่ กำรเป็ นมหำวิทยำลัยใน
กำกับที่มีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำ และระดับยกคุณภำพมำตรฐำนบุคลำกร คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย นักศึกษำและศิษย์เก่ำ ให้มีศกั ยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้มีควำมยืดหยุน่ มี
ควำมเป็ นอิสระ และสู่ ควำมเป็ นนำนำชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับมำตรฐำนงำนวิจยั สร้ำงองค์ควำมรู ้ และนวัตกรรม สู่ กำรพัฒนำท้องถิ่น
และสังคมให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับปรุ งสภำพแวดล้อม ทรัพยำกรกำรเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีให้เหมำะสม
ทันสมัย และธำรงไว้ ซึ่งสวนสุ นนั ทำ
7

ยุทธศำสตร์ที่ 6 เร่ งรัดบริ กำรวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพที่สนองตอบควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึง
พอใจแก่ชุมชน และสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 เร่ งรัดพัฒนำศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และนำพำ
ภูมิปัญญำไทยสู่ สำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรเพื่อระดมทุน และหำรำยได้จำกทรัพย์สินสู่ ควำม
เป็ นมืออำชีพ และกำรพึ่งพำตนเอง
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ส่ วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ ศักยภำพในกำรพัฒนำ (SWOT)
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อม
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรสำนัก เรื่ อง กำรทบทวนวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT)
ประจำปี กำรศึกษำ 2555 เมื่อวันอังคำรที่ 22 สิ งหำคม 2555 ได้บทสรุ ปของผลกำรวิเครำะห์ SWOT เป็ น
ดังนี้

จุดแข็ง

1. กำรสื่ อสำรสำรสนเทศหลำกหลำย
2. มีสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศทันสมัย
3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3. กำรแบ่งภำระงำน/ระบบกำรทำงำนเป็ นระบบ
5. สถิติในกำรปฏิบตั ิงำนสำมำรถตรวจสอบได้
6. กำรบริ กำรเชิงรุ ก/Service Mind
7. ควำมสำมัคคี
8. ส่ งเสริ มกำรอ่ำน
9. ระบบอินเทอร์เน็ต

จุดอ่อน

1. พื้นที่คบั แคบ
2. สิ่ งอำนวยควำมสะดวกไม่เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ กำร
3. กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
4. ควำมปลอดภัย
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5. อุปกรณ์/ชั้นวำงหนังสื อในกำรจัดเก็บ
6. ขำดกำรสื่ อสำรภำยในองค์กร
7. วิทยำนิพนธ์มีให้บริ กำรน้อย

โอกำส
1. งบประมำณพัฒนำบุคลำกร
2. ส่ งเสริ มกำรเข้ำอบรม/กำรศึกษำดูงำน
3. มัน่ คงก้ำวหน้ำ (กำรขึ้นเงินเดือน/บรรจุ)
4. เป็ นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่ที่มีชื่อเสี ยง
5. อยูใ่ จกลำงเมือง กำรคมนำคมสะดวก ใกล้สถำนที่รำชกำรที่สำคัญ
6. ได้รับกำรยอมรับจำกองค์กรภำยนอก
7. กำรสื่ อสำรภำษำต่ำงประเทศของพนักงำน

อุปสรรค
1. กำรเมืองส่ งผลต่อควำมปลอดภัย/กำรเดินทำง
2. ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำร
3. คู่แข่งขันมีมำก
4. สถำนที่คบั แคบ (ที่จอดรถ สนำมกีฬำ )
5. ขำดควำมร่ วมมือกำรประสำนหน่วยงำน
6. เกณฑ์กำรเบิกจ่ำยไม่เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิงำนในกำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ ทำให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ
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แผนกลยุทธ์ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555-2559)
ปณิธำน
สำรสนเทศทันสมัย เทคโนโลยีกำ้ วไกล สู่ สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญำ

วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชั้นนำ ในกำรบริ กำรด้ำนเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อรองรับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
2. ให้บริ กำรระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ แก่นกั ศึกษำ และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผูใ้ ช้บริ กำรทัว่ ไป ด้วยระบบกำรให้บริ กำรเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิ ทธิภำพ
3. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร แก่นกั ศึกษำ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
4. ให้บริ กำรวิชำกำรและสำรสนเทศ แก่นกั ศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทัว่ ไป
5. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีกำรทำงำนอย่ำงมีคุณภำพ

วัตถุประสงค์ (พ.ศ. 2555-2559)
1. เพื่อบุคลำกรของสำนักได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ
2. เพือ่ พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรที่ดี มีคุณธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้
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3. เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศ สู่ กำรเป็ น E-library และ ระบบ
สนับสนุนขั้นพื้นฐำนหรื อ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครื อข่ำยควำมเร็ วสู งของสถำบัน
ในระบบ ERP

เป้ ำหมำยสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (พ.ศ. 2555-2559)
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดแนวทำงในกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยตำมที่ต้ งั
ไว้ โดยมีเป้ ำหมำยดังนี้
1. บุคลำกรของสำนักได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ร้อยละ 80
2. พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรที่ดี มีคุณธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 80
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศ สู่ กำรเป็ น E-library และ ระบบสนับสนุน
ขั้นพื้นฐำนหรื อ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครื อข่ำยควำมเร็ วสู งของสถำบันในระบบ ERP ร้อยละ 80

กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
ในปี งบประมำณ 2555 ฝ่ ำยวำงแผนและงบประมำณได้กำหนดกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ของ
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นเพื่อใช้เป็ นกรอบหรื อแนวทำงสำหรับกำรทบทวนหรื อ
วำงแผนกลยุทธ์ทุก ๆ ปี โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. เริ่ มต้นจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทุก ๆ ปี
2. ทำกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปั จจัยภำยนอก โดยปั จจัยภำยใน คือ แผนต่ำง ๆ ของ
สำนักฯ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศำสตร์ (นโยบำยผูบ้ ริ หำร) แผนพัฒนำสำนักฯ ที่ผำ่ นมำ แผนพัฒนำ
สำนักฯ รำยงำนประกันคุณภำพประจำปี และผลกำรตรวจประเมินภำยใน และปั จจัยภำยนอก คือ แผน
อื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกปัจจัยภำยใน ประกอบไปด้วย กรอบแผนอุดมศึกษำของ สกอ.
3. ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อปรับเปลี่ยนหรื อแก้ไขให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมใน
เวลำนั้น โดยนำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ปั จจัยภำยใน และปั จจัยภำยนอก มำประกอบ
4. จัดทำแผนกลยุทธ์ให้เสร็ จภำยในเดือนพฤศจิกำยนซึ่งเป็ นรอบเวลำของกำรจัดทำแผน
งบประมำณประจำปี หรื อเดือนพฤษภำคมซึ่งเป็ นรอบเวลำของกำรทบทวนแผนงบประมำณประจำปี
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลำที่ดำเนินกำรในขณะนั้น
5. กำหนดแผนงำนหรื อโครงกำร รวมถึงตัวชี้วดั ของแผนงำนหรื อโครงกำรนั้น ๆ ให้เสร็ จภำยใน
เดือนมกรำคมหรื อเดือนกรกฎำคม (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลำที่ดำเนินกำรในขณะนั้น)
6. ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนหรื อโครงกำรในเดือนตุลำคมหรื อเดือนเมษำยน (ขึ้นอยู่
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กับช่วงเวลำที่ดำเนิ นกำรในขณะนั้น) ว่ำมีควำมเป็ นไปได้หรื อสอดคล้องกับเป้ ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ต้ งั ไว้
มำกน้อยเพียงใด

กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมพันธกิจของสำนักฯ

การวิเคราะห์
SWOT

ปั จจัยภายใน

ปั จจัยภายนอก

เม.ย. 55

- แผนกลยุทธ์ ผ้ บู ริ หารสานักประจาปี
- แผนพัฒนาคุณภาพ
- แผนยุทธศาสตร์ ผ้ บู ริ หารสานักฯประจาปี
- รายงานประกันคุณภาพประจาปี 2554
- ผลการตรวจประเมินภายในปี 2554

- กรอบแผนอุดมศึกษา ของ สกอ. ระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554

วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เม.ย.- พ.ค. 55
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
แผนกลยุทธ์ สานักฯ [ร่ าง 1]
พ.ค. 55
ผู้บริ หารสานักฯ

กรรมการสานักฯ

กรรมการวางแผน

เห็นชอบ
แผนกลยุทธ์ สานักฯ [ร่ าง 2]
มิ.ย. 55
กรรมการ

บุคลากร

สานัก

มหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่า

ประชาชน
ทัว่ ไป

ให้ ทกุ คนมีสว่ นร่ วม

ระดมความคิดเห็น

แผนกลยุทธ์ สานักฯ [ร่ าง 3]
ก.ค. 55
กรรมการบริ หารสานัก
อนุมตั ิ
แผนกลยุทธ์ สำนักฯ
ก.ค. 55
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กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมพันธกิจของสำนักฯ (ต่ อ)

วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ทบทวนทุก ๆ 1 ปี
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
วิสยั ทัศน์/พันธกิจ

แผนกลยุทธ์ สานักฯ [ร่ าง 1]

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ทบทวนทุก ๆ 1 ปี

ผู้บริ หารสานักฯ

กรรมการวางแผน

กรรมการสานักฯ

แผนกลยุทธ์
สำนักฯ

แผนกลยุทธ์ สานักฯ [ร่ าง 2]

พ.ย. / พ.ค.

ต.ค. / เม.ย.

เห็นชอบ

กรรมการ

บุคลากร

สานัก

มหาวิทยาลัย

นักศึกษา

ระดมความคิดเห็น

ศิษย์เก่า

ประชาชน
ทัว่ ไป

ให้ ทกุ คนมีสว่ นร่ วม

แผนกลยุทธ์ สานักฯ [ร่ าง 3]
พ.ย. / พ.ค.
กรรมการบริ หารสานัก
อนุมตั ิ
แผนกลยุทธ์ สำนักฯ
พ.ย. / พ.ค.
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กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมพันธกิจของสำนักฯ (ต่ อ)
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ปั จจัยภายใน
- แผนพัฒนาสานักฯ ที่ผ่านมา
- รายงานประกันคุณภาพประจาปี
- ผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR)
- ผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ปั จจัยภายใน
การวิเคราะห์

วิสยั ทัศน์/พันธกิจ

SWOT

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ปี ละ 1 ครัง้

ทบทวนทุก ๆ 1 ปี

- แผนยุทธศาสตร์ สานักฯ (นโยบายผู้บริ หาร
- แผนพัฒนาสานักฯ
- กรอบแผนอุดมศึกษาของสานัก
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนกลยุทธ์
สำนักฯ
พ.ย. / พ.ค.

การประเมินผล

แผนงาน/โครงการ/KPI

ต.ค./เม.ย.

ม.ค./ก.ค.

กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมพันธกิจของสำนักฯ
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ด้ ำนกำรบริหำรและกำรเงิน
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำ ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ และเป็ นประชำกรโลก (global citizen) อย่ำงมีควำมสุ ข

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีระบบบริ หำรจัดกำรและกำกับดูแลตนเองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
มีกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ
พัฒนำมหำวิทยำลัยเป็ นองค์กรกำรเรี ยนรู้ โดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็ นเครื่ องมือ
พัฒนำมหำวิทยำลัยเป็ นองค์กรกำรเรี ยนรู้ โดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็ นเครื่ องมื อ
นักศึกษำและศิษย์เก่ำได้รับบริ กำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ
นักศึกษำและศิษย์เก่ำได้รับประกำศเกียรติคุณยกย่องในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม กีฬำ สุ ขภำพ และด้ำนสิ่ งแวดล้อมในระดับชำติหรื อนำนำชำติ
7. บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำ ส่ งเสริ มศักยภำพ ขีดควำมสำมำรถให้มีสมรรถนะ
ที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยฯ และเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
8. สถำนศึกษำที่มีทรัพยำกรกำรเรี ยนรู้ และภูมิทศั น์ทำงสถำปัตยกรรม ที่ตอบสนองนโยบำย
สังคมและคุณภำพชีวติ

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้ มีธรรมาภิบาล และสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยใน
กากับที่มีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย์ ข้ าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้ มีศกั ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีให้ เหมาะสมทันสมัย
และธารงไว้ ซึง่ สวนสุนนั ทา
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เป้ ำหมำย
1. ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม
2. กำรปฎิบตั ิตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน และผูบ้ ริ หำรสถำบัน ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำร
3. ระดับควำมสำเร็ จในกำรเปิ ดโอกำสให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำร
องค์กร
4. ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำนตำมแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
5. ระดับควำมสำเร็ จของระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
6. ระดับควำมสำเร็ จของกำรพัฒนำจรรยำบรรณวิชำชีพตำมหลักธรรมำภิบำล
7. ควำมพึงพอใจในประสิ ทธิภำพ มำตรฐำนกำรให้บริ กำร
8. ควำมพึงพอใจในประสิ ทธิภำพกำรให้บริ กำรตำมมำตรฐำน ISO
9. ร้อยละของกำรผ่ำนเกณฑ์คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ
10. ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบตั ิงำนกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ
11. ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำนตำมแผนสนับสนุนกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ
12. จำนวนองค์ควำมรู้ได้รับกำรบันทึกจำกผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
13. จำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้นำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง
14. ร้อยละของนักศึกษำชั้นปี ที่ 3 ที่สอบผ่ำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกกว่ำหรื อเท่ำกับร้อย
ละ 60
15. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรได้รับกำรพัฒนำขีดสมรรถนะตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร
16. ควำมพึงพอใจของคุณภำพของบริ กำรห้องสมุด และห้องปฏิบตั ิกำร
17. ร้อยละของกำรดำเนิ นงำนตำมแผนพัฒนำสื่ อเทคโนโลยี และทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้
18. ระดับควำมสำเร็ จของกำรปรับปรุ งระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจ

กลยุทธ์ / มำตรกำร
1. พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรและกำกับดูแลตนเองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ปรับปรุ งและพัฒนำระบบงำนสนับสนุนทำงวิชำกำรและกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
3. พัฒนำและสร้ำงภำวะกำรนำองค์กร (Strategic leadership) ให้ผบู้ ริ หำรทุกระดับ และบริ หำร
เชิงยุทธศำสตร์
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนใช้กำรจัดกำรควำมรู ้เป็ นเครื่ องมือเพื่อเพี่ม
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลกำรปฏิบตั ิงำน
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ด้ ำนกำรบริกำรวิชำกำร
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำ ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ และเป็ นประชำกรโลก (global citizen) อย่ำงมีควำมสุ ข

วัตถุประสงค์
นักศึกษำและศิษย์เก่ำมีคุณภำพสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย์ ข้ าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้ มีศกั ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้ ำหมำย
1. ร้อยละของนักศึกษำชั้นปี ที่ 3 ที่สอบผ่ำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ
ร้อยละ 60
2. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรได้รับกำรพัฒนำขีดสมรรถนะตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร

กลยุทธ์ / มำตรกำร
1. พัฒนำบุคลิกภำพ ดูแลเอำใจใส่ นกั ศึกษำและศิษย์เก่ำ
2. ส่ งเสริ มควำมเป็ นเลิศในทุกด้ำน
3. ยกระดับมำตรฐำนอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ด้ ำนกำรทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจ
วิจยั สร้ำงนวัตกรรม และองค์ควำมรู ้ สู่ กำรพัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนกำรพัฒนำภูมิปัญญำไทยสู่
สำกล

วัตถุประสงค์
1. มีสภำพแวดล้อม สื่ อ เทคโนโลยี และทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้ของนักศึกษำ
2. นักศึกษำ บุคลำกร พึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม สื่ อ เทคโนโลยี และทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้
3. มีฐำนข้อมูลเพื่อกำรวำงแผน บริ หำร กำรตัดสิ นใจ และกำรประกันคุณภำพ

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีให้ เหมาะสมทันสมัย
และธารงไว้ ซึง่ สวนสุนนั ทา

เป้ ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของคุณภำพของบริ กำรห้องสมุด และห้องปฏิบตั ิกำร
2. ร้อยละของกำรดำเนิ นงำนตำมแผนพัฒนำสื่ อเทคโนโลยี และทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้
3. ระดับควำมสำเร็ จของกำรปรับปรุ งระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจ

กลยุทธ์ / มำตรกำร
1. ปรับปรุ งสภำพทำงกำยภำพและสิ่ งแวดล้อมให้สวยงำม และเรี ยบร้อย
2. ปรับปรุ งระบบสำรสนเทศ ทรัพยำกรกำรเรี ยนรู้ให้ทนั สมัย
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรวำงแผนบริ หำรกำรตัดสิ นใจ และกำรประกันคุณภำพ
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ส่ วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ
ปรัชญำ
สำรสนเทศทันสมัย เทคโนโลยีกำ้ วไกล สู่ สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้เพื่อเพิม่ พูนภูมิปัญญำ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็ นองค์ก รชั้นนำ ในกำรบริ ก ำรด้ำ นเทคโนโลยีแ ละทรั พ ยำกรสำรสนเทศ เพื่ อมุ่ ง สู่
มำตรฐำนสำกล

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อรองรับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
2. ให้บริ กำรระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ แก่นกั ศึกษำ และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผูใ้ ช้บริ กำรทัว่ ไป ด้วยระบบกำรให้บริ กำรเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิ ทธิภำพ
3. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร แก่นกั ศึกษำ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
4. ให้บริ กำรวิชำกำรและสำรสนเทศ แก่นกั ศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทัว่ ไป
5. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีกำรทำงำนอย่ำงมีคุณภำพ

วัตถุประสงค์
1. บุคลำกรของสำนักได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
2. พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรที่ดี มีคุณธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศ สู่ กำรเป็ น E-libraryและ ระบบ

สนับสนุนขั้นพื้นฐำนหรื อ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครื อข่ำยควำมเร็ วสู งของสถำบัน
ในระบบ ERP

22

ค่ ำนิยม
มุ่งมัน่ บริ กำร ทำงำนเป็ นทีม มีคุณธรรม ผูน้ ำเทคโนโลยี

ยุทธศำสตร์
1. พัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำนบุคลำกรของสำนัก ให้มีศกั ยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ
2. บริ หำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญำแก่สังคม
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศให้ทนั สมัย

กลยุทธ์
1. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีคุณภำพ
2. พัฒนำทักษะด้ำน ICT
3. พัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
4. พัฒนำควำมรู ้ดำ้ นประกันคุณภำพแก่บุคลำกร
5. สนับสนุนให้บุคลำกรในสำนักมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรบริ หำรงำนด้วยหลักธรร
มำภิบำล
6. พัฒนำระบบ ISO
7. พัฒนำระบบ PMQA
8. พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
9. พัฒนำระบบประกันคุณภำพบุคคล
10. จัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำร และแผนกำรดำเนินงำน
11. พัฒนำระบบ E-library
12. พัฒนำระบบ e-book
13. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจ (BI)
14. พัฒนำระบบ Server
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15. พัฒนำระบบเน็ตเวิร์ค
16. พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่
17. พัฒนำสื่ อโสตทัศนวัสดุ
18. จัดหำเครื่ องคอมพิวเตอร์
19. จัดหำหนังสื อ และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์

จุดเน้ นในกำรพัฒนำประจำปี
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนา ระบบ e-library
พัฒนาระบบ e-book
พัฒนาระบบฐานข้ อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (BI)
พัฒนาระบบประกันคุณภาพรายบุคคล
พัฒนาระบบ ISO 9000 : 2008

นโยบำยด้ ำนกำรปฏิบัตงิ ำน
นโยบำยกำรปฏิบัติงำน
นโยบายข้ อที่ 1 ด้ำนกำรบริ หำร
มำตรกำร
1. มีกำรจัดระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดีดว้ ยหลักควำมเสมอภำค กำรมีส่วนร่ วม
ควำมคุม้ ค่ำ และควำมโปร่ งใส
2. กำหนดอำนำจหน้ำที่ของบุคลำกรให้ชดั เจน
3. พัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรตัดสิ นใจ
4. จัดให้บุคลำกรมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร
5. มีกำรใช้ทรัพยำกรร่ วมกันกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสำนัก เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด อันจะก่อให้เกิดกำรประหยัดงบประมำณด้ำนกำร
บริ หำรจัดกำร
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นโยบายข้ อที่ 2 ด้ำนกำรบริ กำร
มำตรกำร
1. เป็ นแหล่งบริ กำรวิชำกำรที่มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำกหลำย และ
ครอบคลุมทุกสำขำวิชำที่เปิ ดสอน
2. มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรและให้บริ กำร
อย่ำงเพียงพอ สะดวก รวดเร็ ว และทันต่อควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
3. มีกำรจัดระบบบริ กำรต่ำง ๆ ให้ผใู ้ ช้มีควำมพึงพอใจมีบรรยำกำศทำงบริ กำร
วิชำกำรที่สะอำด สะดวก เชิญชวนให้เข้ำไปใช้บริ กำร
4. มีกำรเผยแพร่ บริ กำรวิชำกำรด้ำนวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สู่
ประชำคมทัว่ ไป
5. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศกั ยภำพในกำรปฏิบตั ิงำน และให้บริ กำรแก่ผใู ้ ช้
นโยบายข้ อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
มำตรกำร
3.1 ด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในหน่ วยงำน
3.1.1 บุคลำกรภำยในสำนักจะต้องได้รับกำรฝึ กอบรม เข้ำร่ วมสัมมนำ หรื อ
ศึกษำดูงำนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีศกั ยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนและให้บริ กำรแก่ผใู ้ ช้
3.1.2 ส่ งเสริ มให้บุคลำกรพัฒนำตนเองเพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำนให้เกิด
ประสิ ทธิ ภำพที่ดีข้ ึน
3.1.3 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ควำมรู ้แก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน
3.1.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อให้ควำมรู ้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
3.1.5 พัฒนำทักษะด้ำนกำรบริ กำร เพื่อให้ควำมรู ้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
3.1.6 พัฒนำคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีจิตสำนึกที่ดี
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3.2 ด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3.2.1 ฝึ กอบรมและเผยแพร่ ควำมรู ้ดำ้ นเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กบั บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
3.2.2 ร่ วมมือกับหน่วยงำนอื่นจัดฝึ กอบรมด้ำนวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3.2.3 ให้ควำมรู้ดำ้ นกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์
3.3 ด้ ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
3.3.1 อบรมและสอบทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของนักศึกษำ
3.3.2 จัดฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรระยะสั้น
3.3.3 จัดอบรมให้นกั ศึกษำมีทกั ษะกำรใช้หอ้ งสมุด และกำรใช้ฐำนข้อมูล
ออนไลน์
3.3.4 พัฒนำด้ำนคุณธรรม และจริ ยธรรม
นโยบายข้ อที่ 4 ด้ำนกำรสื่ อสำรประชำสัมพันธ์
มำตรกำร
4.1 จัดทำบอร์ ดประชำสัมพันธ์ถำวรตำมจุดต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำร
4.2 จัดทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์เพื่อแจกตำมสถำนที่จดั งำนนิทรรศกำรต่ำง ๆ
4.3 ประชำสัมพันธ์ผำ่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ –วิทยุ
4.4 ประชำสัมพันธ์ผำ่ นทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยและเว็บไซต์อื่น ๆ ตำม
ควำมเหมำะสม
4.5 ร่ วมมือและให้บริ กำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กบั ทำงมหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัยอื่น ๆ
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นโยบายข้ อที่ 5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
มำตรกำร
5.1 จัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย
5.2 จัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
5.3 จัดให้มีกำรประชุมปรึ กษำหำรื อเกี่ยวกับเรื่ องกำรประกันคุณภำพภำยใน
หน่วยงำน
5.4 จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี
5.5 จัดเตรี ยมเอกสำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพเพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน
ภำยใน
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โครงสร้ ำงหน่ วยงำน (Organization Chart)

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานผูอ้ านวยการ

ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้ ำงกำรแบ่ งส่ วนงำน
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าสานักงาน
ผูอ้ านวยการ
งำนธุรกำรและสำร
บรรณ

รองผูอ้ านวยการ
ศูนย์วิทยบริการ

รองผูอ้ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งำนบริกำรสิ่งพิมพ์

งำนบริกำร

งำนโสตทัศนวัสดุ

งำนพัฒนำเว็บไซต์

งำนเทคนิค

งำนวิจัยและพัฒนำระบบ

งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

งำนเครือข่ ำยอินเทอร์ เน็ต
และบำรุ งรักษำ

งำนกำรเจ้ ำหน้ ำที่

งำนแผนและ
งบประมำณ

งำนกำรเงิน

งำนพัสดุ

งำนประกัน
คุณภำพ
งำนประชำสัมพันธ์
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แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2555
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นนั ทา พ .ศ. 2555

ยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2553 - 2557
EUniversity

เป้าประสงค์

E- University
IT
Infrastructure
ERP

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ICT

ICT

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ริ าชการ

พัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้
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แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2555 - 2558)
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แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2555 – 2558)
แผนระดับมหำวิทยำลัย

แผนระดับหน่ วยงำน

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

การพัฒนา
สังคม
คุณภาพชีวิต
และลดความ
เหลือ่ มล ้าทาง
สังคม : การ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาขีด
ความสามาร
ถของประเทศ
โดยใช้ ความรู้
เป็ นฐาน

คนไทยได้ รับการพัฒนา
ให้ มีศกั ยภาพในการ
ดารงชีวติ ประกอบ
อาชีพ และเสริ มสร้ าง
การแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ปฏิรูประบบ
บริ หารจัด
การศึกษาให้ มี
ธรรมาภิบาล
และสูก่ ารเป็ น
มหาวิทยาลัยใน
กากับที่มี
คุณภาพ

1. มีระบบบริ หาร
จัดการและกากับ
ดูแลตนเองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

1. ยกระดับ
คุณภาพการ
ให้ บริ การด้ าน
สารสนเทศแก่
นักศึกษาและ
บุคลากร

พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการที่ดี มี
คุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้

พัฒนา
คณา จารย์
และ
บุคลากร
ของ
มหาวิทยา
ลัยให้ มี
ความ
เชี่ยวชาญ
ด้ านการใช้
งาน ICT

2. มีการ
ดาเนินงานตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การบริ หาร
จัดการภาครัฐ
3. พัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็ น
องค์กรการเรี ยนรู้
โดยใช้ การจัดการ
ความรู้ เป็ น
เครื่ องมือ

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ
ร้ อยละของ
อัตราการ
เบิกจ่ายงบ
ประมาณ
รายจ่ายใน
ภาพรวม

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

ร้ อยละ ร้ อยละ
80
85

2557

2558

ร้ อยละ ร้ อยละ
90
95
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

2557

2558

ระดับความ 5 ข้ อ
สาเร็ จในการ
เปิ ดโอกาสให้
บุคคล
ภายนอกเข้ า
มามีสว่ นร่วม
ในการบริ หาร
จัดการ
องค์กร (สกอ
1.1)

5 ข้ อ

6 ข้ อ

6 ข้ อ

ระดับความ
สาเร็ จ ของ
การดาเนิน
งานตาม
แผน

4 ข้ อ

5 ข้ อ

5 ข้ อ

4 ข้ อ
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

2557

2558

ระดับความ 6 ข้ อ
สาเร็ จของ
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน (สกอ
9.1)

6 ข้ อ

7 ข้ อ

8 ข้ อ

บริ หาร
ความเสีย่ ง
(สกอ 7.4)
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

2557

ระดับความ ระดับ
สาเร็ จ ของ
3
การพัฒนา
จรรยาบรรณ
วิชาชีพตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

ระดับ

ระดับ ระดับ
3
3

ความพึง
≥
พอใจในประ 3.51
สิทธิ ภาพ
มาตรฐาน
การให้ บริ การ
(สถาบัน)

3

≥
3.51

2558

≥

≥

3.51

3.51
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

2557

2558

ความพึง
ร้ อยละ ร้ อยละ
พอใจในประ 80
85
สิทธิ ภาพ
การให้ บริ การ
ตาม
มาตรฐาน
ISO
(สถาบัน)

ร้ อยละ ร้ อยละ
90
95

ร้ อยละของ ร้ อยละ ร้ อยละ
การผ่าน
80
85
เกณฑ์
คุณภาพการ
บริ หาร
จัดการ
ภาครัฐ
(PMQA 10)

ร้ อยละ ร้ อยละ
90
95
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

2557

ระดับความ ระดับ
สาเร็ จ ของ
3
การดาเนิน
งานตาม
แผนการ
ปฏิบตั ิ งาน
กระบวน การ
ที่สร้ างคุณค่า

ระดับ

ระดับ ระดับ
4
5

ระดับความ ระดับ
สาเร็ จ ของ
3
การดาเนิน
งานตามแผน
สนับสนุน
กระบวน การ
สร้ างคุณค่า

ระดับ

3

3

2558

ระดับ ระดับ
4
5
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2556

2557

2558

จานวนองค์ ≥ 3
≥3
ความรู้ได้ รับ
องค์ องค์
การบันทึก
ความรู้ ความรู้
จากผลการ
ดาเนินงาน
การจัดการ
ความรู้

≥3

≥3

จานวนองค์
ความรู้ที่ได้
นาไปใช้ ใน
การปฏิบตั ิ
งานจริง

2555

≥3

≥3

องค์ องค์
ความรู้ ความรู้

องค์ องค์
ความรู้ ความรู้

≥3

≥3

องค์ องค์
ความรู้ ความรู้

38

แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

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

1. นักศึกษา
และศิษย์เก่า
ได้ รับบริ การ
ด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร ในด้ าน
วิชาการ วิชาชีพ

1. พัฒนา
ทักษะด้ านสือ่
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บุคลากร

บุคลากรของสานัก
ได้ รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ได้ รับการ
พัฒนา ส่งเสริ ม
ศักยภาพ ขีด
ความสามารถ
ให้ มีสมรรถนะที่
เหมาะสมตาม
ความต้ องการ
ของ

2. ส่งเสริ ม
ความรู้ทกั ษะ
ด้ านสือ่ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
นักศึกษา

พัฒนา
คุณภาพ
การเรี ยน
การสอน
และ
นักศึกษา
ด้ าน ICT
และพัฒนา
ระบบ eLearning
ที่สมบูรณ์
แบบ

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

ร้ อยละของ ร้ อยละ ร้ อยละ
นักศึกษาชัน้
80
85
ปี ที่ 3 ที่สอบ
ผ่านด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มากกว่าหรื อ
เท่ากับร้ อย
ละ 60

2557

2558

ร้ อยละ ร้ อยละ
90
95
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

2557

2558

ร้ อยละของ ร้ อย
บุคลากรสาย ละ 80
สนับสนุน
วิชาการได้ รับ
การพัฒนา
ขีดสมรรถนะ
ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร

ร้ อยละ
85

ร้ อย ร้ อย
ละ 90 ละ 95

มหาวิทยาลัยฯ
และเพื่อรองรับ
การ
เปลีย่ นแปลงใน
อนาคต
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ปรับปรุง
สภาพแวดล้ อม
ทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ และ
เทคโนโลยีให้
เหมาะสม
ทันสมัย และ
ธารงไว้ ซงึ่ สวน
สุนนั ทา

สถานศึกษาทีม่ ี
ทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ และภูมิ
ทัศน์ทาง
สถาปั ตยกรรม
ที่ตอบสนอง
นโยบายสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต

1. พัฒนาสือ่
ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร
สารสนเทศสูก่ าร
เป็ นE- University
และระบบสนับสนุน
ขันพื
้ ้นฐานหรื อ IT
Infrastructure
ได้ แก่ระบบ
เครื อข่ายความเร็ ว
สูงของสถาบันใน
ระบบ ERP

1. การ
ให้ บริการ
ด้ าน ICT
แก่ผ้ ปู ระ
กอบการใน
ระดับต่าง ๆ

2. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศสู่
การเป็ น EUniversity
และเป็ น
องค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้

2. พัฒนา
ระบบ Back
Office และ
E-Service
ที่บรู ณาการ
โดยให้ มี
ความครอบ
คลุม และ
ปลอดภัย

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

2557

2558

ความพึง
≥
3.51
พอใจของ
คุณภาพของ
บริ การ
ห้ องสมุด
และห้ อง
ปฏิบตั ิ การ

≥
3.51

≥
3.51

≥
3.51
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แผนระดับมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายให้ บริ การ
กระทรวง

แผนระดับหน่ วยงำน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ระยะ
ยาวหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี ้วัดที่
สาคัญ
ร้ อยละของ
การ
ดาเนินงาน
ตามแผน
พัฒนาสือ่
เทคโนโลยี
และ
ทรัพยากรที่
เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้

เป้าหมายของตัวชี ้วัดที่สาคัญ
2555

2556

ร้ อยละ ร้ อยละ
80
85

ระดับความ ระดับ
สาเร็จของการ
3
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้ อมูล
เพื่อการ
บริหารและ
การตัดสินใจ

ระดับ
3

2557

2558

ร้ อยละ ร้ อยละ
90
95

ระดับ ระดับ
4

42

5

แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2555

43

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2555

44

ภำคผนวก
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ ควำมสอดคล้องแผนกลยุทธ์ กบั ปรัชญำและพระรำชบัญญัติ กรอบอุดมศึกษำ 15 ปี แผนพัฒนำฯ ฉบับ 10 และจุดเน้ นของสำนัก
ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ สำนัก

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำให้ มีธรร
มำภิบำล และสู่ กำรเป็ น
มหำวิทยำลัยในกำกับทีม่ ี
คุณภำพ

บริ หำรจัดกำร
ด้วยหลักธรรมำภิ
บำลเพื่อเพิ่มพูนภูมิ
ปั ญญำแก่สังคม

ปรัชญำ

พระรำชบัญญัติ
มำตรำ 7 หน้ำ 2
มำตรำ 8 (4)
หน้ำ 3

สำรสนเทศทันสมัย
เทคโนโลยีกำ้ วไกลสู่
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้
เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญำ

กรอบอุดมศึกษำ
15 ปี

แผนพัฒนำฯ
ฉบับ 10

ข้อ 108 หน้ำ 31
ว่ำด้วยเรื่ องธรร
มำภิบำลและกำร
บริ หำรจัดกำร
อุดมศึกษำ

ข้อ 5.5 (1) ว่ำด้วย
กำรเสริ มสร้ำง
และพัฒนำ
วัฒนธรรม
ประชำธิปไตยและ
ธรรมำภิบำลให้
เป็ นส่ วนหนึ่งของ
วิถีกำรดำเนินชีวติ
ในสังคมไทย

จุดเน้ นของสำนัก
1. พัฒนำระบบ
e-library
2. พัฒนำระบบ e-book
3. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำร
ตัดสิ นใจ (BI)
4. พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพรำยบุคคล
5. พัฒนำระบบ ISO
9000 : 2008
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ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำ และ
ระดับยกคุณภำพมำตรฐำน
บุคลำกร คณำจำรย์
ข้ ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย นักศึกษำ ให้ มี
ศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน

ยุทธศำสตร์ สำนัก
พัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนบุคลำกร
ของสำนัก ให้มี
ศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ

ส่ งเสริ มควำมรู ้
ทักษะด้ำนสื่ อและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่
นักศึกษำ

ปรัชญำ

พระรำชบัญญัติ
มำตรำ 30 หน้ำ 9

กรอบอุดมศึกษำ
15 ปี

แผนพัฒนำฯ
ฉบับ 10

ข้อ 72 หน้ำ 20 ว่ำ
ด้วยแนวทำงกำร
พัฒนำเยำวชน
นักศึกษำ และ
บัณฑิตในอนำคต

ข้อ 5.1 ว่ำด้วย
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคุณภำพคน
และสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิ
ปัญญำ และกำร
เรี ยนรู้

จุดเน้ นของสำนัก
1. พัฒนำระบบ
e-library
2. พัฒนำระบบ e-book
3. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำร
ตัดสิ นใจ (BI)
4. พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพรำยบุคคล
5. พัฒนำระบบ ISO
9000 : 2008
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ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ ที่ 5 ปรับปรุง
สภำพแวดล้ อม ทรัพยำกร
กำรเรี ยนรู้ และเทคโนโลยี
ให้ เหมำะสมทันสมัย และ
ธำรงไว้ ซึ่งสวนสุนันทำ

ยุทธศำสตร์ สำนัก
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศให้
ทันสมัย

ปรัชญำ

พระรำชบัญญัติ
มำตรำ 7 หน้ำ 2
มำตรำ 8 (7)
หน้ำ 3

กรอบอุดมศึกษำ
15 ปี

แผนพัฒนำฯ
ฉบับ 10

ข้อ 48 หน้ำ 13 ว่ำ
ด้วยเรื่ องควำม
เปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี

ข้อ 6.6 ว่ำด้วยกำร
พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลในทุก
ระดับและกำร
เชื่อมโยง
โครงข่ำยข้อมูล
ข่ำวสำรระหว่ำง
หน่วยงำนกลำง
ระดับนโยบำย
ตลอดจนระดับ
พื้นที่และท้องถิ่น

จุดเน้ นของสำนัก
1. พัฒนำระบบ
e-library
2. พัฒนำระบบ e-book
3. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำร
ตัดสิ นใจ (BI)
4. พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพรำยบุคคล
5. พัฒนำระบบ ISO
9000 : 2008
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ตำรำงวิเครำะห์ ควำมสอดคล้องระหว่ ำงแผนกลยุทธ์ กบั นโยบำยของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พันธกิจ
1. พัฒนำ
ระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และทรัพยำกร
สำรสนเทศ
เพื่อรองรับ
พันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
2. พัฒนำ
บุคลำกรทุก
ระดับให้มีกำร
ทำงำนอย่ำงมี
คุณภำพ

ยุทธศำสตร์
สำนักฯ
บริ หำรจัดกำร
ด้วยหลักธรร
มำภิบำลเพื่อ
เพิ่มพูนภูมิ
ปั ญญำแก่สงั คม

กลยุทธ์ สำนักฯ กิจกรรม
1. สนับสนุนให้
บุคลำกรในสำนัก
มีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำร
บริ หำรงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำระบบ
ISO

1. บริ หำร
จัดกำรทัว่ ไป

ตัวชี้วดั
ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยใน
ภำพรวม

หน่ วย
นับ

2555

2556

2557

2558

2559

ร้อยละ

96

97

98

99

100

เป้ ำหมำย

ปี

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร

3. พัฒนำระบบ
PMQA
4. พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ
5. พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ
บุคคล
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พันธกิจ

ยุทธศำสตร์
สำนักฯ

หน่ วย
นับ

2555

2556

2557

2558

2559

ระดับควำมสำเร็ จของระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ

ระดับ

3

5

5

5

5

สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร

ระดับควำมสำเร็ จในกำรเปิ ดโอกำสให้บุคคลภำยนอก

ระดับ

3

5

5

5

5

สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร

ร้อยละ

80

85

90

95

100

ระดับ

5

5

5

5

5

ระดับ

3

5

5

5

5

ระดับ

3

5

5

5

5

กลยุทธ์ สำนักฯ กิจกรรม
6. จัดทำ
แผนปฏิบตั ิ
รำชกำร และ
แผนกำร
ดำเนินงำน

ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี

ผู้รับผิดชอบ

เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักควำมสำเร็ จของควำมโครงกำร
ตำมแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
ระดับควำมสำเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำร
รักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริ กำร
ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
กำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐขั้นพื้นฐำน
ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำร
ควำมรู ้

สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร
สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร
สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร
สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร

50

พันธกิจ
1. พัฒนำ
ทักษะด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่ อสำร แก่
นักศึกษำ และ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
2. ให้บริ กำร
วิชำกำรและ
สำรสนเทศ
แก่นกั ศึกษำ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
และบุคคล
ทัว่ ไป

ยุทธศำสตร์
สำนักฯ
1. พัฒนำและ
ยกระดับ
คุณภำพ
มำตรฐำน
บุคลำกรของ
สำนัก ให้มี
ศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ

กลยุทธ์ สำนักฯ กิจกรรม
1. พัฒนำบุคลำกร
ให้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงมีคุณภำพ

1. โครงกำร
พัฒนำระบบ
บริ หำร
ทรัพยำกร
บุคคล

ตัวชี้วดั
ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำร

หน่ วย
นับ

2555

2556

2557

2558

2559

ร้อยละ

80

85

90

95

100

3

5

5

5

5

เป้ ำหมำย

ปี

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนำขีดสมรรถนะตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร

2. พัฒนำทักษะ
ด้ำน ICT
3. พัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรใช้ระบบ
สำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-office)

2. กิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
นักศึกษำและ
ศิษย์เก่ำ

ระดับควำมสำเร็ จของกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำชั้นปี ที่ 3

ระดับ

งำนฝึ กอบรม
และบริ กำร
วิชำกำร ศูนย์ IT

4. พัฒนำควำมรู ้
ด้ำนประกัน
คุณภำพแก่
บุคลำกร
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พันธกิจ
1. ให้บริ กำร
ระบบ
เครื อข่ำย
สำรสนเทศ
และทรัพยำกร
สำรสนเทศ
แก่นกั ศึกษำ
และบุคลำกร
ของ
มหำวิทยำลัย
ตลอดจน
ผูใ้ ช้บริ กำร
ทัว่ ไป ด้วย
ระบบกำร
ให้บริ กำร
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมี
ประสิ ทธิภำพ

ยุทธศำสตร์
สำนักฯ
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศให้
ทันสมัย

กลยุทธ์ สำนักฯ กิจกรรม
1. พัฒนำระบบ
E-library
2. พัฒนำระบบebook
3. พัฒนำระบบ
(BI)
4. พัฒนำระบบ
Server
5. พัฒนำระบบ
เน็ตเวิร์ค

1. กำรพัฒนำ
สภำพแวด
ล้อม สื่ อ
เทคโนโลยี
และ
ทรัพยำกรที่
เอื้อต่อกำร
เรี ยนรู ้

ตัวชี้วดั
ระดับควำมสำเร็ จของกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม สื่ อ
เทคโนโลยี และทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้

หน่ วย
นับ

2555

2556

2557

2558

2559

ระดับ

3

5

5

5

5

เป้ ำหมำย

ปี

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์วทิ ยบริ กำร
งำนวิจยั และ
พัฒนำระบบ
และระบบ ERP
ศูนย์ IT

6. พัฒนำระบบ
จัดเก็บข้อมูล
ขนำดใหญ่
7. พัฒนำสื่ อ
โสตทัศนวัสดุ
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พันธกิจ

ยุทธศำสตร์
สำนักฯ

กลยุทธ์ สำนักฯ กิจกรรม
8. จัดหำเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
9. จัดหำหนังสื อ
และวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วดั

หน่ วย
นับ

เป้ ำหมำย

ปี

ผู้รับผิดชอบ
2555

2556

2557

2558

2559

ระดับควำมพึงพอใจของผูม้ ำรับบริ กำรห้องสมุดและ
ห้องปฎิบตั ิกำร

≥ 3.51

4.03

4.06

4.09

4.12

4.15

ศูนย์วทิ ยบริ กำร
และ ศูนย์ IT

ระดับควำมสำเร็ จของกำรพัฒนำหรื อปรับปรุ ง
ฐำนข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบตั ิรำชกำรที่ครอบคลุมถูกต้อง
และทันสมัย

ระดับ

5

5

5

5

5

ศูนย์วทิ ยบริ กำร
งำนวิจยั และ
พัฒนำระบบ
และระบบ ERP
ศูนย์ IT
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