
 

 

 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564



 

 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2565-2569 ได้จัดท าขึน้ตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของการประชุมผู้บริหารส านัก โดย

ในประเด็นหัวข้อวาระการพิจารณาในประเด็น ส านักควรจัดท าแผนงานประจ าปีที่สอดรับยุทธศาสตร์ โดยเปิด

โอกาสให้บุคลากรทุกคนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานประจ าปี รวมทั้งจะต้องจัดล าดับ

ความส าคัญของแผนงานเพื่อใหผู้บ้ริหารส านักเห็นว่าส านักได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่จะผลักดันการบรรลุ

เป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งทุกหน่วยงานภายในส านักสามารถน า

ยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ และมีแผนงานของหน่วยงานที่จะสนับสนุนแผนงานของส านักได้อย่างชัดเจน 

ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2565 ฉบับนี้ ได้มีการด าเนินการ โดยการส ารวจ วิเคราะห์สถานะภาพปัจจุบันทั้งด้านระบบงาน ด้านข้อมูล

สารสนเทศที่ใช้งาน ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ดังกล่าวถูกน ามาเป็นข้อมูล

พื้นฐาน (Base line) ที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นอกจากนี้เพื่อสอดรับกับปัจจัยภายนอก เช่น แนวนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการ

จัดท ายุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จึงได้มีการ

น าปัจจัยภายนอกดังกล่าวมาศึกษา วิเคราะห์และก าหนดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อทิศทางในการ

พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย  

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้ถูกน ามาเรียบเรียงและ

วิเคราะห์เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างปี พ.ศ 2565-2569 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ ในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์  (Niche Guru University) 

  พันธกิจ (Mission) 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) Smart Students 
1.1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเท่า

ทันและท่ัวถึงด้วยระบบ Cloud Computing       
1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ

อินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 



 

 

 
 

2) Smart Management 
2.1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร  
 2.2) มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3) Smart Academic           
3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการท่ีทันสมัย  
3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือใช้ประกอบ การเรียนการสอน 

4) Smart Research           
4.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับ

การตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน    
5) Smart Teacher & Technology        

5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์และระบบ 
Augmented Reality (AR)       

5.2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai Etiquette 

Practices and Seniority Recognition) 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   
 H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  



 

 

 
 

 I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ  
 P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ    

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ขึ้นในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2565 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 

เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์และสรุปแผนงาน/โครงการที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในแต่ละเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ส านัก ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) อันจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของ

ส านักที่ว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาประยุกต์ใช้ ICT อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อคุณภาพสู่การ

บริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 – 2569 ในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศขึน้ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร ์ซึ่งในยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/

โครงการที่ใชใ้นการขับเคลื่อนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 

เป้าประสงค ์ แผนงาน/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น

เอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
4 7 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ระดับชาติและนานาชาติ เพื่ อคุณ ภาพ ชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

1 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
3 4 4 

รวมท้ังสิ้น 8 12 12 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนา

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 – 2569 



 

 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงการผลักดันให้แผนงาน/โครงการ บรรลุความส าเร็จ

ได้นั้นด้วยการติดตามประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งพัฒนาระบบและกลไกการตดิตามประเมินผล 

ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามเป้าหมายหลัก อันน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการให้เท่าทันต่อสถานการณ์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

 ทั้งนี้ กรอบทิศทางแผนยุทธศาตร์และแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 – 2569 นี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน / โครงการของหน่วยงานต่อไป 

สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านกลยุทธการเงิน 

2. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

4. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. แผนปฏิบัติการด้านแผนด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 

6. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการปราบปรามทุจริต 

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ 

8. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

9. แผนปฏิบัติการด้านการหารายได้ 

10. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

11. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

12. แผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 



 

 

 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศแล้วจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการ
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  จึงมีประกาศเรื่องการ

แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พุทธศักราช 2548  ลงวันที่  25  เมษายน  2548  

ก าหนดใหส้ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน

ด้านวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศกึษา ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย ได้แก่ ส านักงาน

ผูอ้ านวยการ และศูนย์ใหบ้ริการ 3 ศูนย์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่าวิจัยและ

บริการวิชาการ  ต่อมาปีพุทธศักราช 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช 2549 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

123 ตอนที่ 74 วันที่  3 สงิหาคม 2549 ก าหนดให ้“แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นส านักงานผู้อ านวยการ” ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 

2549 เป็นต้นมา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีส่วนราชการภายในเป็นส านักงานผู้อ านวยการ 

(ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากส านักงานเลขานุการ) และมีการบริหารงานภายในเป็นศูนย์ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์

การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละศูนย์มีประวัติความ

เป็นมาดังนี้ 

ศูนย์วิทยบริการ   

มีพัฒนาการมาจากหอ้งสมุดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย  จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 

2480 ณ อุโมงค์ใต้เนินพระนางฯ เป็นการช่ัวคราว  ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสายสุทธานพดล  พุทธศักราช  

2500  ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร  1  (อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์)  มีขนาด  2  ห้องเรียน ระยะนี้ห้องสมุดเริ่ม

ปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบสากลนิยมต่อมาในปี พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับงบประมาณ

สร้างอาคารหอสมุด  2  ช้ัน  เป็นอาคารเอกเทศ  และได้รับการเปลี่ ยนฐานะจากห้องสมุดมาเป็นหอสมุด  

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอ านวยการหอสมุด  ทั้งนีเ้พื่อให้การด าเนินงาน

หอสมุดเป็นไปตามหลักวิชาวิชาบรรณารักษศาสตร์อย่างแท้จริง  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช  

2518 

พุทธศักราช  2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช  ยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ” ส่วนในงานของฝ่ายหอสมุดได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้

ด าเนนิงาน โดยใช้โปรแกรม Mini Micro CDS/ISIS 

พุทธศักราช  2538  วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนฐานะเป็น  “สถาบันราชภัฏ” อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ

ตามการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ  ได้ก าหนดให้ฝ่ายหอสมุดมีฐานะเปลี่ยนไปเป็น  “ ส านักวิทยบริการ ”  

และสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารส านักวิทยบริการ  4 ช้ัน  สร้างเสร็จเรียบร้อยใน
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เดือนตุลาคม  พุทธศักราช  2541 หลังจากนั้นได้ท าทางเดินเชื่อมอาคารหอสมุดเก่ากับอาคารหลังใหม่  เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 

รอบ และเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2542  ส านักวิทยบริการเริ่มเปิดบริการให้แก่ อาจารย์  นักศึกษา และ

เจ้าหนา้ที่ของสถาบันฯ โดยน าระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Alice for Windows มาใช้                  

ต่อมาปีพุทธศักราช  2543  ได้มีการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 5 ขึ้นเพื่อขยายการให้บริการ

ต าราวิชาการ และงานวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งต าราวิชาการในโครงการต าราราชภัฏเฉลิม พระเกียรติฯ  

และห้องสมุดศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ  โดยได้เปิดบริการให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ปลายปี 

พ.ศ. 2544 สถาบันฯ มีนโยบายสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาเคียงข้างอาคารหอสมุด จึงจ าเป็นต้องรื้อ

ถอนอาคารหอสมุดในส่วนที่เป็นส านักงานของฝ่ายเลขานุการ  ส านักวิทยบริการ  จึงต้องยุบห้องสมุดส าหรับคน

พิการ  เพื่อใช้พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของส านักงานฝ่ายเลขานุการ ย้ายมุมเด็กไปจัดไว้ที่  ช้ัน  1   ห้องโถงหน้าลิฟท์  

อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ 

พุทธศักราช 2547 คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สปศ.) ได้เสนอยกฐานะให้สถาบันราช

ภัฏเป็นมหาวิทยาลัย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  พุทธศักราช  2547  พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พุทธศักราช  2547 เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ

วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 

พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ และ

ส านักวิทยบริการ  ได้เปลี่ยนฐานะเป็นศูนย์วิทยบริการ  สังกัดกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และบริการ ได้ประกาศและจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นตั้งแต่ปี

การศึกษา  2529  ที่ท าการส านักงานอยู่ที่ 127 หรือ 1127 อาคาร 1โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การฝึกอบรมและ

บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน  ทั้งภายในและภายนอกของ

มหาวิทยาลัยฯ 

พุทธศักราช 2529 ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาท าการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ เป็น

ต้น   

พุทธศักราช 2529-2532 ได้ท าโครงการความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณาจารย์ของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 

รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างข้อมูล ได้มีอาจารย์ผู้สอนใน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏผา่นการอบรมทั้งสิน้ประมาณ  250  คน 
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ตั้งแต่ พุทธศักราช 2529 มาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการแก่ชุมชน โดยการฝึกอบรม

หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน, หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และ

บุคคลภายนอก มากกว่า 150 รุ่น หรอืประมาณ 3,000 กว่าคน 

ต่อมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏได้มี

นโยบายให้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทางด้าน IT (Information Technology) จึงได้มีการจัดตั้ง

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแตง่ตัง้ CEO ขึน้ 

พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ประกาศโครงการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อให้การบริการด้านการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่ บุคลากร และบุคคลภายนอก บริการและดูแลระบบ IT ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบัน พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้าน IT ของสถาบัน โดยสถาบันฯ มีการประกาศโครงสร้าง

การบริหารและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และฝ่าย   ต่าง ๆ ของส านักขึ้นในวันที่ 15  พฤศจิกายน 

2542  และแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2543 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนแม่บท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นในปีพุทธศักราช 

2543 เป็นแผนแม่บทที่ ใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2543-2544 ได้มีการวางระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT 

Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System  ระบบ ERP ส าหรับการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction ส าหรับการเรียนการสอน 

 จนกระทั่งพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา และในปีต่อมา พุทธศักราช 2548 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนฐานะตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของ

มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานผูอ้ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

โครงสร้างส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

หน่วยงาน 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4 

รวมทั้งสิ้น 4 4 4 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลการบริการวิชาการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.4.2 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร/ 

ระดับการศกึษา/ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
ต่ า 

กว่า 

ป.ตร ี
ตรี โท เอก รวม 

ผูบ้ริหาร - 2 2 4 - 2 2 4 - - 1 3 4 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ข้าราชการ 1 1 - 2 1 - - 1 - 1 - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย              

- ประเภทประจ า 25 15 2 38 22 14 2 37 - 17 18 - 35 

- ประเภทชั่วคราว 1 - - 1 1 - - 1 - 2 - - 2 

พนักงานราชการ              

ลูกจา้งประจ า - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 

ลูกจา้งช่ัวคราว - - - - - - - - 1 - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 27 17 2 48 24 17 2 44 1 20 20 3 44 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 
ก.ค. 64 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มผีลกระทบตอ่การด าเนินงานของหน่วยงาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 
ก.ค. 64 

ผูบ้ริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจาก 

มากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 
ส.ค. 64 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหาร

ระดับหนว่ยงาน วิเคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร ์การก าหนดเป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 

ส.ค. 64 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับ

หนว่ยงาน และผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 
ส.ค. 64 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส.ค. 64 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคัญบัญชา 
ส.ค. 64 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน 

- เสนออธิการบดี 
ก.ย. 64 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  ไปสู่การปฏิบัติ 
ต.ค. 64 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ 

McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

- Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่าง ๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

- Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

- System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

- Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

- Staff (บุคลากร) บุคลากรของส านักมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

- Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

- Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรอืไม่ อะไรบ้างที่ท าใหอ้งค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตาม

หลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

- P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และ

แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (11 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) มแีผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

  - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

  - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

      - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว 

      - ส านักมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากร

ได้รับทราบทุกระดับ 

  2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

     - มีระบบฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้ าซ้อนของขอ้มูลและการ

ปฏิบัติงาน 

    - มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบผลการ

ด าเนนิงานได้ทุกเวลา 

     - มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหว

ของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

3) ผูบ้ริหารและทีมงานมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของส านัก

อย่างจริงจัง 

     - ผูบ้ริหารส านักมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักไปสู่ความส าเร็จได้ 

     - มีทีมผูบ้ริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านักอย่างจรงิจัง ท าให้ส านัก

ได้รับการยอมรับ 

    - มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มกีารรับรู้ทิศทาง และเป้าหมาย

ของส านักอย่างทั่วถึง 

       - มีการท างานเชงิรุก และเน้นการมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

 4) ส านักมีการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 14 สมัย 

 5) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

      - ส่งเสริมให้บุคลากรได้มโีอกาสศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

       - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน 
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 6) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามต าแหน่งงาน และมีความช านาญเฉพาะทาง 

 7) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

     - บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมกีาร

ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของหนว่ยงานดีขึ้น 

      - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ สง่ผลใหผู้ร้ับบริการมคีวาม

พึงพอใจเพิ่มขึน้ 

       - มีระบบการท างานและการประเมนิผลการท างานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 8) การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 9) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า

ข้อมูลเทคโนโลยี และออนไลน์ เป็นต้น และข้อมูลที่จัดเก็บในแตล่ะระบบสามารถเชื่อมโยงกันโดยผ่านฐานข้ออมูล

ขนาดใหญ่ ท าให้ใชป้ระโยชน์ได้เต็มที่ 

 10) มีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 11) มีบริการสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

  1) บุคลากรบางสว่นไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

      -  บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

    -  บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด ต้องพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับ

กิจกรรมนานาชาติ 

2) การประชาสัมพันธ์ในการบริการยังเข้าถึงผู้รับบริการไม่ทั่วถึง 

     -  ผูใ้ช้บริการยังไม่ทราบถึงบริการสารสนเทศที่ส านักมีให้บริการทั้งหมด 

  -  การบริการเชิงรุกยังไม่เต็มประสทิธิภาพ 

 3) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน 

 4) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบอินเตอร์เน็ตและการ

สื่อสารของการสร้างอาคารใหม่หรือห้องเรียนใหม่ของหน่วยงานต่าง ๆ  ส่งผลให้ต้องจัดตั้งงบประมาณเข้าไป

ติดตัง้ภายหลัง ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากในการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่

เสมอ 

 5) บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้มีจ านวนน้อย จ าเป็นต้องมกีารพัฒนาบุคคลากรที่ 

สามารถท างานทดแทนกันได้ 
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 6) การบริหารงานของหน่วยงานในก ากับยังยึดโยงกับระบบราชการ ไม่เป็นอิสระ ระเบียบและ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัด ไม่เอื้อประโยชน์ในการด าเนินงานด้านธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการ

งบประมาณ การเงนิ และการลงทุน ที่ยังตดิยึดกับระเบียบราชการ 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (9 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย  ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน 

และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด เปิดโอกาสใหส้ านักวิทยบริการฯ น ามา

ประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ และเอือ้ต่อการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธ

ภาพมากขึ้น 

 2) ผูบ้ริหารและบุคลากรสามารถติดตาม ประเมินผลและควบคุมงานประกันคุณภาพเพื่อน ามา

พัฒนากระบวนการการท างานของแตล่ะงานได้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 3) ผูบ้ริหารให้มกีารด าเนินการจัดซือ้ จัดจา้ง ให้ถูกต้องและตรงตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดรวมทั้ง

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานกลางด้านการเงนิ การคลังและพัสดุ และมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ GFMIS ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมบัญชีกลาง 

 4) ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญ ให้ความสนับสนุน จงึเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนา 

 5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมกีารพัฒนาต่อเนื่องท าให้มทีางเลือกในการน ามา

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

 6) การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 

ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 7) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสใหส้ านักน ามาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาระบบ

ข้อมูลบริหารจัดการให้มคีุณภาพมากยิ่งขึน้ 

 8) ส านักได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการสนับสนุนในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

Routine to Research (R2R)  ส่งผลใหบุ้คลากรมีการพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง 

 9) ความตอ้งการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) มีเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของส านัก 

  -  ความทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความ

ต้องการ เกิดการใชง้บประมาณที่ค่อนข้างสูง 

       -  เทคโนโลยีตา่ง ๆ มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลใหอุ้ปกรณ์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ไม่

สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุน่ใหม่และภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มาพร้อมกัน 

 2) งบประมาณจากรัฐและรายได้ของส านักมีจ ากัด ท าใหก้ารพัฒนาล่าช้า 

       -  งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่   ล่าช้าขาด

ความทันสมัย 
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       -  ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง   เกิด

ความล่าชา้ ไม่สามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

 3) มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลสารสนเทศ และการให้บริการ

ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย 

 4) ผูใ้ช้งานยังมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใช้งานอุปกรณ์อย่างผดิ   

วิธี ส่งผลให้ช ารุด หรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

 5) เทคโนโลยีสารสนเทศที่มกีารแขง่ขันสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งมกีารพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ล้าหลังกว่าเทคโนโลยี 

 6) มีการใชอุ้ปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก มาต่อพว่งเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้อาจมีไวรัส

คอมพิวเตอร์เข้ามาแพร่ในระบบได้ 

 7) จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อการ

ให้บริการกับผูใ้ช้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 8) ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโปรแกรมลิขสิทธ์ต่างๆ มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาในแต่ละปี 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาใหน้้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญ

มากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 40 ท่าน 

เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ปรากฏดังนี้ 
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1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

     มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S08 138 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป จาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

S03 126 ผู้บริหารและทีมงานมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของส านักอย่างจริงจัง 

   - ผูบ้ริหารส านักมีวิสัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักไปสู่

ความส าเร็จได้ 

   - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านักอย่าง

จรงิจัง ท าให้ส านักได้รับการยอมรับ 

   - มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้

ทิศทาง และเป้าหมายของส านักอย่างทั่วถึง 

   - มีการท างานเชงิรุก และเน้นการมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

S01 108 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

   - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

   - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

   - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

   - ส านักมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ

การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S04 103 ส านักมีการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of the 

World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 จ านวน 14 สมัย 

S10 78 มีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางน้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 
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2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W16 97 บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้มีจ านวนน้อย จ าเป็นต้องมีการ

พัฒนาบุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้ 

W12 96 บุคลากรบางสว่นไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

   -  บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

   -  บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด ต้องพัฒนา

บุคคลากรเพื่อรองรับกิจกรรมนานาชาติ 

W014 66 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ เพียงพอต่อการสนับสนุนการ

ด าเนินงาน 

W13 65 การประชาสัมพันธ์ในการบริการยังเข้าถึงผู้รับบริการไม่ทั่วถึง 

   -  ผูใ้ช้บริการยังไม่ทราบถึงบริการสารสนเทศที่ส านักมีให้บริการทั้งหมด 

   -  การบริการเชิงรุกยังไม่เต็มประสทิธิภาพ 

W17 61 การบริหารงานของหนว่ยงานในก ากับยังยึดโยงกับระบบราชการ ไม่เป็น

อิสระ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มขี้อจ ากัด ไม่เอื้อประโยชน์

ในการด าเนินงานด้านธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการงบประมาณ การเงนิ 

และการลงทุน ที่ยังติดยึดกับระเบียบราชการ 

 

ตารางท่ี 5 ตารางน้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O26 71 ความตอ้งการใชบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษาที่เพิ่มมากขึ้น 

O18 54 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตอบสนอง

ต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ ไร้

ขีดจ ากัด เปิดโอกาสให้ส านักวิทยบริการฯ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ระบบข้อมูลบริหารจัดการใหม้ีคุณภาพมากยิ่งขึน้ และเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน

ให้มปีระสิทธภาพมากขึ้น 

O23 50 การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอน

ในการท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ

มากขึ้น 

O22 37 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมกีารพัฒนาต่อเนื่องท าให้มีทางเลือก

ในการน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

O21 23 ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญ ให้ความสนับสนุน จึงเป็นปัจจัยเกือ้หนุนให้เกิดการ

พัฒนา 

 

ตารางท่ี 6 ตารางน้ าหนักคะแนนของโอกาส 
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4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T28 146 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของส านักมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

   -  งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการ

พัฒนาที่   ล่าช้าขาดความทันสมัย 

   -  ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยน

ให้ทันสมัยจงึ เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T33 135 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี

ผลกระทบต่อการให้บริการกับผูใ้ช้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

T34 105 ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโปรแกรมลิขสทิธ์ต่าง ๆ มกีารปรับ

ราคาสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา

ในแต่ละปี 

T29 67 มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลสารสนเทศ 

และการใหบ้ริการของส านักฯ และมหาวิทยาลัย 

T30 57 ผูใ้ช้งานยังมคีวามรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มกีารใชง้าน

อุปกรณ์อย่างผดิ   วิธี สง่ผลใหช้ ารุด หรอืไม่สามารถใช้งานได้เต็ม

ประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 7 ตารางน้ าหนักคะแนนของอุปสรรค  
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2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพ

ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์อง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน 

2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลด/ขจัด  ประเด็นที่ เป็ นจุดอ่อน (ระดับในการ  

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

W12 บุคลากรบางสว่นไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

     - บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

     - บุคลากรที่มคีวามรู้ภาษาต่างประเทศมจี านวนจ ากัด ต้องพัฒนาบุคคลากรเพื่อ 

     รองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศ และองค์ความรูใ้นระดับสากล 

    ที่ตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศ (ระดับ 5) 

W 13 การประชาสัมพันธ์ในการบริการยังเข้าถึงผู้รับบริการไม่ทั่วถึง 

     -  ผูใ้ช้บริการยังไม่ทราบถึงบริการสารสนเทศที่ส านักมีให้บริการทั้งหมด 

     -  การบริการเชิงรุกยังไม่เต็มประสทิธิภาพ (ระดับ 4) 



 

 

18 

 

W16 บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้มีจ านวนน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคคลากรที่สามารถ

ท างานทดแทนกันได้ (ระดับ 5) 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับ ใน

การมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

T28 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของส านักมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

       -  งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ 

      ล่าช้าขาดความทันสมัย 

      -  ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง 

     เกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ (ระดับ 5) 
T33 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อการใหบ้ริการกับ

ผูใ้ช้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (ระดับ 5) 
T34 ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโปรแกรมลิขสิทธ์ต่าง ๆ มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาในแต่ละปี (ระดับ 4) 
 

จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสามารถปรับไป  

อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์อง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2  สาขา ที่ เป็นเลิศอยู่ ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย  (To conduct research) มุ่ งมั่ นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่ เป็น เอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  
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เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มคีุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้ นความ เป็ น วั ง  หมายถึ ง เป็ นมหาวิทยาลั ยที่ เน้ นภาพลั กษณ์  ทั กษะ และบุ คลิ กภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการด าเนิน ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่ งประเด็นคุณค่าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาใหค้วามส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชวีิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง

จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่ง

นี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม 

แ ล ะ ค ว า ม เป็ น มื อ อ า ชี พ  ซึ่ ง เป็ น วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ทุ ก ค น ป ร ะ จั ก ษ์  แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ป รั ช ญ า 

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้ 
 

นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ี่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  ติดตามอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  

15 ปี เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพท่ี 5 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพท่ี 6 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and 

enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  (Create research works and innovation at national and international levels for better and 

sustainable quality of life, economy and society) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the 

network cooperation and elevate the recognition to the international level) 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 8 33 29 33 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย่ังยืน 

9 22 17 19 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 9 8 8 

รวมทั้งส้ิน 24 64 54 60 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

  พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) Smart Students 
1.1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเท่า

ทันและท่ัวถึงด้วยระบบ Cloud Computing       
1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ

อินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
2) Smart Management 

2.1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร 
         

2.2) มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3) Smart Academic           
3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการท่ีทันสมัย  
3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือใช้ประกอบ การเรียนการสอน

          
4) Smart Research           

4.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับ
การตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน    

5) Smart Teacher & Technology        
5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์และระบบ 

Augmented Reality (AR)       
5.2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai Etiquette 

Practices and Seniority Recognition) 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์   

H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี   

I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความรว่มมอื  

P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ (ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

  

ภาพท่ี 7 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
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ส่วนที ่4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

ประสิทธิ

ผล 

1.1 (1.5) บุคลากรมี

คุณภาพสูง ทั้ง

ความรู ้ทักษะและ

ทัศนคตใินการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจน

มีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 

1.1.1 จ านวน

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการที่เข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คน 1 2 2 2 2 1.1.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนให้

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

เข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

โครงการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้

ของบุคลากร

สายสนับสนุน

วิชาการ 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยการ

เจ้าหน้าที่ 

ประสิทธิ

ผล 

1.1 (1.5) บุคลากรมี

คุณภาพสูง ทั้ง

ความรู ้ทักษะและ

ทัศนคตใินการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจน

มีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 

1.1.2 รอ้ยละ

ของบุคลากรที่

ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ

ของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อย

ละ 

72 74 75 76 77 1.1.2.1 พัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยการ

เจ้าหน้าที่ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

การ

พัฒนา

องค์กร 

1.2 (1.6) ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศผา่น

เกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ : 

ITA 

1.2.1 ร้อยละการ

เปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

ผา่นหนา้เว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

ร้อย

ละ 

100 100 100 100 100 1.2.1.1 สง่เสริม

และสนับสนุนใหม้ี

การด าเนินการ

ตามเกณฑก์าร

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน 

โครงการ

ประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

การ

พัฒนา

องค์กร 

1.3 (1.7) บุคลากร

ทุกระดับรับรู้และมี

ส่วนรว่มในการ

ขับเคลื่อนส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศตาม

ทิศทางที่ก าหนดไว้ 

1.3.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย (10) 

ร้อย

ละ 

90 100 100 100 100 1.3.1.1 ปรับปรุง

ระบบและกลไก

การก ากับองค์กร

โดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหาร

จัดการของ

มหาวิทยาลัยให้มี

ความยดืหยุ่นและ

คล่องตัว 

โครงการก ากับ

องค์การที่ดี (A) 

10 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

คุณภาพ

บริการ 

1.4 (1.8) ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมกีาร

บริหารจัดการ

อาคารสถานที่ และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับ

การด าเนินการตาม

พันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วนและเกิด

ความประหยัด

งบประมาณ 

1.4.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การจัดการข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับ

อาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและสิ่ง

อ านวยความ

สะดวกตามพันธ

กิจของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อย

ละ 

90 100 100 100 100 1.4.1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงอาคาร 

หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ 

และภูมิทัศนท์ี่เป็น

มิตรตอ่

สิ่งแวดล้อมให้

พร้อมส าหรับการ

จัดการเรยีนการ

สอนและภารกิจ

อื่นๆ 

โครงการ

ปรับปรุง

กายภาพ ภูมิ

ทัศนแ์ละสื่ง

อ านวยความ

สะดวก 

ที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝา่ยพัฒนา

ระบบ

เครือขา่ย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

คุณภาพ

บริการ 

1.4 (1.8) ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมกีาร

บริหารจัดการ

อาคารสถานที่ และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับ

การด าเนินการตาม

พันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วนและเกิด

ความประหยัด

งบประมาณ 

1.4.2 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนินการ

มาตรการประหยัด

พลังงาน 

ร้อย

ละ 

100 100 100 100 100 1.4.2.1 ส่งเสริมให้

หนว่ยงาน

ด าเนนิการตาม

มาตรการประหยัด

พลังงาน เพื่อให้มี

งบประมาณ

ส าหรับการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา

เพิ่มมากขึ้น 

โครงการ

ประหยัด

พลังงาน 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝา่ยพัฒนา

ระบบ

เครือขา่ย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

การ

พัฒนา

องค์กร 

1.4 (1.8) ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมกีาร

บริหารจัดการ

อาคารสถานที่ และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการ

ด าเนนิการตามพันธ

กิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความ

ประหยัดงบประมาณ 

1.4.3 จ านวนระบบ

บริหารจัดการ

ส าหรับ

มหาวิทยาลัย

ดิจทิัล (11) 

ระ 

บบ 

2 1 1 1 1 1.4.3.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ ให้

สามารถบริการ

หรอืบริหารใน

รูปแบบ

มหาวิทยาลัย

ดิจทิัล 

โครงการพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศสู่

มหาวิทยาลัย

ดิจทิัล (A) 11 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝา่ยพัฒนา

ระบบ

เครือขา่ย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กล

ยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

คุณภาพ

บริการ 

2.1 (2.6) ส านัก

วิทยบริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์ และ

ระดมทุน เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

2.1.1 เงินรายได้

จากการบริการ

วิชาการ เป็นที่

ปรึกษาต่อ

อาจารย์ประจ า  

(14) 

บาท/ 

คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2.1.1.1 สง่เสริม

และสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของ

หนว่ยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

(A) 14 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยฝึกอบรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

ประสิทธิ

ผล 

3.1 (3.1) ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นที่

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

3.1.1 รอยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนินการ

ก ากับติดตามแผน

ขับเคลื่อนทิศทาง

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย  

 

ร้อย

ละ 

100 100 100 100 100 3.1.1.1 สนับสนุน

การสรา้งผลงาน

ตามแนวทางการ

จัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ 

โครงการจัด

อันดับ

มหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) 

(A)16 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝา่ยเว็บไชต์ 

3.1.2 ระดับ

ความส าเร็จของ

การด าเนินการ

ตามแนวทาง

ตัวชี้วัด ร้อยละ

ความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (S) 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 (3.2) เครือขา่ย

มีสว่นร่วมในการ

พัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดี

กับส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.2.1 ร้อยละของ

เครือขา่ยที่มี

ผลผลิตร่วมกัน

และเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อย

ละ 

90 92 94 96 100 3.2.1.1 สนับสนุน

การให้เครือขา่ย

และท้องถิ่นมีส่วน

ร่วม 

ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิต

บัณฑติ  

การวิจัย บริการ

วิชาการ และการ

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

โครงการการมี

ส่วนรว่มของ

เครือขา่ยและ

ท้องถิ่นในการ

พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ศูนย์วิทย

บริการ / 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ศูนย์วิทย

บริการ / ฝา่ย

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่ว

ยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 

ประสิท

ธิภาพ 

3.3 (3.6) ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมกีาร

ด าเนนิการจัด

กิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือขา่ย

ในประเทศและท้องถิ่ 

3.3.1 ร้อยละของ

เครือขา่ยความ

ร่วมมือในประเทศ

ที่มกีารจัด

กิจกรรมรว่มกัน 

ร้อย 

ละ 

100 100 100 100 100 3.3.1.1 พัฒนาหรือ

เพิ่มความรว่มมอื

กับเครือขา่ย

ภายในประเทศเพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัย 

 

โครงการความ

ร่วมมือกับ

เครือขา่ย

ภายในประเทศ 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

3.3.1.2 สนับสนุน

การด าเนิน

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือของ

เครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัด

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือของ

เครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 

รอง

ผูอ้ านวยการ

ฝา่ยประกัน

คุณภาพและ

รายได้ 

ฝา่ยแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
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ส่วนที ่5 แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.1 โครงการที ่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนนิการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ฝา่ย/กอง 

1. โครงการการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

180,000 ฝา่ยฝึกอบรม 

2. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงนิ บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ - พงึจา่ย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชตี้นทุนรายกิจกรรม 

(ERP) 

2,200,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ e-Office 300,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน (Smart 

Operation) 

1,000,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. โครงการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากลตามเกณฑ์

คุณภาพ ISO27001 

290,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Smart 

Decision Support System) 

350,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และหอ้งกระจาย

สัญญาณหลักประจ าตึก 37 และตกึ 21 

925,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเสมอืน VPN 290,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. โครงการปรับปรุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ขา่ยเสมอืน และระบบส ารองขอ้มูล 1,260,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. โครงการจัดประชุมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้

สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิ บัญชีกองทุน ระบบงาน

ทะเบียนเพื่อบริหารการศกึษา (Big data) 

15,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

40 

 

โครงการ งบประมาณ ฝา่ย/กอง 

11. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 1,000,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. จัดซื้อพืน้ที่การจัดเก็บข้อมูลและประสิทธิภาพใน google drive 840,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. จัดซื้อโปรแกรมไมโครซอฟท์ลขิสิทธิ์ 800,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. จัดซื้อระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (wireless access point) 420,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) 656,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. จัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือขา่ยและเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย 490,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสลิขสิทธิ์ 490,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. จัดซื้ออุปกรณ์จัดการเส้นทางอนิเทอร์เน็ต 4,600,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19. จัดซื้อโปรแกรมลิขสทิธิ์อโดบี (ADOBE CREATIVE CLOUD) 1,500,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 6,000,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

21. จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวล ส าหรับใหบ้ริการนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ 1,479,400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22. ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์หอ้งสมุด 49,320 ศูนย์วิทยบริการ 

23. ค่าบริการฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 7 ฐานข้อมูล 2,714,320 ศูนย์วิทยบริการ 

24. ค่าบ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุดอัตโนมิต (Liberty) 247,200 ศูนย์วิทยบริการ 

25. ค่าบ ารุงรักษาระบบควบคุมเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ใหบ้ริการแก่นักศึกษา Star cat 42,000 ศูนย์วิทยบริการ 

26. โครงการหอ้งสมุดมนุษย์ Human Library 18,000 ศูนย์วิทยบริการ 

27. ค่าบ ารุงระบบประตูอัตโนมัติเข้า-ออก (Access Control System) 97,500  ศูนย์วิทยบริการ 

26. ค่าบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ยืม-คนื ทรัพยากรสารสนเทศ (RFID) 300,000 ศูนย์วิทยบริการ 

27. ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น SSRU Digital Library 10,003,480 ศูนย์วิทยบริการ 

รวมทั้งสิน้ 38,557,220  
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5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565– 2569) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
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1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร 

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผา่นกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านกลยุทธการเงิน 

(2) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

(4) แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

(5) แผนปฏิบัติการด้านแผนด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการปราบปรามทุจริต 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(9) แผนปฏิบัติการด้านการหารายได้ 

(10) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(11) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(12) แผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

  



 

 

45 

 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนนิแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น เจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ใหป้ระสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศแล้ว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบที่ เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2565 โดยการจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผูบ้ริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 
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3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาใหน้้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญ

มากที่สุดตามล าดับ โดยใหผู้้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 40 ท่าน 

เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S08 138 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

S03 126 ผูบ้ริหารและทีมงานมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

ส านักอย่างจริงจัง 

   - ผูบ้ริหารส านักมีวิสัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักไปสู่

ความส าเร็จได้ 

   - มีทีมผู้บริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านักอย่างจริงจัง ท า

ให้ส านักได้รับการยอมรับ 

   - มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ทิศทาง 

และเป้าหมายของส านักอย่างทั่วถึง 

   - มีการท างานเชงิรุก และเน้นการมีสว่นร่วมของทุกฝา่ย 

S01 108 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

   - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

   - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

   - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

   - ส านักมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับ

บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S04 103 ส านักมีการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of the World 

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 

จ านวน 14 สมัย 

S10 78 มีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W16 97 บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้มีจ านวนน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนา

บุคคลากรที่สามารถท างานทดแทนกันได้ 

W12 96 บุคลากรบางสว่นไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

   -  บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

   -  บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด ต้องพัฒนาบุคคลากรเพื่อ

รองรับกิจกรรมนานาชาติ 

W014 66 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน 

W13 65 การประชาสัมพันธ์ในการบริการยังเข้าถึงผู้รับบริการไม่ทั่วถึง 

   -  ผูใ้ช้บริการยังไม่ทราบถึงบริการสารสนเทศที่ส านักมีให้บริการทั้งหมด 

   -  การบริการเชิงรุกยังไม่เต็มประสทิธิภาพ 

W17 61 การบริหารงานของหนว่ยงานในก ากับยังยึดโยงกับระบบราชการ ไม่เป็นอิสระ 

ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัด ไม่เอือ้ประโยชน์ในการด าเนนิงาน

ด้านธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการงบประมาณ การเงนิ และการลงทุน ที่ยังติดยึดกับ

ระเบียบราชการ 

3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O26 71 ความตอ้งการใชบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษาที่เพิ่มมากขึ้น 

O18 54 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตอบสนองตอ่การ

ปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด เปิด

โอกาสใหส้ านักวิทยบริการฯ น ามาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาระบบข้อมูลบริหาร

จัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ และเอือ้ต่อการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธภาพมากขึน้ 

O23 50 การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน สง่ผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

O22 37 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมกีารพัฒนาต่อเนื่องท าให้มีทางเลือกในการ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

O21 23 ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญ ให้ความสนับสนุน จึงเป็นปัจจัยเกือ้หนุนให้เกิดการพัฒนา 
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4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T28 146 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของส านักมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

   -  งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่   

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

   -  ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึง เกิดความล่าชา้ ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T33 135 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อ

การให้บริการกับผูใ้ช้บริการได้ไม่เต็มประสทิธิภาพ 

T34 105 ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโปรแกรมลิขสทิธ์ต่าง ๆ มกีารปรับราคาสูงขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาในแตล่ะปี 

T29 67 มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลสารสนเทศ และการ

ให้บริการของส านักฯ และมหาวิทยาลัย 

T30 57 ผูใ้ช้งานยังมคีวามรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใชง้านอุปกรณ์

อย่างผิด   วิธี สง่ผลใหช้ ารุด หรือไมส่ามารถใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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