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บทที่ 1 บทนํา
นโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจที่สําคัญคือ การผลิตบัณทิต สรางและพัฒนา
องคความรูและนวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และการสงเสริมวิชาชีพครู
นอกจากนี้แลวยังตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง ชี้นํา แจงเตือน และแกปญหาใหกับชุมชนและ
สังคม จึงเปนเสมือนสมองขุมกําลังทางวิชาการและจิตวิญญาณของสังคม การที่มหาวิทยาลัยจะดําเนิน
ภารกิจตามบทบาทหนาที่ดังกลาวใหบรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจําเปนตอง
มีความคลองตัวและมีอิสระในการดําเนินงาน ทั้งดานบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณและการบริหาร
ทรัพยากรตางๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการเพื่อสามารถคิดคนแสวงหาความรูความจริง เพื่อการสรางสรรค
นวัตกรรมและพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกับชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติที่จะ
มามารถแข ง ขั น กั บ นานาประเทศ ทั้ ง นี้ จ ะต อ งควบคู ไ ปกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ (accountability) ที่
มหาวิทยาลัยพึงมีตอสังคมและประเทศชาติ ภายใตการกํากับและการตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน
การบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่
ดีหรือระบบธรรมมาภิบาล (good governance) การดําเนินการดังกลาวนี้จะบรรลุผลได ตองอาศัยการมี
สวนรวมและความรวมมือรวมใจของทีมงาน ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจ (empowerment) อยางเปนระบบ เพื่อที่จะนําพาและขับเคลื่อนองคกร
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค โดยเนนการระดมทรัพยากร การสรางพันธมิตร
(partnership) เครือขายสังคม และมีสวนรวมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ตลอดจนองคกรทองถิ่น
ชุมชนและประชาชน
จากสถานการณตามที่กลาวมาขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจําเปนตองปฏิรูป
ทั้งระบบ จึงไดกําหนดเปาหมายและทิศทางเพื่อที่จะไดสรางความเขมแข็งสูการเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ชั้นนําเพื่อปวงชนสามารถเปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และแขงขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได จึงกําหนด
นโยบายและเปาหมายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้
1. เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และตรงกับความตองการของชุมชน และสังคม ยก
มาตรฐานความเปนอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และทองถิ่นใหสามารถพึ่งพาตนเองได
2. ใชกระบวนการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต และวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในการยกคุณภาพชีวิตชุมชน และใชในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการวางรากฐานเพื่อการพัฒนา
สรางนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐจากภูมิปญญาไทยที่เพิ่มมูลคาใหกับมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
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3. เปนกลไกขับเคลื่อน พัฒนา และชี้นําชุมชน ทองถิ่น และสังคมไทยสูสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู รวมทั้งผลักดันชุมชนใหเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ
4. มี ระบบบริ หารจั ด การที่ดี บริห ารเชิ งยุทธศาสตร และธรรมาภิ บาลที่ เ นน คุณ ภาพ
คลองตัว ยืดหยุน มีเสรีภาพทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบได ภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความตองการและความจําเปนในการ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร ชุมชน ทองถิ่น และสังคมโดยรวม
5. เป น ศู น ย บ ริ ก าร และเผยแพร ข อ มู ล สารสนเทศทางด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร และนําภูมิปญญาไทยสูสากล
6. ยกคุ ณ ภาพและมาตรฐานของอาจารย ข า ราชการ และพนั ก งานให มี ศั ก ยภาพมี
ความสามารถในการแขงขันในยุคสังคมฐานความรู สนับสนุนและสงเสริมใหมีความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่วิชาชีพ และจัดสวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถ
7. ยกมาตรฐานในการระดมทุ น และหารายได เพื่ อ สู ก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย บ ม เพาะ
วิสาหกิจที่มีคุณภาพ และเปนมืออาชีพ
8. ประชาสัมพันธและจัดการตลาดเชิงรุก จัดทําแผนงานและแผนดําเนินการการตลาด
และการประชาสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง รุ ก เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานด า นวิ ช าการและงานวิ จั ย ของ
มหาวิ ท ยาลั ย อย า งมี เ ป า หมาย เพื่ อ ทํ า ให มี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี แ ละสร า งชื่ อ เสี ย งให เ ป น ที่ รู จั ก แก นั ก เรี ย น
นักศึกษาผูประกอบการ ชุมชน และสังคม
นโยบายการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนด
นโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรียนการสอน
(1) เนนการผลิ ตบัณ ฑิตในหลัก สูตรที่สอดคลองกับความต องการของตลาดแรงงาน
สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมุงเนนพัฒนาทักษะวิชาชีพ ภาษาตางประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งใหมีความสามารถในการวิจัยที่ นําไปประยุกตใชไดจริง
(2) สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
(1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
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(2) กําหนดเกณฑมาตรฐานของบัณฑิตในแตละหลักสูตร และมีการสอบความรูรวบยอด
/ ความรูอื่นที่เทียบเทา หรือผานการทดสอบความรูตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกอนสําเร็จ
การศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษา
(1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุงใหมีความรูในวิชาชีพ ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผูนํา
(2) สงเสริมใหใชระบบอาจารยที่ปรึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือในการ
พัฒนานักศึกษา
(3) พัฒนาระบบทุนการศึกษาแกนักศึกษาใหมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญดานงานวิจัย
(4) พัฒนาระบบกองทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย รวมถึงการพัฒนา
สวัสดิการตาง ๆ แกนักศึกษา
2. นโยบายดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.1 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยรวมกัน
2.2 ใชกระบวนการวิจัยเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร องคความรูดานการเรียน
การสอนและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
3. นโยบายดานการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนใหหนวยงานจัดการศึกษาจัดตั้งแหลงบริการวิชาการและบูรณาการ การ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยมีหนวยงานภายนอกระดับชาติใหการรับรอง หรือรวมมือ
3.2 มุงใหบริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง สรางเสริม
รายได และความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อเปน
แหลงบริการวิชาการระดับชาติ
3.3 มุงพัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสนองตอการปฏิรูปการศึกษา
และการฝกหัดครู
4. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม
4.1 เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
4.2 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน
5. นโยบายดานการบริหารทรัพยากร
5.1 การบริหารการเงิน
(1) จัดใหมีแผนบริหารการเงินทุกหนวยงาน
(2) ทุกหนวยงานบริหารการเงินดวยระบบ ERP
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5.2 การบริหารบุคลากร
(1) จัดการทรัพยากรอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงาน
ที่มีตามพันธกิจที่กระจายอํานาจลงหนวยปฏิบัติใชบุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
(2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน
5.3 การบริหารสินทรัพยถาวร
(1) กําหนดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพยถาวรอยางเครงครัด
และเขมงวด
(2) มีแผนการบริหารสินทรัพยถาวรโดยใชหลักการใชทรัพยากรรวม
6. นโยบายดานการประกันคุณภาพ
6.1 สนับสนุนใหทํา KM , 5ส. ทุกหนวยงาน ประกวดหนวยงานที่ได / รางวัล
6.2 ใหทุกหนวยงานจัดทําระบบประกันคุณภาพของหนวยงานครอบคลุมทั้งระบบ
6.3 ใหมีการประกันคุณภาพระดับบุคคล
7. นโยบายดานการจัดหารายได
7.1 สงเสริม และสรางแรงจูงใจใหทุกหนวยงานจัดหารายได สนับสนุนกิจการของ
หนวยงาน ทุกหนวยงานสงเสริม
7.2 สนับสนุน สรางแรงจูงใจ จุดแข็งของหนวยงาน ทบทวนระเบียบ และการนํามา
พัฒนาหนวยงาน
8. นโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัย
8.1 สนับสนุนใหทุกหนวยงานนําระบบคุณภาพมาใชบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
นโยบายของผูบ ริหารหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปนหนวยงานที่มี
ภารกิจหลักในการใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีศึกษา ประกอบดวย 4 หนวยงานยอย ไดแก สํานักงานผูอํานวยการ และศูนยใหบริการ 3 ศูนย
ซึ่งประกอบดวยศูนยวิทยบริการ ศูนยการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต
การกํากับดูแลของอธิการบดี
1. นโยบายดานการบริหาร
1.1 เปนแหลงบริการวิชาการที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และครอบคลุมทุก
สาขาวิชาที่เปดสอน
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1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและใหบริการอยางเพียงพอ สะดวก
รวดเร็ว และทันตอความตองการของผูใช
1.3 จัดระบบบริการตาง ๆ ใหผูใชมีความพึงพอใจมีบรรยากาศการบริการวิชาการที่สะดวก
เชิญชวนใหเขาไปใชบริการ
1.4 เผยแพรบริการวิชาการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สูประชาคมทั่วไป
1.5 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
2.1 ดานการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน
2.1.1 บุคลากรภายในสํานักจะตองไดรับการฝกอบรม เขารวมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการแกผูใช
2.1.2 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้น
2.1.3 จัดหาหนังสือและวารสารที่ทันสมัย เพื่อใหความรูแ กบคุ ลากรภายในหนวยงาน
2.1.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
2.2 ดานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2.1 ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกบั บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2.2.2 จัดอบรมหลักสูตร e-Learning เพื่อพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัย
2.2.3 รวมมือกับหนวยงานอื่นจัดฝกอบรมดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2.4 จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
พัฒนางานและการพัฒนาการเรียนการสอน
2.3 ดานการพัฒนานักศึกษา
2.3.1 ประเมินทักษะความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
2.3.2 จัดฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตรระยะสัน้
2.3.3 จัดอบรมใหนกั ศึกษามีทกั ษะการใชหองสมุด การสืบคนทางอินเตอรเน็ตและการ
ใชฐานขอมูลออนไลน
2.3.4 พัฒนานักศึกษาใหสามารถใชระบบการจัดการเรียนการสอนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
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3. นโยบายดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
3.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธถาวรตามจุดตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
3.2 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเพื่อแจกตามสถานที่จัดงานนิทรรศการตาง ๆ
3.3 ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน –วิทยุ
3.4 ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและเว็บไซตอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.5 ใหบริการดานการประชาสัมพันธกับทางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
3.6 จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรความรูดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายดานการประกันคุณภาพ
4.1 จัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
4.3 จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรือ่ งการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน
4.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
4.5 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายใน
5. นโยบายดานการบริการวิชาการ
5.1 เปนศูนยฝก อบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
5.2 เปนศูนยสอบทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกบั นักศึกษา บุคลากรและบุคคล
ทั่วไป
5.3 เปนแหลงบริการฐานขอมูลออนไลนในการศึกษาคนควาใหกับนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป
5.4 เปนแหลงบริการทรัพยากรสารนิเทศในการศึกษาคนควาใหกับนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป
5.5 เปนแหลงเผยแพรขอมูลดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
เชน สาร/วารสาร/ขาวสารของสํานักฯ และเว็บไซตของสํานักฯ ใหกับโรงเรียนและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
6. นโยบายดานการจัดทําระบบฐานขอมูล
6.1 สงเสริมการพัฒนาระบบและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร การวิจัย และการบริการวิชาการแก
สังคม
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการบุคลากร
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร (ERP: Enterprise
Resource Planning)
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6.4 พัฒนาเครือขายสารสนเทศและศูนยขอมูลตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงและ ใชประโยชน
รวมกันได ภายในองคกรทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
6.5 สงเสริมใหมีการประสานงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ให เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
6.6 สงเสริมใหบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร เปาประสงคมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรดานการปฎิรูประบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถูกบรรจุอยู
ในยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
1. มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี และมีธรรมาภิบาลที่เนนคุณภาพ คลองตัว ยืดหยุน และเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ
2. การปฏิบตั ิงานมีความคลองตัวตอบสนองตอความตองการ
3. ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหคลองตัว รวดเร็ว
4. พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และระบบประกันคุณภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม
7. สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน
บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมปิ ญญาแกสังคม
เปาประสงคของหนวยงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
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กลยุทธของหนวยงาน
1. สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักมีสวนรวมในการบริหารจัดการบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบ ISO
3. พัฒนาระบบ PMQA
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพบุคคล
6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนการดําเนินงาน
กลยุทธของหนวยงาน
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีคณ
ุ ภาพ
2. พัฒนาทักษะดาน ICT
3. พัฒนาทักษะดานการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office)
4. พัฒนาความรูดานประกันคุณภาพแกบคุ ลากร
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา และระดับยกคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษยเกา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
เปาประสงคมหาวิทยาลัย
1. บุคลากรมีศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขันในยุคสังคมฐานความรู
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตรของหนวยงาน
พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสํานัก ใหมีศกั ยภาพและขีด
ความสามารถ
เปาประสงคของหนวยงาน
บุคลากรของสํานักไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสม
ทันสมัย และธํารงไว ซึ่งสวนสุนันทา
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
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1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพดีจากการจัดสภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรการเรียนรู
ที่ทันสมัย
2. นักศึกษา บุคลากร พึงพอใจกับการปรับสภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากร
การเรียนรู
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหสมัยสูการเปน E-University
ยุทธศาสตรของหนวยงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศใหทนั สมัย
เปาประสงคของหนวยงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ สูการเปน E-library และ ระบบ
สนับสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT Infrastructure ไดแกระบบเครือขายความเร็วสูงของสถาบันในระบบ
EPR
กลยุทธของหนวยงาน
1. พัฒนาระบบ E-library
2. พัฒนาระบบe-book
3. พัฒนาระบบ (BI)
4. พัฒนาระบบ Server
5. พัฒนาระบบเน็ตเวิรด
6. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ
7. พัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุ
8. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
การจัดทําแผนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเปาหมายที่จะสรางแผนการ
ดําเนินการที่มพี ื้นฐานมาจากสภาพปญหา จุดออน และการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น ในการจัดทํา
แผนจึงมีรูปแบบและกระบวนการในแตละขั้นตอน ดังนี้
ปจจัยนําเขา (Input)

กระบวนการ (Process)

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

มติคณะกรรมการใหหนวยงาน

แหงชาติ ฉบับที 10 พ.ศ. 2550-2554

จัดทําแผนกลยทธ

ผลที่ไดรับ (Output)

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
(IT 2010)

จัดตั้ง คณะทํางานจัดทําแผน

นโยบายของมหาวิทยาลัย
ศึกษาทบทวนนโยบาย/แผนงาน
ในดานตาง ๆ ของสํานัก

ขอมูล/งานวิจัย ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา SWOT

ของสํานักปการศึกษา 2552

ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ป 2554

แผนปฏิบัติราชการ ป 2554

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ประวัติความเปนมา
พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม จึงมีประกาศเรื่อง
การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พุทธศักราช 2548 ลงวันที่ 25 เมษายน
2548 กําหนดใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการใหบริการสนับสนุน
การเรียนการสอนดานวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบดวย 4
หนวยงานยอย ไดแก สํานักงานผูอํานวยการ และศูนยใหบริการ 3 ศูนย ซึ่งประกอบดวยศูนยวิทยบริการ
ศูนยการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตการ
กํากับดูแลของ
รองอธิการบดีฝาวิจัยและบริการวิชาการ ตอมาปพุทธศักราช 2549 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช
2549 ลงในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 74 วันที่ 3 สิงหาคม 2549 กําหนดให “แบงสวนราชการใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปวัฒนธรรม เปน
สํานักงานผูอํานวยการ” ดังนั้น ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เปนตนมา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีสวนราชการภายในเปนสํานักงานผูอํานวยการ (ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากสํานักงานเลขานุการ) และ
มีการบริหารงานภายในเปนศูนย 3 ศูนย คือ ศูนยวิทยบริการ ศูนยการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสและ
เทคโนโลยีการศึกษา และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ แตละศูนยมีประวัติความเปนมาดังนี้
ศูนยวิทยบริการ
มีพัฒนาการมาจากหองสมุดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2480 ณ อุโมงคใตเนินพระนางฯ เปนการชั่วคราว ตอมาไดยายไปอยูที่อาคารสายสุทธานพดล
พุทธศักราช 2500 ไดยายไปอยูที่อาคาร 1 (อาคารกรรณาภรณพพิ ฒ
ั น) มีขนาด 2 หองเรียน ระยะนี้
หองสมุดเริ่มปฏิบัติงานทุกอยางที่เปนระบบสากลนิยมตอมาในป พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยครูสวนสุนัน
ทาไดรับงบประมาณสรางอาคารหอสมุด 2 ชั้น เปนอาคารเอกเทศ และไดรับการเปลี่ยนฐานะจาก
หองสมุดมาเปนหอสมุด วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการอํานวยการ
หอสมุด ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานหอสมุดเปนไปตามหลักวิชาวิชาบรรณารักษศาสตรอยางแทจริง ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518
พุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูไดรับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพล
อดุลยเดช ยกฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ” สวนในงานของฝายหอสมุดไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มาใชดําเนินงาน โดยใชโปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS
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พุทธศักราช 2538 วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ” อยางถูกตองตามกฎหมาย
และตามการแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏ ไดกําหนดใหฝายหอสมุดมีฐานะเปลี่ยนไปเปน “ สํานักวิทย
บริการ ” และสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดรับงบประมาณเพื่อจัดสรางอาคารสํานักวิทยบริการ 4 ชั้น สราง
เสร็จเรียบรอยในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2541 หลังจากนั้นไดทําทางเดินเชื่อมอาคารหอสมุดเกากับ
อาคารหลังใหม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ ตอมาไดรับพระราชทานนามวา“อาคารเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2542 สํานักวิทยบริการเริ่มเปด
บริการใหแก อาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ของสถาบันฯ โดยนําระบบหองสมุดอัตโนมัติโปรแกรม
Alice for Windows มาใช
ตอมาปพุทธศักราช 2543 ไดมีการตอเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ขึ้นเพื่อขยายการ
ใหบริการตําราวิชาการ และงานวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งตําราวิชาการในโครงการตําราราชภัฏเฉลิม
พระเกี ยรติ ฯ และห อ งสมุด ศู น ย พุท ธศาสนาเพื่ อ สัน ติภ าพ โดยไดเ ปด บริ ก ารให แ ก นัก ศึ ก ษาตั้ งแต ป
การศึกษา 2544 ปลายป พ.ศ. 2544 สถาบันฯ มีนโยบายสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรและภาษาเคียงขาง
อาคารหอสมุด จึงจําเปนตองรื้อถอนอาคารหอสมุดในสวนที่เปนสํานักงานของฝายเลขานุการ สํานักวิทย
บริการ จึงตองยุบหองสมุดสําหรับคนพิการ เพื่อใชพื้นที่เปนสวนหนึ่งของสํานักงานฝายเลขานุการ ยายมุม
เด็กไปจัดไวที่ ชั้น 1 หองโถงหนาลิฟท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พุทธศักราช 2547 คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ (สปศ.) ไดเสนอยกฐานะให
สถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัย มีฐานะเปนนิติบุคคล และเมื่อวันที่ 9
มิถุนายน พุทธศักราช 2547
พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว ภู มิ พลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ประกาศใช
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 เพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม
และสํานักวิทยบริการ ไดเปลี่ยนฐานะเปนศูนยวิทยบริการ สังกัดกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ ศูนยคอมพิวเตอรและบริการ ไดประกาศและจัดตั้งศูนยฯ ขึ้น
ตั้ง แตป การศึ ก ษา 2529 ที่ทํ าการสํ านั กงานอยูที่ 127 หรือ 1127 อาคาร 1โดยมีเป าหมายเพื่อ ใหก าร
ฝกอบรมและบริการทางดานคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวรใหแกบุคลากรของหนวยงาน ทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ
พุทธศักราช 2529 ไดรับความรวมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มาทําการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบไมโครคอมพิวเตอรและ
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ระบบปฏิ บั ติ ก ารการซ อ มบํ า รุ ง ไมโครคอมพิ ว เตอร คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนสถาป ต ยกรรม
ไมโครคอมพิวเตอร เปนตน
พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2 5 2 9 -2 5 3 2 ไ ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ ศู น ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในโครงการพัฒนาอาจารยผูสอนคอมพิวเตอร ใหแกคณาจารยของสถาบันราช
ภัฏทั้ง 36 แหงทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 รายวิชา รวม 18 หนวยกิต ไดแก การประมวลผลแฟมขอมูล การเขียน
โปรแกรมภาษาปาสคาล การวิเคราะหและออกแบบระบบ ระบบการจัดการฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการ
และโครงสรางขอมูล ไดมีอาจารยผูสอนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรจากสถาบันราชภัฏผานการอบรม
ทั้งสิ้นประมาณ 250 คน
ตั้ง แต พุ ท ธศั ก ราช 2529 มาจนถึ ง ปจ จุ บัน ศู น ย ค อมพิ ว เตอร ไ ดใ ห บ ริก ารแก ชุม ชน โดยการ
ฝกอบรมหลักสูตรดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกประชาชน, หนวยงานของภาครัฐและ
เอกชน และบุคคลภายนอก มากกวา 150 รุน หรือประมาณ 3,000 กวาคน
ตอมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏไดมี
นโยบายใหแตงตั้งผูบริหารระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทางดาน IT (Information Technology) จึงไดมี
การจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแตงตั้ง CEO ขึ้น
พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดประกาศโครงการจัดตั้งสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหการบริการดานการฝกอบรมดาน IT ใหแก บุคลากร และบุคคลภายนอก บริการและ
ดูแลระบบ IT ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งสถาบัน พรอมทั้งดูแลแผนแมบทดาน IT ของสถาบัน โดยสถาบันฯ
มีการประกาศโครงสรางการบริหารและการกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบริหาร และฝายตาง ๆ ของสํานัก
ขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 และแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2543
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนแมบท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นในป
พุทธศักราช 2543 เปนแผนแมบทที่ใชระหวางป พ.ศ. 2543-2544 ไดมีการวางระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐาน
หรือ IT Infrastructure ไดแกระบบเครือขายความเร็วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System ระบบ ERP
สําหรับการบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction สําหรับการเรียนการสอน
จนกระทั่งพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดเปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และในปตอมา พุทธศักราช 2548 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปลี่ยนฐานะตามโครงสราง
องคกรใหมของมหาวิทยาลัยฯ เปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โครงสรางหนวยงาน

อธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

ศูนยวิทยบริการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางการบริหารงาน

อธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภารกิจ หนาที่ของหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย 3 หนวยงาน ดังนี้
4.1 สํานักงานผูอํานวยการ
มีหนาที่ประสานกํากับ ควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 3
หนวยงานยอย ประกอบดวย ศูนยวิทยบริการ ศูนยการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีการศึกษา
และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของสํานักในดาน
การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสํานักสามารถจัดดําเนินงาน และควบคุมงานของสํานักใหสําเร็จ และพัฒนานโยบาย
และเปาหมายที่ไดวางไว งานที่ปฏิบัติจึงประกอบดวย งานนโยบายและแผน งานธุรการและงานสรบรรณ
งานดานงบประมาณ การเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประเมินผล งานประชาสัมพันธ งาน
ประกันคุณภาพ งานจัดการความรู และใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการพิเศษตาง ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งประสานงานและดําเนินงานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
4.2 ศูนยวิทยบริการ
มีภารกิจหนาที่ดังนี้ รวบรวม จัดเก็บ และบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานขอมูลออนไลน
ใหแกคณาจารย นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา
การบริการของศูนยวิทยบริการ
1. บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริการวารสารและหนังสือพิมพ
3. บริการหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
4. บริการสื่อโสตทัศน
5. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
6. บริการสืบคนอินเตอรเน็ต และซีด-ี รอม
7. บริการฐานขอมูลออนไลนและฐานขอมูลซีดี-รอม
8. บริการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลออนไลน
งานบริหารจัดการ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. จัดพิมพและโตตอบหนังสือราชการ
2. ควบคุมดูแลบริหารบุคลากรของศูนยวิทยบริการ
3. จัดสรรงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวทิ ยบริการ
4. จัดซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑ
5. รวบรวม จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในศูนยวิทยบริการ
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6. ดูแลอาคารสถานที่
งานบริการ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. บริการการอานทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
3. นิทรรศการและสงเสริมการอาน
4. บริการอางอิงและจัดทําบรรณานุกรม
5. บริการสารสนเทศเฉพาะบุคคล
6. บริการชวยคนควา
7. บริการสารสังเขปและดรรชนี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. ควบคุมดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยวิทยบริการ
2. ดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3. พัฒนาเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ
4. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งฐานขอมูลออนไลน
5. บริการสืบคนสารสนเทศ
6. รวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํา Digital Collection
งานเทคนิค มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. วิเคราะหและกําหนดเลขหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
3. ซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
4. จําหนายออกสื่อสิ่งพิมพ
5. จัดทําฐานขอมูลทองถิ่น
6. จัดหาเอกสารจดหมายเหตุ
งานโสตทัศนวัสดุ มีหนาทีร่ ับผิดชอบดังนี้
1. จัดหาสื่อโสตทัศน และโสตทัศนูวัสดุอุปกรณตาง ๆ
2. จัดเตรียมสือ่ โสตทัศนวัสดุ กอนออกใหบริการ
3. บริการสื่อโสตทัศน
4. ซอมบํารุงสื่อโสตทัศนวัสดุ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ
4.3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจ หนาที่ ดังนี้
1. การใหบริการและดูแลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
2. การดูแลและจัดทําขอมูลใน web site
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3. การใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail
4. การใหบริการเครือขายไรสาย Wireless Lan
5. การใหบริการใชอินเตอรเน็ตจากทางบาน Dail Up
6. ใหบริการฝกอบรมทักษะมาตรฐานการใช ICT ใหกับนักศึกษา
7. ใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรแกบุคลากรและบุคคลทั่วไป
ฝายบริหารและธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานแผนงาน
2. งานงบประมาณ
3. งานจัดซื้อ/จัดจาง
4. งานธุรการและงานสารบรรณ
5. งานบริหารบุคคล
6. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ฝายเครือขายอินเทอรเน็ตและบํารุงรักษา มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานคอมพิวเตอรแมขาย
2. งานระบบเครือขาย Intranet และ Internet
3. งานตรวจสอบและปองกันไวรัส
4. งานระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
5. งานแนะนําวิธีการใชงานอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
6. งานดูแลหองบํารุงรักษา
ฝายวิจัยและพัฒนาระบบ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานวิจยั สรางฐานความรู
2. งานออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ
4. งานวิจยั และพัฒนาตนแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. งานใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการใหงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานติดตามและประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
มหาวิทยาลัย
ฝายอบรมและบริการวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระยะสั้น
2. จัดทําแผนการฝกอบรม
3. จัดทําคูมือและเอกสารประกอบฝกอบรม
4. จัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ
5. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
6. งานประชาสัมพันธ
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บุคลากรของหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทั้งสิ้น 44 อัตรา จําแนกตามหนวยงานยอย
ดังนี้
สํานักงานผูอํานวยการ จํานวนทั้งสิ้น 6 อัตรา ดังนี้
ผูอํานวยการสํานักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 อัตรา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 5 อัตรา
ศูนยวิทยบริการ จํานวนทั้งสิ้น 29 อัตรา ดังนี้
รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ
จํานวน 1 อัตรา
บรรณารักษ
จํานวน 10 อัตรา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ
จํานวน 1 อัตรา
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
จํานวน 2 อัตรา
เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
เจาหนาที่หองสมุด
จํานวน 10 อัตรา
พนักงานรับโทรศัพท
จํานวน 1 อัตรา
ชางศิลป
จํานวน 1 อัตรา
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนบุคลากร 9 อัตรา ดังนี้
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 อัตรา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
จํานวน 6 อัตรา
ขอมูลเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูล
ผูใช

จํานวน
Server
31
5
1
37

จํานวน
คอมพิวเตอร
193
4
61
258

จํานวน จุดเชื่อม
อินเตอรเน็ตทุกประเภท
310
3
22
335

จํานวนระบบฐานขอมูล

นักศึกษา
อาจารย
24
ฝายสนับสนุน
3
รวม
27
หมายเหตุ
ในกรณีใชทรัพยากรรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยและฝายสนับสนุนจะระบุจํานวนไวที่เดียว
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ขอมูลผูรบั บริการและวิธกี ารใหบริการ
1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
วิธีการใหบริการ
- นักศึกษาใชสําเนาบัตรนักศึกษา
- บุคลากรใชสําเนาบัตรประชาชน
- คณาจารยใชสําเนาบัตรขาราชการ
สามารถขอรับ User name และ password ไดที่ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
2. การใชงาน Wireless SSRU มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
วิธีการใหบริการ
- นักศึกษาใชสําเนาบัตรนักศึกษา
- บุคลากรใชสําเนาบัตรประชาชน
- คณาจารยใชสําเนาบัตรขาราชการ
สามารถขอรับ User name และ password ไดที่ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
3. บริการใชอินเทอรเน็ตจากทางบาน
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
วิธีการใหบริการ
- นักศึกษาใชสําเนาบัตรนักศึกษา
- บุคลากรใชสําเนาบัตรประชาชน
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- คณาจารยใชสําเนาบัตรขาราชการ
สามารถขอรับ User name และ password ไดที่ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
4. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
วิธีการใหบริการ
- นักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษา
- บุคลากรแสดงบัตรพนักงาน
- คณาจารยแสดงบัตรขาราชการ
5. บริการโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
วิธีการใหบริการ
- นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 หรือนักศึกษาทีย่ ังไมผานโครงการสามารถเลือกกิจกรรมอบรม
หรือกิจกรรมสอบก็ไดสามารถเลือกลงทะเบียนตามที่ศนู ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กําหนดไดดวยตนเองในเว็บ www.ict.ssru.ac.th
6. บริการยืม-คืนหนังสือ และ สื่อโสตทัศน
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
9 บุคคลทั่วไป
วิธีการใหบริการ
- ผูใชบริการแสดงบัตร (บัตรนักศึกษา บัตรอาจารย บัตรขาราชการและบัตร
พนักงาน) ทุกครั้งเมื่อใชบริการ
- นําหนังสือและสื่อโสตทัศนที่ตองการยืมมาแสดง ตอเจาหนาที่ ถาตองการแผน
CD-Rom ประกอบหนังสือใหแจงเจาหนาที่ประจําเคานเตอร
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- เมื่อทําการยืม-คืนเสร็จเรียบรอยแลว ผูยมื ตองประทับตราวันกําหนดสงคืนดวย
ตนเองทุกครั้ง
- หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผูแตงเดียวกันยืมได 1 เลม
- ผูยืมใชสิทธิในการยืมหนังสือและวัสดุสารสนเทศตอกันได (ยกเวนกรณีหนังสือ
และวัสดุสารสนเทศดังกลาวที่มีผูทําการจองไว ไมสามารถยืมตอได)
- ผูที่มีหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศของศูนยวทิ ยบริการเกินกําหนด จะไมอนุญาตยืม
วัสดุสารสนเทศ
- หากพบหนังสือและวัสดุสารสนเทศที่ตองการยืม ไดมีผูใชบริการยืมออกหมดแลวผู
ยืมสามารถใชบริการจองหนังสือไดที่เคานเตอรบริการยืม-คืน
7. บริการวารสารและหนังสือพิมพ
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
9 บุคคลทั่วไป
วิธีการใหบริการ
- ผูใชบริการสามารถหยิบอานไดโดยเสรี เมื่อเลิกใชบริการสามารถนํามาเก็บที่ที่ได
จัดไวให
- หากเปนวารสารวิชาการที่ทําดรรชนี และวารสารลวงเวลา ผูใชบริการจะตองแจงให
เจาหนาที่ทเี่ คานเตอรยืม-คืน หยิบให
8. บริการอินเตอรเน็ต
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
9 บุคคลทั่วไป
วิธีการใหบริการ
- ผูใชแสดงบัตรนักศึกษาหรือหลักฐานการลงทะเบียนในการเขาใชบริการครั้งแรก
เพื่อขอ User และ Password การใชเครื่อง
- การใชบริการผูใช 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สามารถใชไดคนละ 2 ชั่วโมง
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9. บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
9 บุคคลทั่วไป
วิธีการใหบริการ
- ผูใชบริการสามารถเขาใชบริการไดดว ยตนเองโดยเขาสูเว็บไซตของศูนยวิทย
บริการ www.library.ssru.ac.th และเขาไปที่ฐานขอมูลออนไลน ซึ่งจะปรากฏ
รายชื่อฐานขอมูลออนไลนทั้งหมด ซึ่งผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการฐานขอมูล
ตาง ๆ ไดเลย
10. บริการเอกสารจดหมายเหตุ
ผูรับบริการ
9 นักศึกษา
9 อาจารย
9 บุคลากร
9 บุคคลทั่วไป
วิธีการใหบริการ
- ผูใชบริการสามารถอานและศึกษาคนควาดวยตนเองเอกสารที่จัดเตรียมไวในตู และ
เครื่องคอมพิวเตอรแตะสัมผัส
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บทที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) และการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินคุณภาพ
การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา (SWOT)

1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดแข็ง
การสื่อสารสารสนเทศหลากหลาย
มีสื่อทรัพยากรสารสนเทศทันสมัย
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
การแบงภาระงาน/ระบบการทํางานเปน
ระบบ
สถิติในการปฏิบัติงานสามารถ
ตรวจสอบได
การบริการเชิงรุก/Service Mind
ความสามัคคี
สงเสริมการอาน
ระบบอินเทอรเน็ต
โอกาส
งบประมาณพัฒนาบุคลากร
สงเสริมการเขาอบรม/การศึกษาดูงาน
มั่นคงกาวหนา (การขึ้นเงินเดือน/บรรจุ)
เปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียง
อยูใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก
ใกลสถานที่ราชการที่สําคัญ
ไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอก
การสื่อสารภาษาตางประเทศของ
พนักงาน

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

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

จุดออน
พื้นที่คับแคบ
สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอตอ
ผูใชบริการ
การสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน
ความปลอดภัย
อุปกรณ/ชัน้ วางหนังสือในการจัดเก็บ
ขาดการสื่อสารภายในองคกร
วิทยานิพนธมีใหบริการนอย

อุปสรรค
การเมืองสงผลตอความปลอดภัย/การ
เดินทาง
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
คูแขงขันมีมาก
สถานที่คับแคบ (ที่จอดรถ สนามกีฬา )
ขาดความรวมมือการประสาน
หนวยงาน
การลดความสําคัญทางหนวยงาน
ขาด/ลาชาในการงบประมาณในการจัด
โครงการตาง ๆ
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การพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552
องคประกอบ

ขอเสนอแนะผลการประเมิน

แนวทางการปรับปรุง

1.ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต
นักศึกษา

- การเขียนยุทธศาสตรของสํานัก ยัง
ไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
- การเขียนผลการดําเนินงานยังไมได
ระบุวิธีการวาทําอยางไร
- ขาดการระบุปริมาณใหสอดคลอง
กับเกณฑการประเมิน
- ตองมีการจัดทําคูมือเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติใหชัดเจน

- ควรวิเคราะหและจัดทําตาราง
วิเคราะหยุทธศาสตรและกลยุทธ
และนําเสนอในที่ประชุม
- สํานักควรจัดประชุมเพื่อตกลง
แนวทางการเขียนผลการ
ดําเนินงานรวมกัน

- ทบทวนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติงานประจําป

- ควรจัดทําหลักฐานใหเปน
ปจจุบัน เชน คําสั่งแตงตั้ง
ผูปฏิบัติงาน
- โครงการบางโครงการไมอยูใน
องคประกอบที่ 5 ไมตองเอามาใส
- ควรมีการเผยแพร Strategy
Map ใหบุคลากรในสํานักเขาใจ
รวมกันเพื่อผลักดันใหองคกร
ไปสูความสําเร็จ

- จัดทําคูมือการบริการ
วิชาการ

- การเขียนหลักฐานจะตองตรง
กับฉบับจริง

- จัดทําแผนการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี

5. การบริการ
วิชาการแกสังคม

7. การบริหารและ
การจัดการ

- การเผยแพรในวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรของสํานัก
- การนําผลการประเมินผูบริหารมา
เชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ

8. การเงินและ
งบประมาณ

- ขาดการวิเคราะหความตองการใช
ทรัพยากรรวมกัน

9. ระบบและกลไก - หลักฐานขาดความเชื่อมโยง
การประกันคุณภาพ เกีย่ วกับการนําผลการตรวจประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
10. องคประกอบ - ควรกําหนดนโยบายแผนการ
ตามนโยบายรัฐบาล พัฒนา
“สถานศึกษา 3 ดี”

กิจกรรม/โครงการ

- ศึกษารูปแบบการเขียน
รายงานผลการดําเนินงานให
ไดตามมาตรฐาน

- จัดทํารายงานประจําป
- จัดทําเว็บไชตสํานัก
- จัดประชุมบุคลากรของ
สํานัก
- นําผลการประเมิน
ผูบริหารเพื่อเปนการ
พิจารณาความดีความชอบ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
- ควรมีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อวิเคราะหความ - ประชุมกรรมการบริหาร
ตองการใชทรัพยากรรวมกันของ เพื่อวิเคราะหความตองการ
สํานักพรอมทั้งจัดทําแผนการใช - จัดทําแผนการใช
ทรัพยากรรวมกัน
ทรัพยากรรวมกัน
- จัดทํารายงานการใช
ทรัพยากรรวมกัน
- ควรจัดหลักฐานเอกสารให
- ปรับปรุงโครงการให
สอดคลองกับการดําเนินงาน
สอดคลองกับผลการ
ประเมิน
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติราชการประจําป
ปรัชญา
สารสนเทศทันสมัย เทคโนโลยีกาวไกล สูสังคมแหงการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนภูมิปญญา
วิสัยทัศน
เปนองคกรชั้นนํา ในการบริการดานเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุงสู
มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. ใหบริการระบบเครือขายสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แกนกั ศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูใ ชบริการทั่วไป ดวยระบบการใหบริการเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกนักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
4. ใหบริการวิชาการและสารสนเทศ แกนกั ศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
5. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเปน
ศูนยกลางบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงรัตนโกสินทร
คานิยม
มุงมั่นบริการ ทํางานเปนทีม มีคุณธรรม ผูนําเทคโนโลยี
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จุดเนนในการพัฒนาประจําป
1. พัฒนา ระบบ e-library
2. พัฒนาระบบ e-book
3. พัฒนาระบบ ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (BI)
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพรายบุคคล
5. พัฒนาระบบ ISO 9000 : 2008
นโยบายดานการปฏิบตั ิงาน
นโยบายขอที่ 1 ดานการบริหาร
มาตรการ
1. มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดดี วยหลักความเสมอภาค การมีสวนรวม
ความคุมคา และความโปรงใส
2. กําหนดอํานาจหนาที่ของบุคลากรใหชดั เจน
3. พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
4. จัดใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
5. มีการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานัก เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะกอใหเกิดการประหยัดงบประมาณดานการ
บริหารจัดการ
นโยบายขอที่ 2 ดานการบริการ
มาตรการ
1. เปนแหลงบริการวิชาการที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการและใหบริการ
อยางเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และทันตอความตองการของผูใช
3. มีการจัดระบบบริการตาง ๆ ใหผูใชมีความพึงพอใจมีบรรยากาศทางบริการ
วิชาการที่สะอาด สะดวก เชิญชวนใหเขาไปใชบริการ
4. มีการเผยแพรบริการวิชาการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู
ประชาคมทั่วไป
5. มีการพัฒนาบุคลากรใหมศี ักยภาพในการปฏิบัติงาน และใหบริการแกผูใช
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นโยบายขอที่ 3 ดานการพัฒนาบุคลากร
มาตรการ
3.1 ดานการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน
3.1.1 บุคลากรภายในสํานักจะตองไดรับการฝกอบรม เขารวมสัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมศี ักยภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการแกผูใช
3.1.2 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเพือ่ การพัฒนาการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
3.1.3 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหความรูแกบุคลากรภายใน
หนวยงาน
3.1.4 พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหความรูแกบคุ ลากรภายในหนวยงาน
3.1.5 พัฒนาทักษะดานการบริการ เพื่อใหความรูแกบุคลากรภายในหนวยงาน
3.1.6 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหบคุ ลากรภายในหนวยงานมีจติ สํานึกที่ดี
3.2 ดานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.2.1 ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3.2.2 รวมมือกับหนวยงานอื่นจัดฝกอบรมดานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.2.3 ใหความรูดานการใชฐานขอมูลออนไลน
3.3 ดานการพัฒนานักศึกษา
3.3.1 อบรมและสอบทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
3.3.2 จัดฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตรระยะสั้น
3.3.3 จัดอบรมใหนกั ศึกษามีทักษะการใชหองสมุด และการใชฐานขอมูล
ออนไลน
3.3.4 พัฒนาดานคุณธรรม และจริยธรรม
นโยบายขอที่ 4 ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
มาตรการ
4.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธถาวรตามจุดตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
4.2 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเพื่อแจกตามสถานที่จัดงานนิทรรศการตางๆ
4.3 ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน –วิทยุ
4.4 ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและเว็บไซตอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
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4.5 รวมมือและใหบริการดานการประชาสัมพันธกับทางมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
นโยบายขอที่ 5 ดานการประกันคุณภาพ
มาตรการ
5.1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
5.2 จัดทําคูมอื การปฏิบัติงาน
5.3 จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือเกีย่ วกับเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
หนวยงาน
5.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
5.5 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการตรวจประเมิน
ภายใน

ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบุคลากร
คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและศิษยเกา
ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน

1. ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการศึกษาใหมีธรร
มาภิบาล และสูการ
เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ

เปาประสงคมหาวิทยาลัย
1. บุคลากรมีศักยภาพ มี
ความสามารถในการ
แขงขันในยุคสังคม
ฐานความรู
2. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. มีระบบบริหารจัดการที่
ดี และมีธรรมาภิบาลที่
เนนคุณภาพ คลองตัว
ยืดหยุน และเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ

ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
บุคลากรของสํานัก
ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถ

บริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
เพิ่มพูนภูมิปญญาแก
สังคม

เปาประสงคของ
หนวยงาน
บุคลากรของสํานัก
ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

กลยุทธของหนวยงาน

1. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ
2. พัฒนาทักษะดาน ICT
3. พัฒนาทักษะดานการ
ใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
(e-office)
4. พัฒนาความรูดาน
ประกันคุณภาพแก
บุคลากร
พัฒนาระบบบริหาร 1. สนับสนุนใหบุคลากร
จัดการที่ดี มีคุณธรรม ในสํานักมีสวนรวมใน
โปรงใส ตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
ได
บริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาล
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

5. ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ทรัพยากรการเรียนรู
และเทคโนโลยีให
เหมาะสมทันสมัย
และธํารงไว ซึ่งสวน
สุนันทา

เปาประสงคมหาวิทยาลัย
2. การปฏิบัติงานมีความ
คลองตัวตอบสนองตอ
ความตองการ
3. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ใหคลองตัว รวดเร็ว
4. พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณ
ใหมีความโปรงใส
ตรวจสอบได
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี และ
ระบบประกันคุณภาพ
6. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรม
7. สงเสริมใหผูมีสวนได
สวนเสียและประชาชนมี
สวนรวมแสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
1. บัณฑิตมีคุณภาพดีจาก
การจัดสภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากร
การเรียนรูที่ทันสมัย
2. นักศึกษา บุคลากร พึง
พอใจกับการปรับ
สภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากร
การเรียนรู
3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหสมัยสู
การเปน E-University

ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน

เปาประสงคของ
หนวยงาน

กลยุทธของหนวยงาน
2. พัฒนาระบบ ISO
3. พัฒนาระบบ PMQA
4. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
5. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพบุคคล
6. จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนการ
ดําเนินงาน

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ใหทันสมัย

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศ
สูการเปน E-library
และ ระบบสนับสนุน
ขั้นพื้นฐานหรือ IT
Infrastructure ไดแก
ระบบเครือขาย
ความเร็วสูงของ
สถาบันในระบบ EPR

1. พัฒนาระบบ
E-library
2. พัฒนาระบบe-book
3. พัฒนาระบบ (BI)
4. พัฒนาระบบ Server
5. พัฒนาระบบเน็ตเวิรค
6. พัฒนาระบบจัดเก็บ
ขอมูลขนาดใหญ
7. พัฒนาสื่อ
โสตทัศนวัสดุ
8. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร
9. จัดหาหนังสือ และ
วารสารอิเล็กทรอนิกส
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
สําน ักวิทยบริการและเทคโนโลยส
ี ารสนเทศ
มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา

ิ ยุทธศาสตร
ภาพรวมแผนผ ังเชง
ั
วิสยท
ัศน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
หล ัก

เป็ นองคกรชั้นนํา ในการบริการด านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ มุงสู มาตรฐานสากล
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
บุคลากรของสํานัก
ใหมีศกั ยภาพและขีด
ความสามารถ

บริ หารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มพูนภูมิ
ปัญญาแกสังคม

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร
สารสนเทศให
ทันสมัย

1. บุคลากรของสํานักไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
2. พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่ดี มีคุณธรรม โปร งใส ตรวจสอบได
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ สูการเป็ น E-library
และ ระบบสนับสนุ นขั้นพื้นฐานหรื อ IT Infrastructure ไดแก ระบบเครื อขายความเร็ วสูงของสถาบันในระบบ EPR

Strategy Map
เปาประสงค

Corporate Scorecard
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ิ ธิผล
ประสท
คุณภาพ
ิ ภาพ
ประสทธิ
พ ัฒนาองคก
 ร
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สําน ักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวท
ิ ยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา

Strategy Map

เป็ นองคกรชัน้ นําในการบริการดานเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล

ิ ธิผล
ประสท

ั ัศน
วิสยท

ิ ธิภาพ
ประสท

คุณภาพ

 งค กรคุณภาพ
การพ ัฒนาสูอ

ระบบบริหารจ ัดการองคกร
ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

พ ัฒนาระบบ
ประก ันคุณภาพ

พ ัฒนาระบบ ICT
เพือ
่ การบริหาร

พ ัฒนาองคกร

ความพึงพอใจของผูร ับบริการ

พ ัฒนาท ักษะดาน
ICT แกน ักศึกษา

พ ัฒนาระบบบริหาร
จ ัดการดวยหล ัก
ธรรมาภบ
ิ าล

พ ัฒนาองคกรใหมรี ะบบ
การบริหารจ ัดการทีด
่ ี

งานบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพ

พ ัฒนาตามแผน
่ ง
บริหารความเสีย

ปร ับปรุงคุณภาพ
บริการ

พ ัฒนาบุคลากรให
มีความรูค
 วามสามารถ
ในการปฏิบ ัติงาน

ปร ับปรุงและพ ัฒนา
่ เทคโนโลยี
สือ
และทร ัพยาการ

บุคลากรมีความรูค
 วามสามารถ
ไดร ับการพ ัฒนาตามแผนพ ัฒนา
บุคลากรตอเนือ
่ ง
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ี ัด สําน ักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคและต ัวชว
มหาวิทยาล ัยราชสวนสุน ันทา
เปาประสงค

ี ัด
ต ัวชว
 ระด ับความพึงพอใจของผูม
 าร ับบริการหองสมุดและหองปฏิบ ัตก
ิ าร

 งคกร
การพ ัฒนาสูอ
คุณภาพ

 ระด ับความสา
ํ เร็จของระบบและกลไกการประก ันคุณภาพ

ิ ธิผล
ประสท
ตามยุทธศาสตร

ความพึงพอใจของ
ผูร
 ับบริการ
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ี ัด สําน ักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคแ
 ละต ัวชว
มหาวท
ิ ยาล ัยราชสวนสุน ันทา
ี ัด
ต ัวชว

เปาประสงค 

คุณภาพการ
ใหบริการ

ระบบบริหารจ ัดการองค กรทีม
่ ี
ิ ธิภาพ
ประสท




งานบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ



ํ เร็จในการเปิ ดโอกาสใหบุคลากร
ระด ับความสา
 นรวมในการบรห
ภายนอกเขามามีสว
ิ ารจ ัดการ
องค กร
ํ เร็จของการดําเนินงานตาม
ระด ับความสา
แผนการจ ัดการความรู 
ิ ภาพการใหบ ริการ
ประเม ินประสทธิ
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ี ัดสําน ักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคและต ัวชว
มหาวิทยาล ัยราชสวนสุน ันทา
ี ัด
ต ัวชว

ิ ธิภาพของ
ประสท
การปฏิบ ัติราชการ

เปาประสงค
ึ
พ ัฒนาท ักษะดาน ICT แกน ักศกษา
และบุคลากร



รอยละความสําเร็ จของการพ ัฒนาท ักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ึ
ั ที่ 3
และดานภาษาอ ังกฤษของน ักศกษาช
นปี

พ ัฒนาบุคลากรใหมค
ี วามรู 
ความสามารถในการปฏ ิบ ัต ิงาน



รอยละของบุคลากรสายวช
ิ าการทีไ่ ดร ับการพ ัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพ ัฒนาบุคลากร
รอยละของบุคลากรสายสน ับสนุนวิชาการทีไ่ ดร ับการพ ัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพ ัฒนาบุคลากร

พ ัฒนาระบบ ICT เพือ
่ การบริหาร



 ย
ระด ับความสําเร็ จของการพ ัฒนาหรือปร ับปรุงฐานขอมูลทีช
่ ว
สน ับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบ ัต ิราชการ
ทีค
่ รอบคลุมถูกตองและท ันสม ัย

ื่ เทคโนโลยี
ปร ับปรุงและพ ัฒนาสอ
และทร ัพยากร



ื่ เทคโนโลยี และ
ระด ับความสําเร็ จของการพ ัฒนาสภาพแวดลอม สอ
 ตอการเรียนรู 
ทร ัพยากรทีเ่ อือ

ปร ับปรุงคุณภาพการบริการ



ระด ับความสําเร็ จของรอยละเฉลีย
่ ถวงนํา หน ักในการร ักษามาตรฐาน
ระยะเวลาใหบริการ

พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการดวยหล ัก
ธรรมาภิบาล



รอยละของอ ัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม

พ ัฒนาระบบประก ันคุณภาพ



ระด ับความสําเร็ จของการดําเนินงานผานเกณฑ คุณภาพการบริหาร
 ฐาน
จ ัดการภาคร ัฐขนพื
ั น

ี่ ง
พ ัฒนาตามแผนบริหารความเสย



รอยละเฉลีย
่ ถวงนํา หน ักความสําเร็ จของโครงการตามแผนบริหาร
ี่ ง
ความเสย
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ี ัดสําน ักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคและต ัวชว
มหาวิทยาล ัยราชสวนสุน ันทา
ต ัวชวี ัด

พ ัฒนาองคกร

เปาประสงค
บุคลากรมีความรูค
 วามสามารถ
ไดร ับการพ ัฒนาตาม
แผนพ ัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนือ
่ ง



รอยละของจํานวนบุคลากรทีเ่ ขารวมอบรม ประชุม
ั
สมมนา

พ ัฒนาองคก
 รใหมร
ี ะบบการ
บริหารจ ัดการทีด
่ ี



ํ เร็จของการดําเนินงานผานเกณฑคณ
ระด ับความสา
ุ ภาพ
 ฐาน
การบริหารจ ัดการภาคร ัฐขนพื
ั น
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2554 – 2557)
แผนระดับมหาวิทยาลัย

แผนระดับหนวยงาน

ยุทธศาสตร
ชาติ

ยุทธศาสตร
กระทรวง

เปาหมายใหบริการ
กระทรวง

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

เปาประสงคระยะยาว

ยุทธศาสตร
หนวยงาน

เปาประสงค
ระยะยาว
หนวยงาน

กลยุทธ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ

เปาหมายของตัวชี้วดั ที่สําคัญ
2554 2555 2556 2557

การพัฒนา
สังคมคุณภาพ
ชีวิต และลด
ความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม
: การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
อยางตอเนื่อง

การพัฒนาขีด
ความสามรถ
ของประเทศ
โดยใชความรู
เปนฐาน

คนไทยไดรับการ
พัฒนาใหมี
ศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตประกอบ
อาชีพ และ
เสริมสรางการ
แขงขันของ
ประเทศ

2. พัฒนา และ
ระดับยกคุณภาพ
มาตรฐาน
บุคลากร
คณาจารย
ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาและศิษย
เกา ใหมศี ักยภาพ
และขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

1. บุคลากรมีศักยภาพ
มีความสามารถในการ
แขงขันในยุคสังคม
ฐานความรู
2. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน
บุคลากรของ
สํานัก ใหมี
ศักยภาพและ
ขีด
ความสามารถ

บุคลากรของ
สํานักไดรับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร

1. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ
2. พัฒนาทักษะดาน ICT
3. พัฒนาทักษะดานการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
(e-office)
4. พัฒนาความรูดาน
ประกันคุณภาพแก
บุคลากร

4. รอยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่ไดรับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

80%

84%

86%

90%

5. รอยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
ไดรับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

80%

84%

86%

90%
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
ชาติ

การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
การวิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร
กระทรวง

การพัฒนาขีด
ความสามรถ
ของประเทศ
โดยใชความรู
เปนฐาน

ยุทธศาสตรชาติ

มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ
การเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร
กระทรวง

1. ปฏิรูประบบ
บริหารจัด
การศึกษาใหมีธรร
มาภิบาล และสู
การเปน
มหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ

แผนระดับหนวยงาน
ยุทธศาสตรชาติ

1. มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี และมีธรร
มาภิบาลที่เนนคุณภาพ
คลองตัว ยืดหยุน และ
เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ
2. การปฏิบัติงานมี
ความคลองตัว
ตอบสนองตอความ
ตองการ
3. ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหคลองตัว
รวดเร็ว
4. พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและบประมาณ
ใหมีความโปรงใส

ยุทธศาสตร
กระทรวง

บริหารจัดการ
ดวยหลักธรร
มาภิบาลเพื่อ
เพิ่มพูนภูมิ
ปญญาแก
สังคม

ยุทธศาสตรชาติ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่
ดี มีคุณธรรม
โปรงใส
ตรวจสอบได

ยุทธศาสตรกระทรวง

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรกระทรวง
2554 2555 2556 2557

6. ระดับความสําเร็จ ระดับ
5
ของการพัฒนา
ทักษะดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและดาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3
1. สนับสนุนใหบุคลากร รอยละของอัตรา
96%
ในสํานักมีสวนรวมในการ การเบิกจาย
บริหารจัดการบริหารงาน งบประมาณรายจาย
ดวยหลักธรรมาภิบาล
ในภาพรวม
2. พัฒนาระบบ ISO
3. พัฒนาระบบ PMQA
4. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
5. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพบุคคล
6. จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนการ
ดําเนินงาน

ระดับ
5

ระดับ ระดับ
5
5

96%

96%

96%
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
ชาติ

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตร
กระทรวง

แผนระดับหนวยงาน
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรกระทรวง

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรกระทรวง
2554 2555 2556 2557

ตรวจสอบได
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี และ
ระบบประกันคุณภาพ
6. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรม
7. สงเสริมใหผูมีสวน
ไดสวนเสียและ
ประชาชนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ระดับความสําเร็จ
ของระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ
ระดับความสําเร็จ
ในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
องคกร

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
ชาติ

การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
การวิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร
กระทรวง

การพัฒนาขีด
ความสามรถ
ของประเทศ
โดยใชความรู
เปนฐาน

ยุทธศาสตรชาติ

มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ
การเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร
กระทรวง

5. ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ทรัพยากรการ
เรียนรู และ
เทคโนโลยีให
เหมาะสมทันสมัย
และธํารงไว ซึ่ง

แผนระดับหนวยงาน
ยุทธศาสตรชาติ

1. บัณฑิตมีคุณภาพดี
จากการจัด
สภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรการเรียนรูที่
ทันสมัย
2. นักศึกษา บุคลากร

ยุทธศาสตร
กระทรวง

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
และทรัพยากร
สารสนเทศให
ทันสมัย

ยุทธศาสตรชาติ

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร
สารสนเทศ สู
การเปน Elibrary
และ ระบบ

ยุทธศาสตรกระทรวง

1. พัฒนาระบบ
E-library
2. พัฒนาระบบe-book
3. พัฒนาระบบ (BI)
4. พัฒนาระบบ Server
5. พัฒนาระบบเน็ตเวริท
6. พัฒนาระบบจัดเก็บ

ยุทธศาสตรชาติ
รอยละเฉลีย่ ถวง
น้ําหนักความสําเร็จ
ของความโครงการ
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ
ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐขั้นพื้นฐาน
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
สภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู

ยุทธศาสตรกระทรวง
2554 2555 2556 2557
100%

100%

100%

100%

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

100% 100%

100%

100%

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5
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แผนระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
ชาติ

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตร
กระทรวง
สวนสุนันทา

แผนระดับหนวยงาน
ยุทธศาสตรชาติ
พึงพอใจกับการปรับ
สภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรการเรียนรู
3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให
สมัยสูการเปน
E-University

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรกระทรวง

สนับสนุนขั้น
พื้นฐานหรือ IT
Infrastructure
ไดแกระบบ
เครือขาย
ความเร็วสูงของ
สถาบันในระบบ
EPR

ขอมูลขนาดใหญ
7. พัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุ
8. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร
9. จัดหาหนังสือ และ
วารสารอิเล็กทรอนิกส

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรกระทรวง
2554 2555 2556 2557

ระดับความพึง
³ 3.51 ³ 3.71 ³ 3.81 ³ 4.00
พอใจของผูมารับ
บริการหองสมุด
และหองปฎิบัติการ
ระดับความสําเร็จ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ของการพัฒนาหรือ
5
5
5
5
ปรับปรุงฐานขอมูล
ที่ชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการ
ที่ครอบคลุมถูกตอง
และทันสมัย

40

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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บทที่ 5 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปาประสงคมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ
ต.ค.

พ.ศ. 2553
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 2. พัฒนา และระดับยก
คุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษยเกา ใหมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
เปาประสงคมหาวิทยาลัย : การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตรหนวยงาน : 2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบุคลากรของสํานัก ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถ
เปาประสงคหนวยงาน : บุคลากรของสํานักไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร รอยละ 80
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมยอย : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูสากล

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : โครงการประชุม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน

รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร

รอยละ 80

260,000

เงินรายได

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

ส.ค. – ก.ย.54
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปาประสงคมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

พ.ศ. 2553
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 2. พัฒนา และระดับยก
คุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษยเกา ใหมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรหนวยงาน : 2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบุคลากรของสํานัก ใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถ
เปาประสงคหนวยงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสนับสนุนขัน้ พื้นฐานหรือ IT Infrastructure
ไดแกระบบเครือขายความเร็วสูงของสถาบันในระบบ
ERP รอยละ 80
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษยเกา
กิจกรรมยอย : การพัฒนาระบบการดูแลและการ
ใหบริการนักศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษาและ
สารสนเทศ)
โครงการ/กิจกรรมที่ 1: โครงการการพัฒนาทักษะ
มาตรฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปงบประมาณ 2554

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3

ระดับ 5

850,000

เงินรายได

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ก.ค. – ก.ย.54
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปาประสงคมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

พ.ศ. 2553
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 1. ปฏิรูประบบบริหารจัด
การศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ
เปาประสงคมหาวิทยาลัย : มีระบบการบริหารที่มีธรร
มาภิบาล คลองตัว และตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ
ยุทธศาสตรหนวยงาน : บริหารจัดการดวยหลักธรร
มาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมปิ ญญาแกสังคม
เปาประสงคหนวยงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได รอยละ 80
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการทั่วไป
กิจกรรมยอย : การพัฒนาระบบบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : บริหารแผนและงบประมาณ

รอยละของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณรายจายในภาพรวม

รอยละ 96

4,550,040

เงินรายได

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

ก.ย.54

โครงการ/กิจกรรมที่ 2: โครงการดําเนินการตามระบบ
บริหารจัดการตามเกณฑบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

ระดับ 1

3,377,180

เงินรายได

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

ก.ย.54
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปาประสงคมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

พ.ศ. 2553
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 5. ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย
และธํารงไว ซึ่งสวนสุนันทา
เปาประสงคมหาวิทยาลัย : 1. มีสภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา
2. นักศึกษา บุคลากร พึงพอใจตอสภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรการเรียนรู
3. มีฐานขอมูลเพื่อการวางแผน บริหาร การตัดสินใจ
และการประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตรหนวยงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย
เปาประสงคหนวยงาน : ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของสํานัก รอยละ 80
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสภาพแวดลอม สื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู
กิจกรรมยอย : การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
On-line e-book
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปาประสงคมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน เปาประสงคหนวยงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และสภาพแวดลอม
โครงการ/กิจกรรมที่ 2: บริการหองสมุดและ
หองปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยี
และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู
ระดับความพึงพอใจของผูมารับ
บริการหองสมุดและ
หองปฎิบัติการ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หรือปรับปรุงฐานขอมูลที่ชวย
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
ราชการที่ครอบคลุมถูกตองและ
ทันสมัย

เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน)
แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

พ.ศ. 2553
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ 5

7,186,000

เงินรายได

ศูนยวิทย
บริการ

ก.ย.54

ระดับ 3.51

80,745,700

เงินรายได

ศูนยวิทย
บริการ

ก.ย.54

ระดับ 5

2,000,000

เงินรายได

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ก.ย.54
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บทที่ 6 แนวทางการนําแผนสูก ารปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการจะมีการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนงบประมาณประจําปอยางใกลชิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการกํากับการจัดทํางบประมาณประจําป
ซึ่งจะนําผลแผนงาน/โครงการ
ประจําป มาจัดทํางบประมาณเพื่อใหเกิดความสัมฤทธิผล และการนําแผนสูการปฏิบัติจะตองมีการติดตาม
เพื่อประเมินผลระดับความสําเร็จหรือวัดระดับการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ตามที่กําหนดไวในแผนฯ
โดยมีวิธีการ ดังนี้
1. นโยบายการนําแผนสูการปฏิบตั ิ แบงเปน 2 ระดับ คือ
1.1 ระดับนโยบาย
1.1.1 ชี้แจงทําความเขาใจและแจงนโยบายใหบุคลากรในหนวยงานทราบวา
ตอไปนี้องคกรจะใชแผนฯ เปนแนวทางในการดําเนินงาน
1.1.2 ใชยุทธศาสตรและเปาหมายเปนกรอบในการดําเนินงานตามพันธกิจของ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
1.1.3 มีศูนยในการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนฯ
1.1.4 ใชการปฏิบัติงานตามแผนเปนกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.2 ระดับหนวยงาน
1.2.1 ใหกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินการ โดยใชแผนฯ เปนตัวชีน้ ํา
ในการจัดทําแผนงาน โครงการของแตละหนวยงาน
1.2.2 สงเสริม เรงรัดใหงานในความรับผิดชอบไดบรรลุและประสบความสําเร็จ
ตามแผนฯ
1.2.3 ประสานและรายงานกับระดับนโยบายเกีย่ วกับการจัดทําแผนฯในแตละ
หวงเวลา
2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา ได
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อใหการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักใหมีคณ
ุ ภาพและสอดคลองกับ วิสัยทัศน ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจําเปนที่จะกําหนดกลยุทธ คือ การพัฒนาบุคลากรของสํานักใหมีความรูความสามารถ
และมีทักษะในการนําระบบและวิธีการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมา
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พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯ ใหเขมแข็ง และยั่งยืน

เพื่อมีสวนรวมในการยกระดับการบริหารดาน

2.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก
3. ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ IT ของมหาวิทยาลัย / สํานัก / ศูนย
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน IT
5. เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนบน Web
6. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสํานักงาน การอบรม และการวิจยั และพัฒนา
2.2 กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน
อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3. การติดตามประเมินผล
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฉบับนี้ประสบผลสําเร็จโดยมีการนําแผนฯไปสูการปฏิบัติและ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักสนับสนุนผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผนฯรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่องเปน 4 ระยะ ดังนี้
1. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ทุกระยะครึ่งป
2. การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ทุกระยะ 1 ป
3. การประเมินผลชวงครึ่งแผน
4. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการใชแผน
โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของแตละแผนงานตาม
ตัวชี้วดั ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีก่ ําหนดไวในแผนพัฒนา โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับนโยบาย
4.1.1 จัดทําปฏิทินเกี่ยวกับการบริหารแผนฯ ของสํานักเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ
4.1.2 จัดทําเครื่องมือ (รูปแบบ แบบฟอรม) ในการรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินแผนฯ
4.1.3 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชสนับสนุนเรื่องการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการบริหารแผนฯ
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4.1.4 เสนอผูบริหารเพื่อทราบและพิจารณาเสนอแนะในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนฯ
4.1.5 ปรับแกแผนฯ ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงหรือตามขอเสนอแนะของ
ผูเกี่ยวของ
4.2 ระดับหนวยงาน
4.2.1 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติในการติดตามการใชแผนฯ ใน
หนวยงานที่ตนรับผิดชอบ
4.2.2 จัดทําขัน้ ตอนในดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อใหมีการนําแผนฯ ไปใชใหเปน
รูปธรรม
4.2.3 รายงานระดับนโยบายตามหวงเวลาที่สถาบันกําหนด
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ภาคผนวก 1
รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก 2
ตัวอยางแบบฟอรมการกระจายตัวชี้วัดลงสูระดับหนวยงาน และบุคคล

