
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                

แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ ์ 
พ.ศ. 2557  
 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี



คํานํา  
 

การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์  ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นการวางแผนเพ่ือพัฒนางาน
สนับสนุนวิชาการ   ด้านบริการสารสนเทศและสื่อการศึกษาด้านต่าง ๆ โดยนําแผนยุทธศาสตร์               
แผนกลยุทธ์  ของมหาวิทยาลัยมากําหนดเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและนํา
เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาใช้ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในโลกปัจจุบัน การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ในปี พ.ศ. 2557 จะทําให้แนวทาง 
การปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความชัดเจนในการดําเนินการ                 
ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ นําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 

 
 
 

(อาจารย์ปฏิคม ทองจริง)  
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทนํา 
 

  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีฐานะเป็น         
ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ วันท่ี 22  
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผู้อํานวยการเป็นหน่วยงานระดับกองโดยแบ่งส่วนราชการเป็น           
4 งาน ได้แก่งานธุรการ หอสมุดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความเป็นมาการดําเนินการและสถานท่ีตั้งมีดังนี้ 

 พ.ศ. 2515 – 2517 จัดต้ังห้องสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ต้ังอยู่อาคาร
ไม้ชั้นเดียวตรงข้ามเรือนท่านเป้ง   

 พ.ศ. 2517 – 2519 ต้ังอยู่ท่ีอาคาร 1 ชั้น 1 

 พ.ศ. 2519 – 2535 ต้ังอยู่ท่ีอาคารหกเหลี่ยมโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ายหอสมุด และ        
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

 พ.ศ. 2536 – 2548 เป็นหน่วยงานในฐานะโครงสร้างการบริหารงานภายในเทียบเท่าคณะ 
ชื่อว่าสํานักวิทยบริการ ต้ังอยู่ท่ีอาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นตึกสูง 4 ชั้น โดยชั้น 1 ถึง ชั้น 3 เป็น
ส่วนหอสมุดและชั้น 4 เป็นฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

 พ.ศ. 2547   มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทําให้สถาบันราชภัฏ  
รําไพพรรณี เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการแบ่งส่วนโครงสร้างการ
บริหารงานใหม่ โดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยต่ังอยู่
ท่ีอาคาร 4 

  พ.ศ. 2551  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ย้ายท่ีทําการจากอาคาร 4  ไปยังอาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสํานักงาน
ศูนย์ฯ อยู่ ท่ีชั้น 3 ห้อง 35301  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง สําหรับบริการ
นักศึกษาและบุคลากรท่ัวไป จํานวน 2 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง สําหรับ        
การฝึกอบรม จํานวน 1 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 เครื่อง สําหรับการเรียนการสอน 
จํานวน 1 ห้อง 
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  พ.ศ. 2555  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ได้ย้ายท่ีทําการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยัง
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมี
สํานักงาน อยู่ท่ีชั้น 4 ห้อง 35401 

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไปเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี    ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 ทําให้มีผลบังคับใช้
ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 ด้ังนั้นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จึงเป็นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา และสํานักวิทยบริการ ก็เปลี่ยนชื่อเป็น สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหอสมุดกลาง 

และจากการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” แทน 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลให้สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีเปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 
2549 ได้กําหนดให้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการระดับสํานักตามมาตร 
10 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 



3 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี 

สํานักงานผู้อํานวยการ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก (SWOT) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จุดแข็ง (Strength)  ประกอบด้วย 

 
สํานักงานผู้อํานวยการ 

1. มีความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนท้ังในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. โครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ กําหนดไว้ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
การควบคุม การตรวจสอบและการพัฒนา  

3. การบริหารงานเป็นระบบ มีการกระจายงานและความรับผิดชอบ 
4. ให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วและเอาใจใส่ต่อความต้องการต่อผู้ใช้บริการทุกระดับ 
5. เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ และมีระบบสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากข้ึน 
7. มีการให้บริการท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
8. มีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เช่น บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการตอบสนองความต้องการในการศึกษาค้นคว้า 
9. มีการนําสารสนเทศมาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 
10. มีระบบเครือข่าย Internet และ WIFI 

IT 
1. มีการนําสารสนเทศมาช่วยในการาเผยแพร่ความรู้ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 
2. มีงบประมาณในการบริการวิชาการเพียงพอ 
3. โครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน การควบคุม การตรวจสอบและการ

พัฒนา 
4. การบริหารงานเป็นระบบ มีการกระจายงานและความรับผิดชอบ 
5. ให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วและเอาใจใส่ต่อความต้องการต่อผู้ใช้บริการทุกระดับ 
6. เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ และมีระบบสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

สามารถนําพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชายในวิชาชพีมากข้ึน 
8. มีระบบเครือข่าย Internet และ Wifi 
9. มีเครือข่ายความเร็วสูงและเครือข่ายไร้สายระหว่างหน่วยงานได้ 
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ET 
1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในเรื่องการเรียนการสอน 
2. มีการนําสารสนเทศมาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากข้ึน 

 
หอสมุดลาง 

1. เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุก
หลักสูตร 

2. มีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ 

3. มีการนําความรู้ด้านห้องสมุดไปพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4. มีการรวบรวมให้ความรู้ด้านห้องสมุดแก่ครู และนักเรียนในท้องถ่ิน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากข้ึน  

 
จุดอ่อน (Weakness)  ประกอบด้วย 

สํานักงานผู้อํานวยการ 
1. สถานท่ีในการให้บริการไม่เอ้ืออํานวยต่อผู้ใช้บริการ 
2. อุปกรณ์และระบบการให้บริการยังไม่สมบูรณ์ จึงทําให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเต็มท่ี 
3. บุคลากรขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
4. งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ดําเนินงานไม่เพียงพอ 
5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขาดความหลากหลายและไม่ท่ัวถึง 
6. อุปกรณ์ในการทํางานเริ่มเสื่อมคุณภาพทําให้เกิดข้อบกพร่องในการทํางาน 
7. ไม่มีห้องศึกษากลุ่มและเด่ียวไว้บริการนักศึกษา 

IT 
1. หลักสูตรบริการวิชาการไม่มีความหลากหลาย 
2. งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ดําเนินงานไม่เพียงพอ 
3. อุปกรณ์ในการทํางานเริ่มเสื่อมคุณภาพทําให้เกิดข้อบกพร่องในการทํางาน 
4. อุปกรณ์และระบบการให้บริการยังไม่สมบูรณ์จึงทําให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพเต็มท่ี 
5. บุคลากรขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
6. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารมีระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่ได้

มาตรฐานเท่าท่ีควร และข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน 
7. มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถปรับและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายยังไม่สามารถ

ปรับและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
8. บุคลากรสายวิชาชีพ ICT มีจํานวนไม่เพียงพออันเนื่องจากแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนและ

โอกาสความก้าวหน้าในการทํางานยังไม่เหมาะสม 
9. ขาดงบประมาณในการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
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ET 
1. อุปกรณ์ทํางานเสื่อมคุณภาพทําให้งานเกิดการล่าช้า 
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขาดความหลากหลายและไม่ท่ัวถึง 
3. สถานท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
4. อุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ จึงทําให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเต็มท่ี 
5. ไม่มี Soft ware ท่ีถูกต้องตามกฎหมายไว้ใช้งาน 
 

หอสมุดลาง 
1. สถานท่ีในการให้บริการไม่เอ้ืออํานวยต่อผู้ใช้บริการ 
2. งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ดําเนินงานไม่เพียงพอ 
3. อุปกรณ์ในการทํางานเริ่มเสื่อมสภาพทําให้เกิดข้อบกพร่องในการทํางาน 

 
โอกาส (Opportunity)  ประกอบด้วย 

สํานักงานผู้อํานวยการ 
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้มี

การขยายการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสาร
แบบไร้สายเปิดโอกาสให้เข้าถึงสารสนเทศมากข้ึน 

2. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้พัฒนาสู่ชุมชน 

3. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้พิการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทันสมัยรองรับสู่ AEC 

4. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหารายได้ด้วยกระบวนการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. ชุมชนท้องถ่ินมีความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้สํานักวิทยบริการฯ นํามาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
7. สํานักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและหลากหลาย จึงเป็นแหล่ง

ค้นคว้าหาความรู้แก่ผู้ใช้บริการ 
 
IT 

1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้มี
การขายการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการเติบโตของอุตสาหกรรม
การสื่อสารแบบร้าสาย เปิดโอกาสให้เข้าถึงสารสนเทศมากข้ึน 

2. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้พัฒนาสู่ชุมชน 
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3. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดแห่งเรียนรู้สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้พิการ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับสู่ AEC 

4. สังคมปัจจุบันถือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงชักนําให้เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่มี
ความสนใจและมีความรู้ด้าน ICT มากข้ึน สามารถใช้เครือข่าย Internet เป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. มีการขยายตัวการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการเติบโตของ

อุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สาย Board band เปิดโอกาสเขาถึงระบบ ITC ได้มาก
ข้ึน 

7. สํานักมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 
ET  

1. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

2. มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

3. เป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการเผยแพร่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ (eDLTV) ซ่ึงมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้พัฒนาสู่ชุมชน 

 
หอสมุดลาง 

1. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ สิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้พิการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับสู่ AEC 

2. สํานักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและหลากหลาย 
3. ชุมชนท้องถ่ินมีความต้องการความรู้ด้านงานห้องสมุด 
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อุปสรรค (Threat) ประกอบด้วย 
สํานักงานผู้อํานวยการ 
 

1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
2. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะ 
3. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไว้ 
4. ความต้องการของผู้ใช้บริการไม่มีท่ีสิ้นสุด 
5. ภาวการณ์แข่งขันของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงานและการ

พัฒนาให้บริการสูงมากข้ึน จึงต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
7. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ 
8. คณาจารย์ไม่มีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน 
9. ขนาดพ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการฯ เริ่มจํากัด  
10. ระบบสืบค้นข้อมูลทาง Internet สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วทําให้

ผู้ใช้บริการไม่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเท่าท่ีควร 
IT 

1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
2. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะ 
3. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไว้ 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงานมและการ

พัฒนาให้บริการสูงมากข้ึนจึงต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
5. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ 
6. มีความเสี่ยงก้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจําเป็นต้องใช้

งบประมาณสูงข้ึนในการลงทุน ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สามารถใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

8. มีการโจมตีและบุกรกต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
9. สํานักไม่มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ท่ีหลากหลาย 

ET 
1. คณาจารย์ไม่ให้ความสําคัญในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
2. ข้อจํากัดของการใช้งบประมาณในโครงการบริการวิชาการ 
3. ไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก 

หอสมุดลาง 
1. ความต้องการของผู้ใช้บริการไม่มีท่ีสิ้นสุด 
2. ขนาดพ้ืนท่ีของหอสมุดกลางจํากัด 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุดน้อยลง 
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การวิเคราะห์เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิเคราะห์ SWOT ข้างต้น สามารถนํามาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1.  สํานักวิทยบริการฯ ควรจัดให้มีโครงการพัฒนากิจกรรม การจัดนิทรรศการหมุนเวียน

มากข้ึนและให้มีความทันสมัย 
2. ควรจัดให้มีโครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกคน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึก  

การทํากิจกรรมของนักศึกษา 
3. จัดเก็บข้อมูลและบุคคลสําคัญของท้องถ่ินอย่างสมํ่าเสมอ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถ่ิน 
5. พัฒนาระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
6. บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
7. จัดโครงการอบรมให้กับบุคคลภายนอกเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสํานักวิทยบริการฯ 

นอกเหนือจากงบประมาณ 
8. ประชาสัมพันธ์คณาจารย์เพ่ือมีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน 



 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ  2558 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                

 

ปรัชญา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี ส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

วิสัยทัศน์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด 

พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือท้องถ่ิน 

 
พันธกิจ 1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

  2. ให้บริการสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการศึกษา  การค้นคว้าและการวิจัย   
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่

สังคม    

4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การศึกษา การวิจัย
   

 



 

   ยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี  2558 
         

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดหาทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัย  

กลยุทธ์ท่ี  1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

กลยุทธ์ท่ี  2 ปรับปรุงสถานท่ีให้บริการ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

กลยุทธ์ท่ี  3 พัฒนาศักยภาพการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ์ท่ี  4 เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการต่อต้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ระหว่างมหาวิทยาลัยเขตภาคตะวันออก 

         

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า วิจัย

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ท่ี  3 จัดหา พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย        

         

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนาถ่ายทอดด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีหลากหลาย 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ซอฟแวร์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายในการบริการวิชาการ 
  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   มุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ์ท่ี  2 สร้างขวัญกําลังใจ ปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจ ความรักต่อองค์กร 

กลยุทธ์ท่ี  3 พัฒนาระบบงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี  4 พัฒนารูปแบบการให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี  5 แสวงหารายได้โดยการให้บริการด้านสถานท่ี ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม 

         

 



 

ค่านิยม 
S   Success คือการทํางานท่ีมุ่งสู่ผลสําเร็จของงาน 

M  Management คือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

A  Attitude คือ ทัศนคติหรือความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

R  Relationship คือความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร 

T  Technology and 
Teamwork 

คือ การรอบรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานเป็นทีม 

 



วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

พันธกิจมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่าง ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล

พันธกิจที่ 1 (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตให้สามารถฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                                      
                         พันธกิจที่ 2 (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) เสริมร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข้มทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู                                               
                                                  พันธกิจที่ 3 (วิจัย) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวทิยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกสู่สากล                                   
                                                                            พันธกิจที่ 4 (บริการวิชาการ) ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานแนวพระราชดําริเพื่อนําสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                           
                                                                                                    พันธกิจที่ 5 (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัมนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการ
สู่สากล

อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

1. การผลิตบัณฑิตที่ฉลาด
จัดการสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

2. การผลิตครูและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการชั้นนําใน
ภาคตะวันออกพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

5. การบรูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่การจัดการ

เรียนรู้
6. การบริหารจัดการที่ดี

บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ (Graduates Manage Wisely)
ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก (Wisdom of the East)

ค่านิยม
"ผลงานสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ" ความหมายตามภาษาอังกฤษ "APM" (Achievement, Public Mind)
A : Achievement งานมีผลสัมฤทธิ์  PM : Public Mind จิตสาธารณะ เสียสละ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม



เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย

1. บัณฑิตได้มาตรฐานสอดรับ
ประชาคมอาเซียน (นโยบาย
สภา 1.1 2.1 เป้าหมายสภา 
8.3)                               
  2. บัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
(เป้าหมายสภา 1.2)

1. หลักสูตรนานาชาติ 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มาตรฐานทาง
วิชาชีพ (เป้าหมายสภา 2.2)
  2. โรงเรยีนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การจัดการศุกษาขั้น
พื้นฐาน (นโยบายสภา 2.2)

1. ระบบ กลไก การสนับสนุน
การวิจัยมีประสิทธิภาพ          
 2. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
สามารถตอบสนองต่อชุมชน
สังคม (นโยบายสภา 4.1 
เป้าหมาย 4.1 4.2)              
 3. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ นานาชาติ 
(นโยบายสภา 4.1 เป้าหมาย 
4.1  4.2)

1. ระบบ กลไกการให้บริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพ        
 2. บริการวิชาการแก่สังคม
และสืบสานแนวพระราชดําริ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน (นโยบายสภา 5.1 5.1 
5.3 5.4)

1. แหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 
(นโยบายสภา 6.1 
เป้าหมายสภา 6.2)         
2. ประชาชน เยาวชน
ตระหนักในการอนุรักษ์
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (นโยบาย
สภา 5.2 เป้าหมายสภา 6.3)

1. การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาธิภาล 
(นโยบายสภา 7.1 7.4)       
                              2. 
ผู้บริหารทุกระดับมีจริยธรรม
 วิสัยทัศน์ระดมทุนและ
สร้างความร่วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก (นโยบายสภา 7.2)
  3. บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
พร้อมก้าวสู่ผู้บริหาร         
4. มหาวิทยาลัยได้รับการร
รับรองมาตรฐาน (เป้าหมาย
สภา 3.1 )

1. ระดับความพึงพอใจของ 1. ความสําเร็จของระบบและ 1. ความสําเร็จของระบบและ 1. โครงการที่บูรณาการ 1. ความสําเร็จของ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์

1. หลักสูตรนานาชาติ 
(เป้าหมายสภา 8.1) (มรรพ)  
2. หลักสูตรสร้างระบบกลไก
พัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
สกอ. เป้าหมายสภา 1.5) (มร
รพ)  3. บัณฑิตที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (เป้าหมายสภา 
1.1) (สมศ.1)  4. นักศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (เป้าหมาย
สภา 1.1) (ก.พ.ร. 3/
สํานักงานสถิติแห่งชาติ)

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
(เป้าหมายสภา 1.1) (ก.พ.ร.
4/สงป.) วัดคุณธรรม 
จริยธรรม) 2. หลักสูตรสร้าง
ระบบกลไกพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สกอ. 
(เป้าหมายสภา 1.5) (มรรพ)
  3. คะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)

1. ความสําเร็จของระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 2. 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3) 
3. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 4. 
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.
5)

1. ความสําเร็จของระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ. 5.1) 2. แผน
แม่บทบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2557-2561 (นโยบายสภา 
5.6) (เป้าหมายสภา 5.8) 3. 
ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (นโยบายสภา 
5.1 เป้าหมายสภา 5.1) (สม
ศ.8)

1. โครงการที่บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
ที่บรรลุตามเป้าหมาย (มร
รพ) 2. เครือข่ายทาง
วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (เป้าหมายสภา 
6.6 7.5 7.6)  3. 
โครงการวิจัยด้าน
วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 
โครงการต่อปี (เป้าหมาย
สภา 6.4 6.5)  4. ความพึง
พอใจของผู้เข้าชมแหล่งการ
เรียนรู้วังสวนบ้านแก้ว
เพิ่มขึ้น (เป้าหมายสภา 
6.10)

1. ความสําเร็จของ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (มรรพ) 2. 
ความสําเร็จของการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
(สกอ. 7.2) 3. ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (เป้าหมาย
สภา 7.3) (สกอ. 7.3) 4. 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ (สกอ. 2.5)  5. 
ความสําเร็จของระบบ
บริหารความเสี่ยง (สกอ. 
7.4)  6. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)



ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์

5. ความสําเร็จของผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
(สมศ. 16.2) 6. บัณพิตสาย
วิทยาศาสตร์ : สายสังคม 
เท่ากับ 40 : 60  7. ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต (เป้าหมายสภา 1.1)
 (ก.พ.ร. 4/สงป.) วัดคุณธรรม
 จริยธรรม) 8. หลักสูตรใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบสห
วิทยาการ (นโยบายสภา 1.2 
1.4 เป้าหมายสภา 1.4 1.7) 
(มรรพ)

5. นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม (สงป.)

7. ระบบกลไกการเงินและ
งบประมาณ (นโยบายสภา 
7.3 เป้าหมายสภา 7.7) 
(สกอ. 8.1)  8. ระบบกลไก
การคัดเลือกผู้บริหารทุก
ระดับ (เป้าหมายสภา 7.1) 
(มรรพ) 9. ความสุข ความ
ภาคภูมิใจของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย (เป้าหมายสภา
 7.2) (มรรพ) 10. ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. 7.1) 11. 
ความสําเร็จของระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(เป้าหมายสภา 7.4) (สกอ.

4. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง (นโยบายสภา 
5.2 เป้าหมายสภา 5.3 5.4) 
(สมศ. 9) 5. โครงการบริการ
วิชาการและโครงการ
พระราชดําริที่ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่นชุมชน
 สังคม (เป้าหมายสภา 5.5) 
(มรรพ) 6. โครงการบริการ
วิชาการภาษาต่างประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างน้อย 3 
ภาษา/ปีการศึกษา 
(เป้าหมายสภา 5.6)

 

(เป้าหมายสภา 7.4) (สกอ.
2.4) 12. จํานวนบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้รับความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อนบ้าน 13. ระดับ
คะแนนรวมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สกอ.)



กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

1. การเปิดหลักสูตรนานาชาติ
ในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาโดยความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ (นโยบายสภา 1.4
 8.3 8.1) -เน้นเนื้อหาสาระที่
เป็นสหวิทยาการ -สหกิจศึกษา
 -เปิดโอกาสให้นักศึกษามี
โอกาสในการเลือกเรียนอย่าง
อิสระ -สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการเรียนของนักศึกษา

2. การบูรณาการการเรียนการ
สอนที่หลากหลายสอดคล้อง
กับประสบการณ์จริงทาง
วิชาชีพ (นโยบายสภา 1.1)

1. ผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มาตรฐานทางวิชาชีพ 
(นโยบายสภา 1.3)

1. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุน
การวิจัย

1. พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการบริการวิชาการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยวสู่อาเซียน 
(นโยบายสภา 6.1)

1. พัมนาระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล (นโยบายสภา 
7.1)

2. พัฒนาหลักสูตรเอกคู่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่
เป็นความต้องการของตลาด
และสอดรับประชาชน

2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์และนักวิจัย

2. ส่งเสริมบุคลากร อาจารย์ 
นักศึกษาให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. พัฒนาการสร้าง
เครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวสู่สากล (นโยบาย

2. พัฒนาเทคโนดลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพ วิชาชีพ (นโยบายสภา 1.1)

3. การพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ ภาษาและกิจกรรม
นอกเหนือจากากรเรียนรู้ด้าน
วิชาการ ให้สอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมาหวิทยาลัย และ
รองรับความเป็นประชาคม
อาเซียน (นโยบายสภา 8.2 
3.2 2.1)

3. บริหารจัดการโรงเรียน
สาธิตให้เป็นสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีมาตรฐานตามเกณฑ์
ของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3. ส่งเสริมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ (นโยบายสภา 4.2)

และสอดรับประชาชน
อาเซียน

สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ท่องเที่ยวสู่สากล (นโยบาย
สภา 6.4)

การประกันคุณภาพ 
(นโยบายสภา 7.1)

3. สนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชการ
กับเครือข่ายต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ผลงานวิจัยทาง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
(นโยบายสภา 6.3 6.4)

3. พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล



4. พัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย 
(นโยบายสภา 1.1)

.
5. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มี
ความเป็นสหวิทยาการ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
(นโยบายสภา 1.2)

6. จัดการศึกษาต่อเนื่อง 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

4. พัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนสาธิตให้มีศักยภาพ
เพื่อเป็นศักยภาพของ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย

4. ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นสู่การนําไปใช้
ประโยชน์

4. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษาและศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน (เป้าหมาย
สภา 8.4)

4. ส่งเสริม พัฒนาวังสวน
บ้านแก้วให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวใน
ระดับชาติ (นโยบาย 6.5 
เป้าหมายสภา 6.1 6.2 6.8
 6.9 6.10)

5. สนับสนุนให้นํางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

5. นําระบบสารสนเทศมาใช้
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกิดจากการให้บริการวิชาการ
สู่ชุมชน

5. สร้างจิตสํานักด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
 และประชาชนทั่วไป 
(นโยบายสภา 6.2 
เป้าหมายสภา 6.3)

5. พัฒนากลไก การบริหาร
ความเสี่ยง การประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบ
ภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร 
(นโยบายสภา 7.4)

6. พัฒนาระบบการบริหาร

4. พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานสําหรับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้พิการ รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(นโยบายสภา 7.1)

6. จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
Continuing Education หรือ
หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนอง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
(นโยบายสภา 1.3)

7. การพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสอดรับ
กับประชาคมอาเซียน (TQF, 
AUNQA, EdpEx) (นโยบาย
สภา 1.1 3.1 เป้าหมายสภา 
8.5 8.6)

8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผู้บริหารรุ่นใหม่ (นโยบาย
สภา 7.2)

7. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย์ และบคุลากร 
มหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ
 วิชาชีพและทักษะทางภาษา
 (นโยบายสภา 1.1 7.1 7.2 
8.2 เป้าหมายสภา 8.2)

6. พัฒนาระบบการบริหาร
การเงิน การคลังและ
งบประมาณ ส่งเสริมการ
จัดหารายได้สร้างเครือข่าย 
และกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ (นโยบาย 7.3)



ยุทธศาสตร์สํานัก
วิทยบริการฯ

1. จัดหาทรัพยากรและพัฒนา
สารสนเทศให้ทันสมัย

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ที่มีทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลาย
ทันสมัย และมีความพร้อมใน
การสนับสนุนพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้
จากทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องตามหลักสูตรการ

4. มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การสนับสนุนบริการด้าน
การเรียนการสอน การ
ค้นคว้าและการวิจัยที่มี
รูปแบบให้บริการที่
หลากหลาย

1. บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
2. สืบสานการเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 3. เพื่อส่งเสริม
การอ่าน การเรียนรู้ การ
พัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตน

1. การบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 2. บุคลากรมี
สมรรถนะในการทํางาน 
สามารถพัฒนางานเพื่อสร้าง
เสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ขององค์กร 3. บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

2. พัฒนาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การศึกษา วิจัยและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. บริการวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

สอดคล้องตามหลักสูตรการ
เรียนการสอน 3. เพื่อให้
สามารถเข้าใช้บริการได้อย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการ

 

ประโยชน์ในการพัฒนาตน
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

ประกันคุณภาพการศึกษา



ตัวชี้วัด

1. มีระบบฐานข้อมูลให้
สามารถเชื่อมโยงกับ
แหล่งข้อมูลภายนอก 2. มี
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อใช้
สืบค้นฐานข้อมูล 3. ปรับปรุง
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
และภูมิทัศน์ภายใน 4. จัดหา
หนังสือ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อนักศึกษา 15 
เล่ม ต่อ 1 คน 5. วารสารต้อง
อย่างน้อย 1,300 ชื่อเรื่องต่อปี
 6. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book) ไม่น้อยกว่า 100 ชื่อ
เรื่อง

1. โครงการบริการวิชาการ
และโครงการพระราชดําริที่
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องใน
ท้องถิ่น ชุมขน สังคม

1. บุคลากรได้รับการอบรม
วิชาชีพเฉพาะด้าน อย่าง
น้อย 2 คนต่อปี 2. บุคลากร
ทางวิชาชีพด้านงาน
ห้องสมุดต่อจํานวนนักศึกษา
 1:500 คน 3. ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 4. 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 5. ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
6. บุคลากรได้การพัฒนา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการและ
สนับสนุนงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 2. มี
เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน 3.

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุก
หลักสูตร

2. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ 
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
 เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและ
วิจัย

3. พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

3. พัฒนาระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 2. พัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ด้านวิชาชีพ 
ภาษาต่างประเทศและเทค
โนดลยีสารสนเทศ ตาม

2. สร้างขวัญกําลังใจ 
ปลูกฝังค่านิยมความ
ภาคภูมิใจ ความรักต่อองค์กร

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานสากล

1. พัฒนาถ่ายทอดด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้บริการ
วิชาการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายในการบริการวิชาการ

3. จัดหา พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย

กลยุทธ์ สํานักวิทย
บริการฯ

2. ส่งเสริม สนับสนุนความรู้
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า วิจัยและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต



4. เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางด้านเทคโนโลยีและการ
ต่อต้านอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเขตภาคตะวันออก

หอสมุดกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. แสวงหารายได้โดยการ
ให้บริการด้านสถานที่ 
ความรู้ทางวิชาการและ
นวัตกรรม

4. พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ

  หอสมุดกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ สํานักวิทย
บริการฯ

  หอสมุดกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หอสมุดกลาง
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

สํานักงานผู้อํานวยการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา



วิสัยทัศน์        “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา 
    การบริหารจัดการเพื่อท้องถิ่น” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1    การจัดหา
ทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาวจิัย
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  บริการวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

 

  

  
 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

เป็นองคก์รทีมีภาพลกัษณ์การบริการทีมี

คุณภาพและเอาใจใส่ต่อความตอ้งการ

ของผูใ้ช้บริการ 

บุคลากรมีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสุขใน
การทํางาน มีความภาคภูมิใจและความรัก
ต่อองค์กร 

สนบัสนุนความรู้ทางสารสนเทศ และ

ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ที

ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้และการเรียนรู้

ตลอดชีวติเพือการเรียนการสอนและการ

มีการประยุกต์ใช้และการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่พัฒนาจากโอเพนซอร์สเพิ่มขึ้น เพื่อ
นํามาใช้กับภารกิจในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่น 

 มีทรัพยากรทรัพยากรสารสนเทศทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

สถานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
สารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย 
ทันเวลา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของคณาจารย์ นกัศึกษาและ
บุคลากรของมหาวทิยาลัย

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมหาวิทยาลัยและประสบการณ์

มีการพัฒนาและนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
นํามาใช้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีมีการพัฒนาถ่ายทอดด้านสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้บริการ
วิชาการ  ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

พฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือสนบัสนุนการ

เรียนการสอนและการบริหารจดัการให้

ทนัสมยั 

พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนนุและ
ส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ ของสํานกัมกีาร
บริหารจัดการและให้บรกิารที่มี
คุณภาพ 


