
 

คํานํา 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่แสดงถึงแผนการปฏิบัติราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กําหนดขึ้นให้ตรงกับยุทธศาสตร์ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีเป้าหมายให้เกิดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามงบประมาณ ระยะเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองพันธกิจ ภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กําหนด
วิสัยทัศน์ไว้ คือ “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา        
การบริหารจัดการเพื่อท้องถิ่น” 

เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําเอกสารแผนการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

 

 

 

 

       (อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง) 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ  2557 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                

 

ปรัชญา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน   

วิสัยทัศน์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา  

การบริหารจัดการเพื่อท้องถิ่น 

พันธกิจ 1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา   

2. ให้บริการสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการศึกษา  การค้นคว้าและการวิจัย   

3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม    

4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การศึกษา การวิจัย   

 

 

 

 

 



 

   ยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี  2557 
            

ยุทธศาสตร์ที่ 1    จัดหาทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัย  

กลยุทธ์ที่  1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร    

กลยุทธ์ที่  2 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาศักยภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

กลยุทธ์ที่  4 เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการต่อต้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยเขตภาคตะวันออก 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่  3 จัดหา พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย        

            

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาถ่ายทอดด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการบริการวิชาการ 
  

   

 
 
         



ยุทธศาสตร์ที่ 4   มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ์ที่  2 สร้างขวัญกําลังใจ ปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจ ความรักต่อองค์กร    

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพ    

กลยุทธ์ที่  5 แสวงหารายได้โดยการให้บริการด้านสถานที่ ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม    

            
 

ค่านิยม 
S   Success คือการทํางานที่มุ่งสู่ผลสําเร็จของงาน 

M  Management คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

A  Attitude คือ ทัศนคติหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

R  Relationship คือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร 

T  Technology and 
Teamwork 

คือ การรอบรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานเป็นทีม 

 



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

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

2. การผลิตครูและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการชั้นนําใน
ภาคตะวันออกพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

5. การบรูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่การจัดการ

เรียนรู้
6. การบริหารจัดการที่ดี



เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย

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

1. หลักสูตรนานาชาติ 1. ความสําเร็จของ

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

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. 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)

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)



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)

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)

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.

 

(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)

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 

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)

วิชาชีพ (นโยบายสภา 1.1)

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

3. พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. สนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชการ
กับเครือข่ายต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

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

และสอดรับประชาชน
อาเซียน

สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ท่องเที่ยวสู่สากล (นโยบาย
สภา 6.4)

การประกันคุณภาพ 
(นโยบายสภา 7.1)

3. บริหารจัดการโรงเรียน
สาธิตให้เป็นสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีมาตรฐานตามเกณฑ์
ของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3. ส่งเสริมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ (นโยบายสภา 4.2)



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

.
5. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มี
ความเป็นสหวิทยาการ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
(นโยบายสภา 1.2)

6. จัดการศึกษาต่อเนื่อง 

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

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

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)

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)

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)

8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผู้บริหารรุ่นใหม่ (นโยบาย
สภา 7.2)



ยุทธศาสตร์สํานัก
วิทยบริการฯ

1. จัดหาทรัพยากรและพัฒนา
สารสนเทศให้ทันสมัย

เป้าประสงค์

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

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

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

4. มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

สอดคล้องตามหลักสูตรการ
เรียนการสอน 3. เพื่อให้
สามารถเข้าใช้บริการได้อย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการ

 

ประกันคุณภาพการศึกษาประโยชน์ในการพัฒนาตน
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม



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

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. โครงการบริการวิชาการ
และโครงการพระราชดําริที่
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องใน
ท้องถิ่น ชุมขน สังคม

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุก
หลักสูตร

2. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ 
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
 เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและ
วิจัย

3. พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ สํานักวิทย
บริการฯ

2. ส่งเสริม สนับสนุนความรู้
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า วิจัยและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. จัดหา พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย

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

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

3. พัฒนาระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ



4. เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางด้านเทคโนโลยีและการ
ต่อต้านอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเขตภาคตะวันออก

หอสมุดกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ สํานักวิทย
บริการฯ

  หอสมุดกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หอสมุดกลาง
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอสมุดกลาง

4. พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ

5. แสวงหารายได้โดยการ
ให้บริการด้านสถานที่ 
ความรู้ทางวิชาการและ
นวัตกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

สํานักงานผู้อํานวยการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

  3,813,000

รวมทั้งสิ้น   2,183,000

ครั้ง 4 1.4 พัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน
ความรู้ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า วิจัยและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ
บํารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS

    250,000

ครั้ง 1 1.4 พัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย

1.3 พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

โครงการ
บํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS

      50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สกอ. 2.5
สกอ. 7.3

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

สํานักวิทยบริการฯ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัย

หอสมุดกลาง



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

ความพึง
พอใจ

80 6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย 
เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานสากล

โครงการเชื่อมต่อ
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
สําหรับเส้นทาง
สํารองเส้นทางที่ 1

    291,900

จํานวน 1 โครงการการ
เชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
สําหรับเส้นทาง
สํารองเส้นทางที่ 2

    288,900

ความพึง
พอใจ

80 6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย 
เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ

1.3 พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

โครงการ
บํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS)

      98,500

จํานวน 4

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สกอ. 2.5
สกอ. 7.3



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

ความพึง
พอใจ

80 6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย 
เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ

1.3 พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

โครงการ
บํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายสําหรับระบบ
ยืนยันตัวตนและ
ระบบเก็บข้อมูลจ
ราจารทาง
คอมพิวเตอร์

      36,400

โครงการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย

    350,000

สกอ. 7.3
สกอ. 7.4

ร้อยละ 80 6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย
เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ

1.4 เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการต่อต้าน
อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเขตภาค
ตะวันออก

โครงการเช่าซื้อ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

    417,300

โปรแกรม 2

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

สกอ. 2.5 รายการ 60

1.4 พัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย

1.1 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลายให้
ครอบคลุมทุกหลักสูตร

โครงการจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ     400,000 หอสมุดกลาง

รวมทั้งสิ้น     600,000

สกอ. 5.2 ความพึง
พอใจ

80

ความรู้
ความเข้าใจ

90

การนําไปใช้ 75

คน 600

มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

สํานักวิทยบริการฯ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

3.1 พัฒนาถ่ายทอดด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้บริการ
วิชาการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

4.3 สนับสนุนการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการกับ
เครือข่ายต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการบริการ
วิชาการเทคโนโลยี
การศึกษา (eDLTV) ศูนย์

เทคโนโลยี
การศึกษา

    300,000



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

สกอ. 5.2 ความพึง
พอใจ

80

ความรู้
ความเข้าใจ

90

การนําไปใช้ 75

คน 30
ความพึง
พอใจ

80
      20,000

ความรู้
ความเข้าใจ

90

การนําไปใช้ 75

คน 20
สกอ. 5.2 ความพึง

พอใจ
80       50,000

ความรู้
ความเข้าใจ

90

การนําไปใช้ 75

คน 40

โครงการฝึกอบ
การถ่ายภาพสวย
ด้วยกล้องดิจิตอล
ขั้นพื้นฐาน

ศูนย์
เทคโนโลยี
การศึกษา

4.5 นําระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน

3.1 พัฒนาถ่ายทอดด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้บริการ
วิชาการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

โครงการสร้าง
ข้อสอบบนระบบ
ออนไลน์โดยใช้ 
Google Docs       30,000

4.5 นําระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
ซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในการบริการวิชาการ

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมด้าน
 ICT แก่ชุมชนด้วย
ซอฟต์แวร์ Open 
Source



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

สกอ. 5.2 ความพึง
พอใจ

80       15,000

ความรู้
ความเข้าใจ

90

การนําไปใช้ 75

ความพึง
พอใจ

80     185,000

ความรู้
ความเข้าใจ

90

การนําไปใช้ 75

คน 400

4.2 ส่งเสริมบุคลากร 
อาจารย์ นักศึกษา 
ให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น

3.1 พัฒนาถ่ายทอดด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้บริการ
วิชาการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
และแหล่งเรียนรู้ใน
เขตภาคตะวันออก

โครงการสัปดาห์
ห้องสมุด

หอสมุดกลาง



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

รวมทั้งสิ้น   1,030,000

สกอ. 2.5
สกอ. 7.1
สกอ. 7.3
สกอ. 7.4

วัสดุ 50 6.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล

4.3 พัฒนาระบบงานเพือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา
สํานักวิทยบริการฯ

    550,000

ครุภัณฑ์ 3 6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย 
เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ

4.4 พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ

สกอ. 2.4
สกอ. 7.2
สกอ. 7.4
สกอ. 9.1

คน 30 2.1 ผลิตบัณฑิต พัฒนา
ครูและบุคบลากรทาง
การศึกษาที่มาตรฐานทาง
วิชาชีพ

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพด้านวิชาชีพ 
ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสํานัก
วิทยบริการฯ

    450,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี

สํานักวิทยบริการฯ :



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

สกอ. 2.4
สกอ. 7.2
สกอ. 7.4
สกอ. 9.1

6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย 
เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ

4.2 สร้างขวัญกําลังใจ 
ปลูกฝังค่านิยมความ
ภาคภูมิใจ ความรักต่อองค์กร

6.5 พัฒนากลไก การ
บริหารความเสี่ยง การ
ประกันคุณภาพ 
การตรรวจสอบภายในเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

6.7 เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและ
ทักษะทางภาษา

6.8 ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่



ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
เชิง

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์สํานักวิทยบริการฯ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

 งบประมาณ ส่วนราชการ

สกอ. 2.5 เดือน 12 6.4 พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานสําหรับ
นักศึกษา บุคลากร ผู้พิการ
 รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

4.3 พัฒนาระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการโทรศัพท์
สํานักงาน

      12,000

โครงการโทรศัพท์
สํานักวิทยบริการฯ

      18,000

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ


