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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 

ค าน า 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 
2558 ที่รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ในภาพรวมของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมาวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่ส าเร็จลงได้ในครั้งนี้  ด้วยความร่วมมือ               
ของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ร่วมกันระดมสมองในการจัดท าครั้งนี้จนส าเร็จ
ลงได ้
 

    
                             
 

                          (นายสุเกษม  อิงคนินันท์) 
              ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2558 ตามตัวบ่งชี้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยของหน่วยงานสายสนับสนุน จ านวน 6 ตัว และตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ 
รวมทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ปีการศกึษา 2559  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ซึ่งแผนดังกล่าวเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ.2557-2561 และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558-2561) 
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ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ความเป็นมา และเอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ในอดีตส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีชื่อเรียกว่ำ “ห้องสมุด” ซึ่งหลักฐำนปรำกฏ

ในช่วงระยะเวลำประมำณก่อนปี พ.ศ. 2500 ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของอำคำรเรียนชื่อ “อาคารสันติสุข”   

มีเนื้อที่ประมำณ 20 ตำรำงเมตร มีบรรณำรักษ์คนแรก คือ อำจำรย์ไพเรำะ สุวรรณแสน จ ำนวนหนังสือมี

ไม่มำกนัก เพรำะเริ่มจัดตั้งข้ึน 

พ .ศ . 2500 วิทยำลัยครูนครรำชสีมำ ได้ก ำหนดให้ห้อง 128 อำคำร 1 (ถูกรื้อถอน) เป็น
ห้องสมุดมีพ้ืนที่ใช้สอยประมำณ 100 ตำรำงเมตร สถำนที่บริกำรจะได้กว้ำงขว้ำงขึ้น หนังสือที่ให้บริกำร
เป็นหนังสือทั่วไป บริกำรอยู่ภำยในห้องเดียวกันหมด จัดว่ำเป็นห้องสมุดในยุคแรกๆ มีอำจำรย์สุมำลัย 
สุนทรพิทักษ์ และอำจำรย์สันทนำ ทิพวงศำ เป็นบรรณำรักษ์ 

พ.ศ. 2508 ได้ย้ำยไปอยู่ที่อำคำร 2 (ห้อง 221) ซึ่งต่อมำจัดเป็นห้องปฏิบัติกิจกรรมนำฏศิลป์) 
ห้องสมุดช่วงนี้ขยำยเป็น 3 ห้องเรียนติดต่อกันและด ำเนินงำนเต็มรูปแบบ  

พ.ศ. 2512 – 2513  มีอำจำรย์สุริยำ ภูละ เป็นบรรณำรักษ์ และเริ่มให้บริกำรที่อำคำรใหม่ 
(อำคำรวิชำกำร) เพรำะสถำนที่เดิมคับแคบ  ในครั้งนี้ห้องสมุดขยำยเป็น 6 ห้องเรียนติดต่อกัน และแยก
ห้องอ้ำงอิงออกไปอีก 1 ห้อง เนื้อที่ ใช้สอยของห้องสมุดประมำณ 500 ตำรำงเมตร ผู้ที่ท ำหน้ำที่
บรรณำรักษ์มี 2 คน วัสดุที่ให้บริกำรมีแต่วัสดุตีพิมพ์ และเน้นทำงด้ำนครุศำสตร์ เพรำะตำมหลักสูตรเปิด
สอนเฉพำะวิชำชีพครู จ ำนวนหนังสือมี 40,000 เล่ม  มีนักศึกษำเข้ำมำช่วยงำนห้องสมุด ในรูปของชุมนุม
ห้องสมุดโดยไม่มีค่ำตอบแทนเป็นเงิน แต่จะได้รับเป็นคะแนนกิจกรรม นักศึกษำที่เข้ำมำใช้ห้องสมุดมีมำกขึ้น
โดยเฉลี่ย เข้ำใช้วันละประมำณ 500 คน เพรำะมีนักศึกษำทั้งภำคปกติและภำคค่ ำ (ป.กศ. ป.กศ.สูง) 

พ.ศ. 2514  ห้องสมุดอยู่ที่อำคำร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 ปัจจุบันได้ท ำกำรรื้อถอนไป เนื่องจำก
เสื่อมสภำพไปตำมกำลเวลำ บริเวณที่เป็นอำคำร 2 ในอดีต  ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณสวนหินแร่ ผู้บริหำรสมัย
นั้นคือ อำจำรย์วิไลวรรณ เอ้ือวิทยำสุพร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรวิทยำลั ยครูนครรำชสีมำ และท ำหน้ำที่
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร อำจำรย์มนูญ  วงศ์ค ำดี  ซึ่ งจบกำรศึกษำด้ำนภูมิศำสตร์จำกมหำวิทยำลัย                        
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร แต่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรฝึกงำนห้องสมุดโดยเคยท ำงำนกับ อำจำรย์
วิชญ์  ทับเที่ยง อำจำรย์สอนวิชำบรรณำรักษศำสตร์ ที่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร               
ได้มำช่วยดูแลเป็นบรรณำรักษ์ประจ ำห้องสมุด  และต่อมำจึงย้ำยจำกหมวดสังคมศึกษำไปอยู่หมวด
บรรณำรักษ์และปฏิบัติงำนห้องสมุดพร้อมด้วยคนงำนอีก 2 คน นักศึกษำที่มำใช้บริกำรเป็นนักศึกษำที่
เรียนภำคปกติ และภำคค่ ำ กำรบริกำรของห้องสมุดเปิดบริกำรเวลำ 08.00-21.00 น. นักศึกษำส่วนใหญ่ไป
ใช้ห้องสมุดเพ่ือค้นคว้ำและท ำรำยงำน ห้องสมุดสมัยนั้นถือว่ำเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ที่ทันสมัยที่สุด 



 

อำจำรย์ที่มำใช้ส่วนใหญ่มำค้นคว้ำเอกสำรและเตรียมกำรสอน  เนื่องจำกห่ำงไกลแหล่งค้นคว้ำอ่ืน  ท ำให้
ในแต่ละวันมีจ ำนวนอำจำรย์และนักศึกษำไปใช้ห้องสมุดค่อนข้ำงมำก นอกจำกนี้ตำมหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนยังก ำหนดวิชำห้องสมุดเป็นวิชำบังคับ (บร.101) และนักศึกษำต้องมำฝึกงำน งบประมำณที่ได้รับ
ประมำณ 20,000-30,000 บำทต่อปี  ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุโดยฝ่ำยพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ วำรสำร 
หนังสือพิมพ์ จุลสำร 

พ.ศ. 2517-2535 วิทยำลัยครูนครรำชสีมำได้รับงบประมำณในกำรสร้ำงอำคำรห้องสมุดเป็น
อำคำรเอกเทศ 2 ชั้น  พ้ืนที่ ใช้สอยประมำณ  2,600 ตำรำงเมตร สั งกัดส ำนั กส่ งเสริมวิชำกำร                       
กำรบริหำรงำนภำยในแบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้ 
  1.  แผนกจัดหมู่และท ำบัตรรำยกำร 
  2.  แผนกวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
  3.  แผนกบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
  4.  แผนกซ่อมและบ ำรุงรักษำสิ่งพิมพ์ 

บุคลำกรด ำเนินงำนประกอบด้วยอำจำรย์ 4 คน และเจ้ำหน้ำที่ประมำณ 10 คน ในยุคนี้
เทคโนโลยีต่ำงๆ ทันสมัยมำกขึ้น หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนได้เปลี่ยนไปมีนักศึกษำ 3 คณะ คือ คณะ     
ครุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ และคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์งบประมำณที่ได้รับประมำณ          
ปีละ 100,000 บำท ผู้เข้ำใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยประมำณ 1,000 คนต่อวัน สิ่งตีพิมพ์ที่จัดซื้อก็หลำกหลำย
สำขำตำมหลักสูตร 

พ.ศ. 2536-2538 พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏประกำศใช้ กำรเรียนกำรสอนได้มีกำรเพ่ิม
หลักสูตรในสำขำวิชำต่ำง ๆ เช่น เทคโนโลยีก่อสร้ำง เทคโนโลยีอุตสำหกรรม กำรออกแบบนิเทศศิลป์ 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นิติศำสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำและอ่ืนๆ มีผลท ำให้ห้องสมุดได้รับ
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรมำกขึ้น 

พ.ศ. 2540 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows    
มำใช้ในกำรด ำเนินงำนห้องสมุดและเปลี่ยนชื่อจำกห้องสมุดเป็นส ำนักวิทยบริกำร 

พ.ศ. 2541 สถำบันได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ใช้ในกำรก่อสร้ำงส ำนักวิทยบริกำร     
หลังใหม่ เป็นอำคำร 6 ชั้น มีเนื้อที่ 5,000 ตำรำงเมตร โดยก่อสร้ำงติดกับอำคำรส ำนักวิทยบริกำรหลังเดิม 

พ.ศ.2544 – 2545 อำคำรส ำนักวิทยบริกำร (อำคำรใหม่  6 ชั้น ) ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ                     
และสร้ำงทำงเชื่อมต่อระหว่ำง 2 อำคำร พ้ืนที่ใช้สอยรวม 6,000 ตำรำงเมตร และสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ทรงประทำนนำมอำคำร “บรรณรำชนครินทร์” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวำคม 2545 

พ.ศ.2546  ได้จัดท ำเว็บไซต์เครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือกำรปฏิรู ป      
กำรเรียนรู้ ส ำหรับให้บริกำรครู อำจำรย์ ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ สำมำรถ
สืบค้นฐำนข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งมีบทควำมทำงกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 



 

พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร 
(กฎกระทรวง) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกำศวันที่ 8 มีนำคม 
2548 เล่มที่ 122 ตอน 20ก หน้ำที่ 35 ใน (8) ได้ก ำหนดให้เปลี่ยนเชื่อเป็นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยรวมศูนย์คอมพิวเตอร์และส ำนักวิทยบริกำรเข้ำด้วยกัน 

พ.ศ.2550  เดือนมิถุนำยน  มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ยกฐำนะเป็นส ำนักคอมพิวเตอร์ ตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และในเดือน
พฤศจิกำยน มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยแยกงำน
ผลิตสื่อกรำฟิกให้ขึ้นตรงกับส ำนักคอมพิวเตอร์ 

 
พ.ศ. 2552-2556 (19 กรกฎำคม 2556) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            

ได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พิกุล ภูมิ โคกรักษ์                 
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ท ำกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ
ทั้งในส่วนของจ ำนวนบุคลำกรเพ่ิมขึ้น จำก 34 คน เป็น 37 คน  มีกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ โดยกำรทำสี
ภำยนอกและภำยในอำคำร ปรับปรุงมุมบริกำร เช่น   มุม AV Corner มุม IT Knowledge Area มุม Set 
Corner เป็นต้น ในกำรพัฒนำครั้งนี้มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือพัฒนำงำนบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ และมุ่งพัฒนำ
องค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยได้น ำขบวนกำร กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กร 

นอกจำกนี ้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมำณ พ.ศ.2556  

ส ำหรับปรับเปลี่ยนระบบ Migrate ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows ไปเป็นระบบ Liberty   

ซึ่งระบบใหม่นี้จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ิมขึ้น  เช่น 

สำมำรถสืบค้นข้อมูลแบบ Full-Text Searching รองรับกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ RFID ได้  สำมำรถ

เชื่อมโยงไปยังหน้ำจอต่ำง ๆ ได้แบบ Hyperlink  รองรับกำรท ำงำนสหบรรณำนุกรม (Union Catalog)  

สมำชิกสำมำรถดูรำยชื่อหนังสือใหม่ได้ที่ New Items  สมำชิกสำมำรถท ำกำรยืมต่อ (Renew) ได้ด้วย

ตนเอง  สมำชิกสำมำรถจัดเก็บและดูประวัติกำรสืบค้น (Save Search) ของตนเองได้  สำมำรถก ำหนด

สิทธิ์ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรเฉพำะกลุ่ม (Resource Security) ได้ เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังช่วยในกำรบริกำร

จัดกำรระบบงำนในห้องสมุดได้ทุกที ่ทุกเวลำ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  

 พ.ศ.2556 (20 กรกฎำคม 2556) - ปัจจุบัน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำร

ปรับเปลี่ยนผู้บริหำรตำมวำระ โดย นำยสุเกษม  อิงคนินันท์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีนโยบำยเพ่ือพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก้ำวสู่

มำตรฐำนสำกล เป็นสถำบันบริกำรชั้นน ำในระดับภูมิภำค โดยก ำหนดเป้ำหมำย คือ “ก้ำวสู่มำตรฐำน

บริกำรด้วยใจ”     



 

     เอกลักษณ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบ ที่เพียงพอ

และทันสมัย เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย และกำร
วิจัย ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้เข้ำถึงแหล่ง
สำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  เป็นองค์กรกำรเรียนรู้ที่สมบูรณ์เพ่ือก้ำวเข้ำสู่มำตรฐำนกำร
ให้บริกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรในปัจจุบัน เพ่ือค้นหำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส 
และภัยคุกคำม หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินงำนสู่สภำพที่ต้องกำรในอนำคต รวมทั้ง
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเหล่ำนี้ จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรที่เหมำะสมต่อไป 
 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำยหลำย สำมำรถสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดตลอดเวลำ ยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนจำกผู้ใช้บริกำร ผู้บริหำรยอมรับฟังข้อคิดเห็นและเปิดโอกำสให้บุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำร บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำงำนเป็นทีมได้เป็นอย่ำงดี ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
สม่ ำเสมอ  มีระบบงำนและระบบสำยงำนที่ชัดเจน 
 

จุดอ่อน  อำคำรสถำนและครุภัณฑ์มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนมำกต้องบ ำรุงรักษำดูแลปรับปรุง
ตลอดเวลำ และเริ่มคับแคบ งบประมำณมีจ ำกัดจึงไม่สำมำรถจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะ
ฐำนข้อมูล และอุปกรณ์ใหม่ๆ เพ่ือบริกำรและรองรับกับกำรปฏิบัติงำนได้พอเพียง  บุคลำกรไม่พอเพียงท ำ
ให้กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศไม่ทันควำมต้องกำรของผู้ใช้  และขำดงบประมำณในกำรพัฒนำ
บุคลำกรโดยเฉพำะด้ำนทักษะเฉพำะทำง รวมทั้งกำรสื่อสำร กำรประสำนงำน และกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่
ครอบคลุม ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 

โอกาส  นโยบำยของรัฐบำลและมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ เกิดทักษะในกำรพัฒนำ
ค้นคว้ำ เข้ำถึงสำรสนเทศด้วยตนเอง ท ำให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำห้องสมุดทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบ Online 
digital library รวมทั้งควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้สำมำรถน ำมำช่วยพัฒนำกำรบริหำรงำนและกำร
ให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพได้ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับห้องสมุด มีกำรรวมตัวเพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยกำรให้บริกำรในระดับท้องถิ่นที่ชัดเจน และเพ่ิมมำกขึ้นท ำให้สำมำรถขยำยกำรบริกำรทั้งภำยใน
มหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น  

 



 

ภัยคุกคาม อัตรำก ำลังที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอเนื่องจำกรัฐบำลจ ำกัดอัตรำก ำลัง ผู้ใช้ขำด
วินัยในกำรเข้ำใช้บริกำร ไม่ศึกษำกฎระเบียบและไม่ปฏิบัติตำมระเบียบใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรใช้เทคโนโลยี
ไม่เป็น ไม่มีควำมรู้เรื่องกำรใช้ห้องสมุด ภำพลักษณ์ของห้องสมุดดูเก่ำและเข้มงวดเกินไป ระบบ  WiFi ของ
มหำวิทยำลัยช้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวดเร็วแบบก้ำวกระโดดท ำให้กำรปรับตัวทั้งผู้ให้บริกำร
และผู้ ใช้บริกำรตำมไม่ทัน กำรสนับสนุนกำรใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศจำกบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยไม่สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 
3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ 

 ปรัชญา (Philosophy) 
   เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่สนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัยด้วยบริกำร 
ที่มีคุณภำพ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นแหล่งบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

ตำมกรอบมำตรฐำน TQF 
 

 พันธกิจ (Mission) 
   1. เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพ 
มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ และมีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยของมหำวิทยำลัย และสังคม 
       2. จัดหำ สนับสนุนและบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
       3.  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
      4.  เป็นแหล่งในกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพของ
มหำวิทยำลัย 
       5. บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 

 เป้าหมาย (Objective) 
    1. เพ่ือบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัยทุกรูปแบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน        
กำรวิจัยและควำมใฝ่รู้ของประชำคมมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น  
   2. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองของประชำคมมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น  
    3. เพ่ือพัฒนำบริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำแก่ 
ประชำคมมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น  



 

 4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มี 
คุณลักษณะพึงประสงค์สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
 
นโยบายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2562 
 

นโยบำยข้อที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
นโยบำย มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม 

1. กำรส่งเสริมและพัฒนำศัยกภำพบุคลำกร 1. จัดและเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพให้เขำ้สู่มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

2. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรที่ชัดเจน 2. จัดท ำโครงสร้ำง หน้ำที่ ที่ชัดเจน 
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรก้ำวหน้ำเข้ำสู่

ต ำแหน่งตำมสำยงำน 
4. ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้ได้ตำม
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. จัดท ำสื่อกำรประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 

 
นโยบำยข้อที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

นโยบำย มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม 
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ทุกรูปแบบที่
ทันสมัย เหมำะสมสอดคล้องและมีประสิทธิภำพ 

1. ด ำเนินงำนให้เป็นแหล่งควำมรู้ ด้ำนกำรค้นคว้ำ
ทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร และสนับสนุน
ข้อมูลในกำรท ำวิจัยและผลงำนวิชำกำรให้แก่
อำจำรย์ และชุมชน  สำมำรถให้ค ำปรึกษำทำง
วิชำกำร 
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน และกำรกำรจัดท ำหลักสูตร 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำภำยในจังหวัดด้ำนกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน 

2. พัฒนำระบบห้องสมุดดิจิทัลให้เป็น
มำตรฐำนสำกล 

2. พัฒนำระบบกำรเก็บ เอกสำร ต ำรำ และ
ให้บริกำรในรูปแบบของดิจิทัล เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เป็นมำตรฐำนสำกล 
3. พัฒนำระบบกำรยืม-คืนด้วยตนเอง 

 



 

 

นโยบำยข้อที่ 3  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
นโยบำย มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม 

1. แหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 1. เป็นศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงด้ำน
บรรณำรักษ์ นักสำรสนเทศ 

2. แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. จัดฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศเพ่ือให้เกิด
ทักษะสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 
นโยบำยข้อที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและกำรสร้ำงควำมร่วมมือ  

นโยบำย มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน
บริกำร  

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันบริกำร 
สำรสนเทศทั้งในระดับประเทศ และกลุ่มประเทศ
อำเซียน 

2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ที่มีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 





แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2561 

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็น

แหล่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และงำนวิจัยตำม

ภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศให้มี

คุณภำพและประสิทธิภำพ 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร

สำรสนเทศ 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้ให้บริกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

3. โครงกำรแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ให้บริกำร 

 

กลยุทธ์ที ่2  กำรบริกำรเชิงรุกที่หลำกหลำย 4. โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร 

เชิงรุก 

 

กลยุทธ์ที ่3  สร้ำงบรรยำกำศให้เหมำะสมกับแหล่ง

เรียนรู้ 

5. โครงกำรปรับปรุงบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 

1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงตำมควำมต้องกำร

ของผู้ใช้ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำระบบกำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ 

1. โครงกำรเล่มไหนอยำกอ่ำนเรำจัดให้ 

2. โครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

2. แสวงหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของ

มหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกร

สำรสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชำของ

มหำวิทยำลัย 

1. โครงกำรเอกสำรประกอบกำรสอนในห้องสมุด 

2. โครงกำรบรรณำรักษ์ประสำนงำนประจ ำสำขำวิชำ 

 

3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นไปตำม

ระบบมำตรฐำน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือคุณภำพงำน 

    อย่ำงมืออำชีพ 

2. โครงกำรพัฒนำงำนทรัพยำกรสำรสนเทศให้มี 

    ประสิทธิภำพเพ่ือเข้ำร่วมเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

     ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 

3. โครงกำรจัดท ำสหบรรณำนุกรมห้องสมุด 

    สถำบันอุดมศึกษำ (Union Catalog) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 

1. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ

และเสถยีรภำพ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้บริกำร 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเครือข่ำย 

 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

2. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (IT CoP) 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำและให้บริกำรระบบ

สำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรดูแล

บ ำรุงรักษำ และให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

กำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำ และกำรวิจัยของ

คณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ 

1. โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

ผ่ำนระบบเครือข่ำย 

2. โครงกำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ

เครือคอมพิวเตอร์และกำรให้บริกำ 

กลยุทธ์ที ่4  แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. โครงกำรส่งเสริมนักศึกษำให้มีคุณภำพตำมกรอบ
มำตรฐำน TQF ด้ำนที่ 5 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 5 กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ

หลักของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในวิชำชีพให้กับ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการด้านเทคโนโลยีการศกึษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 

1. มีเทคโนโลยีกำรศึกษำท่ีครบครันทันสมัย เพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 

กลยุทธ์ที ่1 จัดท ำแผนกำรจัดหำโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

1. โครงกำรจัดหำโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำร

โสตทัศนูปกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. โครงกำร Service of AV (ปรับชื่อใหม่) 

 

 กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้มี

ประสิทธิภำพ 

3. โครงกำรอบรมกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กลยุทธ์ที ่4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร

ให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในระดับมหำวิทยำลัย 

4. โครงกำรอบรมเครือข่ำยงำนโสตทัศนูปกรณ์ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 กลยุทธ์ที ่5 ออกแบบพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือส่งเสริม

พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

5. โครงกำรอบรมเทคนิคกำรสร้ำงสื่อเพ่ือน ำเสนออย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี

ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำม

ผำสุกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ควบคู่ไปกับ

กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนำระบบบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิ

บำล 

1. โครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรให้มีควำมเหมำะสม

สอดคล้องกับระบบกำรท ำงำนลดควำมซ้ ำซ้อน 

2. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแนวปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

3. โครงกำรพัฒนำแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่เป็น

เลิศ 

4. โครงกำรก ำกับติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับกำร

บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

กลยุทธ์ที ่3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้ 

7. โครงกำรบูรณำกำรระบบประกันคุณภำพและกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไปสู่กำรพัฒนำงำนประจ ำ 

9. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

 

 กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำประสิทธิภำพของกำร

ประชำสัมพันธ์  

 10. โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรองค์กรเชิงรุก 
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13 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2559 
  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ ์
(มาตรการ) 

 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริมจุดแข็ง โดยภาพรวม 
ควรมกีารก ากบัตดิตามและ
การรายงานตามแผนที่
ชดัเจน 

- จัด ท าบันทึกแจ้ ง เวียนปฏิทิน  เพื่ อ
ก าหนดการติดตามและการรายงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ างบประมาณ 
พ.ศ.2560 

5 มีปฏิทินก ำหนดกำร
ติดตำมฯ 

1 ฉบับ ตลอดป ี - - รองบริหำรฯ 
- หน.สนง. 

ผู้อ ำนวยกำร 

ระบบสามารถพฒันาได้
ดว้ยโปรแกรมเมอร ์เพือ่ให้
ผูบ้รหิารสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูไดห้รอืส านกัสง่เสรมิ
สามารถเหน็ขอ้มลูได ้

- วเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ เพือ่สนบัสนุน
ผูบ้รหิารสามารถใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ  
- จดัท าแบบประเมนิผา่นระบบออนไลน์ 

5 - ผู้บริหำรสำมำรถ
ใช้ข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจ 
- แบบประเมนิ
ระบบออนไลน ์

1 ระบบ ตลอดป ี - - หน.สนง. 
- กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร 

ควรมกีารพฒันา KPI ที่
เป็น KPI กลาง  เพือ่
ผลกัดนัพนัธกจิของส านกั 
โดยบุคลากรในส านกัฯ  
สามารถ  ท าได ้

- จดัท า KPI กลางของส านกัฯ  
ที่ทุกคนน ำไปใช้ในกำรประกอบกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

5 บุคลำกรน ำ KPI 
กลำงไปใช้
ประกอบกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

ร้อยละ 100 ตุลำคม 
2559 

- - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 

บุคลากรอยากใหผู้บ้รหิาร 
จดัการจดัพืน้ทีใ่นการผอ่น
คลายจากการท างาน 

- ควรจัดพื้นที่ส ำหรับกำรผ่อนคลำยจำกกำร
ท ำงำน 

5 บุคลำกรมีควำมพงึ
พอใจ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3.51 

เมษำยน 
2560 

10,000.- ผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำร 
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ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ ์
(มาตรการ) 

 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริมจุดแข็ง โดยภาพรวม 
การถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ข ัน้ตอนการปฏบิตั ิเพือ่ให้
ผูใ้ชบ้รกิารสนใจและ
สามารถเขา้ใจงา่ย โดยใช้
เทคนิคเชงิสรา้งสรรค ์

- ควรน าขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ผา่นการ
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลน์ หน้า
เวบ็ไซตข์องส านกัฯ  Facebook เพือ่ใหผู้ใ้ช้
เขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

5 จ ำนวนขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนสื่อ
ออนไลน ์

3 บริกำร ตลอดป ี - ทุกกลุ่มงำน ผู้อ ำนวยกำร 

ควรมกีารน าตวับ่งชีก้าร
ประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายในตามเกณฑ ์สกอ.ที่
มหาวทิยาลยัก าหนดให้
หน่วยงานรบัผดิชอบ ตอ้ง
น าขอ้มลูมาจดัท าแผนเพือ่
สนบัสนุนการประกนั
คณุภาพการศกึษาของ
มหาวทิยาลยั และก าหนด
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องแผน 

- จดัท าแผนเพือ่สนบัสนุนการประกนั
คณุภาพ โดยควรถอดจากแผนยทุธศาสตร์
และแผนปฏบิตักิารงบประมาณ ประจ าปี 
2560 เฉพาะทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 
ใหส้ านกัวทิยบรกิารฯ ใหข้อ้มลูตามคูม่อื
การประกนัคณุภาพการศกึษา ประจ าปี
การศกึษา 2559 

5 แผนเพื่อสนับสนนุ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1 แผน กันยำยน 
2559 

- - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 
- คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร 
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ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ ์
(มาตรการ) 

 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริมจุดแข็ง โดยภาพรวม 
ควรก าหนดประเดน็ความรู้
จากบุคลากรในส านกั     ที่
ประสบความส าเรจ็ แลว้
น ามาเผยแพรใ่หบุ้คลากร   
ในหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได ้

- การก าหนดประเด็นความรู้ตามลกัษณะ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกดิการพฒันาและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

5 แนวปฏิบัตทิี่ดีใน
กำรปฏิบัติงำน 

5 แนวปฏิบัติทีด่ ี ตลอดป ี 40,000.- - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 
- คณะกรรมกำร
กำรจัดกำร
ควำมรู ้

ผู้อ ำนวยกำร 

ควรมกีารวเิคราะหค์วาม
เสีย่งและระบุความเสีย่ง 
และปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความ
เสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น ตาม
พนัธกจิของส านกัฯ ทีม่ผีล
ต่อการบรหิารองคก์ร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ า               
ส านกัวทิยบรกิารฯ  ควรทบทวน และมกีาร
วเิคราะหค์วามเสีย่งและระบุความเสีย่ง และ
ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม เสี่ ย ง   ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

5 แผนบริหำรควำม
เสี่ยง  

1 แผน ตลอดป ี - - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 
- คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง 

ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 
 
 



 

16 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ ์
(มาตรการ) 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริมจุดแข็ง รายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
ควรมกีารก ากบัตดิตามและ
การรายงานตามแผนที่
ชดัเจน 

- จัดท าบันทึกแจ้ง เวียนปฏิทิน  เพื่ อ
ก าหนดการติดตามและการรายงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ างบประมาณ 
พ.ศ.2560 

5 มีปฏิทินก ำหนดกำร
ติดตำมฯ 

1 ตลอดป ี - - รองบริหำรฯ 
- หน.สนง. 

ผู้อ ำนวยกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจที่ชัดเจน 
ระบบสามารถพฒันาได้
ดว้ยโปรแกรมเมอร ์เพือ่ให้
ผูบ้รหิารสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูไดห้รอืส านกัสง่เสรมิ
สามารถเหน็ขอ้มลูได ้

- วเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ เพือ่สนบัสนุน
ผูบ้รหิารสามารถใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ  
- จดัท าแบบประเมนิผา่นระบบออนไลน์ 

5 - ผู้บริหำรสำมำรถ
ใช้ข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจ 
- แบบประเมนิระบบ
ออนไลน ์

1 ตลอดป ี - - หน.สนง. 
- กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ควรมกีารพฒันา KPI ที่
เป็น KPI กลาง  เพือ่
ผลกัดนัพนัธกจิของส านกั 
โดยบุคลากรในส านกัฯ  
สามารถ  ท าได ้

- จดัท า KPI กลางของส านกัฯ  
ที่ทุกคนน ำไปใช้ในกำรประกอบกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

5 บุคลำกรน ำ KPI 
กลำงไปใช้
ประกอบกำรปฏฺบัติ
รำชกำร 

1 ตุลำคม 
2559 

- - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 
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ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับกลยุทธ ์
(มาตรการ) 

 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริมจุดแข็ง รายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร 
บุคลากรอยากใหผู้บ้รหิาร 
จดัการจดัพืน้ทีใ่นการผอ่น
คลายจากการท างาน 

- ควรจัดพื้นที่ส ำหรับกำรผ่อนคลำยจำกกำร
ท ำงำน 

5 บุคลำกรมีควำมพงึ
พอใจ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3.51 

เมษำยน 
2560 

10,000.- ผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
การถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ข ัน้ตอนการปฏบิตั ิเพือ่ให้
ผูใ้ชบ้รกิารสนใจและ
สามารถเขา้ใจงา่ย โดยใช้
เทคนิคเชงิสรา้งสรรค ์

- ควรน าขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ผา่นการ
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลน์ หน้า
เวบ็ไซตข์องส านกัฯ  Facebook เพือ่ใหผู้ใ้ช้
เขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

5 จ ำนวนขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนสื่อ
ออนไลน ์

3  ตลอดป ี - ทุกกลุ่มงำน ผู้อ ำนวยกำร 

ควรมกีารน าตวับ่งชีก้าร
ประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายในตามเกณฑ ์สกอ.ที่
มหาวทิยาลยัก าหนดให้
หน่วยงานรบัผดิชอบ ตอ้ง
น าขอ้มลูมาจดัท าแผนเพือ่
สนบัสนุนการประกนั
คณุภาพการศกึษาของ
มหาวทิยาลยั และก าหนด

- จดัท าแผนเพือ่สนบัสนุนการประกนั
คณุภาพ โดยควรถอดจากแผนยทุธศาสตร์
และแผนปฏบิตักิารงบประมาณ ประจ าปี 
2560 เฉพาะทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 
ใหส้ านกัวทิยบรกิารฯ ใหข้อ้มลูตามคูม่อื
การประกนัคณุภาพการศกึษา ประจ าปี
การศกึษา 2559 
 
 

5 แผนเพื่อสนับสนนุ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1 กันยำยน 
2559 

- - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 
- คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร 



 

18 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องแผน 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

 
สอดคล้อง
กับกลยุทธ ์
(มาตรการ) 

 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริมจุดแข็ง รายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 1 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ในรอบปีการศึกษา 2559) 
ควรก าหนดประเดน็ความรู้
จากบุคลากรในส านกั     ที่
ประสบความส าเรจ็ แลว้
น ามาเผยแพรใ่หบุ้คลากร   
ในหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได ้

- การก าหนดประเด็นความรู้ตามลกัษณะ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกดิการพฒันาและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

5 แนวปฏิบัตทิี่ดีใน
กำรปฏิบัติงำน 

5 แนวปฏิบัติทีด่ ี ตลอดป ี 40,000.- - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 
- คณะกรรมกำร
กำรจัดกำร
ควำมรู ้

ผู้อ ำนวยกำร 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 2 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2559) 
ควรมกีารวเิคราะหค์วาม
เสีย่งและระบุความเสีย่ง 
และปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความ
เสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น ตาม
พนัธกจิของส านกัฯ ทีม่ผีล
ต่อการบรหิารองคก์ร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ า               
ส านกัวทิยบรกิารฯ  ควรทบทวน และมกีาร
วเิคราะหค์วามเสีย่งและระบุความเสีย่ง และ
ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เสี่ ย ง  ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

5 แผนบริหำรควำม
เสี่ยง  

1 ตลอดป ี - - รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
- หน.สนง. 
- หน.กลุ่มงำน 
- คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง 

ผู้อ ำนวยกำร 

 
 


