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แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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คำนำ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้

จัดทำขึ้นภายใตเงื่อนไขของหลักเกณฑพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 วาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กำหนดใหสวน

ราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการ

ดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และตอง

จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวน

ราชการกำหนดข้ึนและสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไดวิเคราะหผลการดำเนินงานที่ปที่ผานมา สภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกสำนักฯ ตลอดจนมคีวามเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับสำนัก การบูรณาการและ

แปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ ของสำนักฯ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ

เปาประสงค  

 

 

                                                                          คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                         มีนาคม 2565 
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สารบัญ 
 หนา 

คำนำ  
สารบัญ  
บทสรุปผูบริหาร  
สวนที่ 1 บทนำ  
 1.1  ความเปนมา  
 1.2  โครงสรางการบริหารหนวยงาน  

1.3  การทบทวนและนำผลการดำเนินงานปที่ผานมา มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติ     
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 1.4  กระบวนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักฯ  
 2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ   
 2.2  พันธกิจ  
 2.3  ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย  
 2.4  แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  
          2.5  สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

สวนที่ 3 การนำไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
       3.1  การนำไปสูการปฏิบัติ  
       3.2  การติดตามประเมินผล  
       3.3  ขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก และสถาบันไปสูการปฏิบัติ  
ภาคผนวก  

ก. ความสอดคลองและเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ข.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               (SWOT Analysis) 

 

ค. คำสั่งที่เก่ียวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565     
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ง. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทสรุปผูบริหาร 

ตามท่ีมหาว ิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดม ีการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายใน ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  

 

วิสัยทัศน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่สนับสนุนการทำงานตาม 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางแหลงความรูสารสนเทศควบคูกับพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เพื ่อรองรับการใหบริการดวยคุณภาพ ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 สำนักฯ ไดมีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตรและพันธกิจใหม ประกอบดวย  

พันธกิจ  
1. พัฒนาแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและหลากหลาย 
2. พัฒนาและใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. การบริหารจัดการมีคุณภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร  5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก       
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรู 
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
4. การพัฒนาระบบใหบริการอยางมืออาชีพ 
5. การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคนหาวาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารสำนักฯ 
และมหาวิทยาลัย  เพ่ือรายงานใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน 
หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปน
ขอมูลเพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
สัญลักษณและความหมายประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สมุด   หมายถึง หองสมุดหรือศูนยวิทยบริการ 
อักษร i   หมายถึง Information Technology  
สีฟา  หมายถึง สีแหงเทคโนโลยีที่สดใส 
สีเขียว – สีชมพู หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัญญาณ 3 ขีด หมายถึง การเปนศูนยกลางเผยแพร กระจายความรู 
สวท  หมายถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1.1 ความเปนมา 
 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งขึ้นตามโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เมื่อป พ.ศ.2548 โดยรวม ศูนยวิทยบริการ และ ศูนยคอมพิวเตอร เขาดวยกัน โดยแบงสวนงานภายในสำนัก
ออกเปน 6 งาน ดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไป    2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
3. งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  4. งานบริการสารสนเทศ    
5. งานพัฒนาเครือขายและบริการคอมพิวเตอร  
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบงสวนราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนระดับงานหรือเทียบเทางาน พ.ศ. 2561  ขอ 15 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผูอำนวยการ ใหแบงสวนราชการเปนระดับงานหรือเทียบเทา ดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไป    2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
3. งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  4. งานบริการสารสนเทศ    
5. งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายและบริการคอมพิวเตอร  
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ   7. งานพัฒนาสื่อดิจิทัล 
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 ทั ้งนี ้การดำเนินการของสำนักฯ มุ งเนนจัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื ่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและใหบริการกับบุคลากรทั ้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 

ทำเนียบผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือ-สกุล ตำแหนง ชวงเวลา 

1) อาจารยสุนทร ไชยชนะ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 – 2556 

2) ดร.อุบลศิลป โพธิ์พรม ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 – 2560 

3) อาจารยสมบัติ เทียบแสง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 – ปจจุบัน 

 
สถานที่ต้ัง 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยูเลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร  47000 โทรศัพท/โทรสาร 042-970039 ประกอบดวย 3 อาคารคือ อาคารศนูยภาษา
และคอมพิวเตอร (อาคาร 11)  อาคารบรรณราชนครินทร และอาคารศูนยขอมูลสารสนเทศ(Data Center) 
สำนักงานผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูที่อาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 
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โครงสรางองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพตอเน่ือง 

- หนวยแผนงานและงบประมาณ 
- หนวยบริหารงานทั่วไป 
- หนวยการเงินและพัสดุ 
- หนวยสารบรรณ 
- หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ 

- หนวยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- หนวยทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
- หนวยโปรแกรมหองสมดุอัตโนมติั 
- หนวยอนรัุกษ และซอมบำรงุรักษาทรพัยากร

สารสนเทศ 
- หนวยนำเขาขอมูลบรรณานกุรมและเอกสารฉบับ

เต็มโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย 

- หนวยจัดหาวารสารและ

ส่ิงพิมพตอเนื่อง 
- หนวยทะเบียน วิเคราะหวารสารและ

ส่ิงพิมพตอเนื่อง 
- หนวยบริการวารสารและ

ส่ิงพิมพตอเนื่อง 

- หนวยบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
- หนวยจัดชั้นและบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 
- หนวยบริการตอบคำถามและชวยคนควา 
- หนวยบริการเทคโนโลยแีละส่ือ

โสตทัศนูปกรณ 

งานพัฒนาสื่อดิจิทัล งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายและบรกิารคอมพิวเตอร 

- หนวยพัฒนาและใหบริการฐานขอมูล 
- หนวยพัฒนาซอฟตแวรและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
- หนวยพัฒนาบริหารจัดการเว็บไซตตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- หนวยสนับสนุนและบริการการใชงานระบบสารสนเทศ 
- หนวยดูแลและใหบริการเคร่ืองแมขาย 
- หนวยสำรองขอมูลและรักษาความปลอดภัยเคร่ืองแมขาย 

 

 

- หนวยตรวจสอบและติดตามประสิทธภิาพการทำงานระบบเครือขาย 
- หนวยวิจยัและพัฒนาระบบเครือขาย 
- หนวยบริหารจัดการเคร่ืองแมขาย 
- หนวยพัฒนาและซอมบำรุงระบบเครือขายมสีายและไรสาย 
- หนวยรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือขายและการส่ือสาร 
- หนวยรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน 
- หนวยบริการคอมพวิเตอร 
- หนวยฝกอบรม 
 

- หนวยสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนผานส่ือดิจทิัล 
- หนวยพัฒนาหนังสือดิจิทัล 
- หนวยผลิตส่ือมัลติมีเดียและออกแบบกราฟก 

 

สำนักงานผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สำนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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ขอมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดานตาง ๆ เชน 
 

1. ดานงบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรงบประมาณ  

จำนวนทั้งสิ้น 4,344,570 บาท  งบประมาณเงินรายได 4,039,200 บาท งบแผนดิน (เงินเบิกแทนกัน) 
37,500 บาท เงินรายไดจากการบริการ 82,870 บาท งบแผนดิน 185,000 บาท 

 
2. ดานอาคารสถานที่และพื้นท่ีใชสอย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารและพื้นที่ใหบริการ 3 อาคาร ประกอบดวย  
                2.1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 11 ) เปนอาคารสูง 4 ชั้น ใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเปนที่ตั้ง สำนักงานผูอำนวยการ (ชั้น 1)   

2.2  อาคารบรรณราชนครินทร เปนอาคารสูง 4 ชั้น ใหบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ 
2.3  อาคารศูนยขอมูลสารสนเทศ (อาคาร 21) เปนอาคารสูง 2 ชั้น  
 

3. ดานยานพาหนะ  
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มียานพาหนะ 1 คัน คือ รถตู ใหบริการงานพัฒนา

เทคโนโลยีเครือขายและบริการคอมพิวเตอร หมายเลขทะเบียน นข 1156 สกลนคร และรถจักรยานยนต 
หมายเลขทะเบียน 1กฬ 9854 สกลนคร 
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1.3 การทบทวนและนำผลการดำเนินงานปท่ีผานมา 
การทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,307,938.4 บาท  งบประมาณเงิน

รายได 4,204,750 บาท งบแผนดิน (เงินเบิกแทนกัน) 37,500 บาท เงนิรายไดจากการบริการ 58,738.40 บาท งบแผนดิน 1,006,950 บาท  
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบดวย โครงการและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร  

ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร/ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร  
1.1 ผูรับบริการมีทักษะ 
การรูสารสนเทศ 

กลยุทธที่ 1 พัฒนา
ผูรับบริการดานการรู
สารสนเทศ 

1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- โครงการสัปดาหหองสมุดและเทคโนโลยีดิจิทลั 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรยีนรูใน    
  ศตวรรษที่ 21 
- โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศหองสมุด 

รอยละ 
80 

รอยละ 80 
- โครงการสัปดาหหองสมุดและเทคโนโลย ี
  ดิจิทัล  
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 
- โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
หองสมุด 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสื่อ 
การเรยีนรูดวยตนเอง 
ดานสมรรถนะดิจิทัล 

2. จำนวนสื่อการเรยีนรูดวยตนเองดานสมรรถนะดิจิทัล 
- โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพนัธตามบริบทมหาวิทยาลัย 
  เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิต 
- โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 

7 เรื่อง 15 เร่ือง 
๑. การผลติสื่อประเภทกราฟกดวย 
Canva 
๒. การผลติสื่อประเภทวดีิโอ 
๓. การผลติสื่อประเภทเสียง 
๔. ความปลอดภยัออนไลน 
๕. การใชงานโปรแกรม Microsoft  
     PowerPoint ขั้นสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดำเนินงาน 

 
๖. การใชงานโปรแกรม Microsoft word  
    ขั้นสงู 
๗. การใชงาน google Slide 
๘. การตดัตอวิดโีอดวย VLLO 
๙. การตดัตอวิดโีอเกมการศกึษาดวย 
    โปรแกรม Vonder 
๑๐. การใชงานโปรแกรม Google  
      Classroom 
๑๑. การใชงาน google meet 
๑๒. การใชงาน zoom 
๑๓. การใชงาน google scholar 
๑๔. การสอบวัดสมรรถนะดิจิทัลดวย  
      ขอสอบกระทรวงดิจิทัลเพ่ือพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคม 
๑๕. การใชงานระบบ e-learning สำหรับ 
      พัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัล 

1.2 เปนแหลง
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรยีน 
การสอน การวิจัย 

กลยุทธที่ 1  จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่หลากหลายตามความ
ตองการของผูรับบริการ 

1. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
- โครงการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 
 

1,500 
รายการ 

หนังสือพิมพ 1,344 ฉบับ 
นิตยสาร วารสาร 1,528 ฉบับ 
หนังสือ 1,228 เลม  
หนังสือ 16 ชื่อเรื่อง  
e-book 26 เลม, e-book ไทย 1 เลม 
textbook 1 เลม 
หนังสือภาษาไทย 238 เลม 
รวม 4,382 รายการ 

กลยุทธที่  2 สงเสริมการ
ใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดำเนินงาน 

กลยุทธที่  3 พัฒนา/
ปรับปรุงระบบการใหบริการ 

1. จำนวนหนังสือมีชีวิต 
    - โครงการสัปดาหหองสมุดและการใชเทคโนโลยีดจิิทัล 

1 เรื่อง ไมสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได
เนื่องจากสถานการณ covid-19 

2. จำนวนการเขาใชบริการสารสนเทศ 
    - โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศหองสมุด 

20,000 
ครั้ง 

6,690 ครั้ง 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร  
1.3  พัฒนาพื้นท่ี 
ที่เอ้ือตอการเรยีนรู 
ดวยตนเอง 

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงพ้ืนที่
ใหบริการเปน co-working 
space 

1. จำนวนพ้ืนท่ีที่ไดรับการปรับปรงุเปน co-working space 
    - โครงการงานปรับปรุงพ้ืนท่ีสำนักวิทยบรกิารและ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space 

1 หอง 1 หอง (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
1113-1114 ปรับปรุงเปน ARIT 
space) 
 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 
2.1 การใหบริการ 
ระบบเครือขาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงาน
ทั่วท้ังมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานทางดาน
เทคโนโลยีเครือขาย 

1. รอยละของพ้ืนที่ใหบริการ ที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง 
   ระบบเครือขาย 
    - โครงการจัดหาวัสดุทางคอมพิวเตอรเพ่ืองานระบบ 
      เครือขายอินเทอรเน็ตและบรกิารคอมพิวเตอร 

รอยละ 
30 

รอยละ 50 
พ้ืนที่ใหบริการตามคณะ ที่ไดรบัการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือขาย ไดแก 
- อาคารคณะวิทยาศาสตร 
- อาคารคณะเกษตร 
- อาคารคณะครศุาสตร 

2.2 ระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมี
ความสามารถในการ
รองรับการใชงาน
เทคโนโลยีปจจุบันได 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใช
งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์และ
ซอฟตแวรโอเพนซอรส 

1. จำนวนซอฟตแวรลิขสิทธิ ์
    - โครงการจัดหาซอฟตแวรทีม่ลีิขสิทธิ์ถูกตองสำหรับ 
      ปฏิบัติงานและการจดัการเรยีนการสอน 

1,000 
ลิขสิทธิ ์

Microsoft 365 จำนวน 6,000 ลิขสิทธิ ์
Microsoft office 120 ลิขสิทธิ ์
Microsoft windows 8.1-11  
จำนวน 10 ลิขสิทธิ ์
SPSS จำนวน 10 ลิขสิทธิ ์
รวมทั้งสิ้น 6,140 ลิขสิทธิ ์

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรให
ทันสมัย 

1. รอยละอุปกรณคอมพิวเตอรทีม่ีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป 
    - โครงการจัดหาครภุณัฑประจำหองปฏิบัติการ 
      คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
 

รอยละ 
50 

เครื่องคอมพิวเตอร ที่ใหบริการ ทัง้หมด
ทั้งสิ้น 280 เครื่อง 
คอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานไมเกิน  
5 ป จำนวน 137 เครื่อง  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดำเนินงาน 

   - โครงการจัดหาครุภณัฑเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ   
     ทรัพยากรสารสนเทศใหกับผูใชบริการอาคารบรรณ 
     ราชนครินทร 

คิดเปน รอยละ 48.92 

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
   - โครงการสัปดาหหองสมุดและการใชเทคโนโลยีดิจิทลั 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและทักษะการเรียนรูใน   
     ศตวรรษที่ 21 
   - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการตอการเรียนรู 
     ของนักศึกษา 

รอยละ 
80 

รอยละ 80 
- โครงการสัปดาหหองสมุดและการใช 
  เทคโนโลยดิีจิทัล 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ    
  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
  ใหบริการตอการเรียนรูของนักศึกษา 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร  
2.3 ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

กลยุทธที่ 1 เสริมสราง
บุคลากรใหมีความรูความ
เขาใจในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางปลอดภัย 
 
กลยุทธที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบปองกัน
การบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก 

1. จำนวนครั้งการบุกรุกโจมตีท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
    ตอระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 
  - โครงการเชาวงจรอินเทอรเนต็เพ่ือทำระบบวงจรสื่อสาร    
    สำรอง (Backup Link) 
  - โครงการจางเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนสำหรับหอง DATA  
    CENTER อาคารศูนยสารสนเทศ 
  - โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
    อินเทอรเน็ตตามหนวยงานและคณะ 

ไมเกิน 3 
ครั้ง 

เกิน 3 คร้ัง แตไมเกิดความเสยีหายของ
ขอมูลและไมสงผลกระทบตอการใชงาน
ของผูใชบริการ 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธที่ 1  จัดตั้งศนูย
บูรณาการขอมูลสารสนเทศ 

1. จำนวนศูนยบรูณาการขอมลูสารสนเทศ 
 

1 ศูนย 1 ศูนย (ศูนยบูรณาการขอมูลสารสนเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดำเนินงาน 

3.1 เปนศูนยกลาง
การบูรณาการขอมูล
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั   

กลยุทธที่ 2  พัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถ
และทักษะดานระบบ
สารสนเทศขั้นสูง 

1. จำนวนบุคลากรที่ผานการอบรม หรือผานการทดสอบและ 
    ไดรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถขั้นสูง 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถะของบุคลากรสำนัก  
     วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 คน จำนวนบุคลากรที่ผานการอบรมหรือผาน
การทดสอบและไดรบัประกาศนียบัตร
รับรองความสามารถขั้นสูง 3 คน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat 
Dataset Workshop II ระหวางวันที่  
25-27 พฤศจิกายน 2563 ไดแก 
นายชัยนันท  สมพงษ 
นายกิตตภิมูิ  คำศร ี
นางสาววัชราภรณ  ทอนรินทร 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 
4.1 ระบบบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการ 
ใชเทคโนโลยดิีจิทัลในการ
บริหารจัดการ 

1. จำนวนนวัตกรรมที่นำมาใชในการบริหารจัดการ 
   - โครงการเพ่ิมศักยภาพเครื่องแมขายที่ใหบริการระบบ 
     สารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั 
   - โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศหองสมดุ 
   - โครงการจัดหาอุปกรณจดัเก็บขอมูลระดับเครือขาย 
   - โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนและการประชุม  
     ออนไลน 
   - โครงการเพ่ิมศักยภาพการใหบริการเว็บไซตมหาวิทยาลัย   
     และเวบ็ไซตหนวยงาน 

5 ระบบ - ระบบบริหารงบประมาณ 
- ระบบแฟมสะสมงานบคุลากร 
- ระบบพัสดุครุภณัฑ 
- ระบบภาวะการมีงานทำบณัฑิต 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการ
บริหารจัดการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1. รอยละการจัดซื้อจดัจางวัสดสุำนักงานที่เปนมิตรกับ 
    สิ่งแวดลอม 
   - โครงการหองสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษพลังงานและ 
     สิ่งแวดลอม 

รอยละ 
60 

รอยละการจัดซื้อจัดจางวสัดสุำนักงาน 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในโครงการ
หองสมุดสีเขียวเพ่ือการอนรุักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม คดิเปนรอยละ 60 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดำเนินงาน 

4.2 บุคลากรมีความ   
กาวหนาในวิชาชีพ 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากร
ใหมีสมรรถนะที่จำเปนใน
การปฏิบัติงาน 

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาสมรรถนะที่จำเปน 
    ในการปฏิบัติงาน 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถะของบุคลากรสำนัก   
     วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 คน - ไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนใน 
การปฏิบัติงานโดยการเขารวมการอบรม
กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยัจัด
กิจกรรม จำนวน 8 คน 
- ไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนใน
การปฏิบัติงานโดยหนวยงานภายในจัด
กิจกรรม จำนวน 30 คน 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมให
บุคลากรเขาสูตำแหนง 
ที่สูงข้ึน 

1. จำนวนบุคลากรที่เขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถะของบุคลากรสำนัก 
     วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 คน มีบุคลากรที่เขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 คน 
(ระดับชำนาญการ) 
- นางเจริญพร  บาทชาร ี
- นายชาญชัย  บาลศร ี
- นายกิตติภูมิ  คำศร ี
- นายจยุตย  พูลเพ่ิม 
- นางสาวสิริวรรณ  ยะไชยศร ี
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และในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายตามแผนปฏิบัต ิราชการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั ้งส ิ ้น 4,344,570 บาท  
งบประมาณเงินรายได 4,039,200 บาท งบแผนดิน (เงินเบิกแทนกัน) 37,500 บาท เงินรายไดจากการบรกิาร 
82,870 บาท งบแผนดิน 185,000 บาท 

 

1.4 กระบวนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 
 

 1) แตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ดำเนินการวิเคราะห วางแผน และจัดทำเลมแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือระดมความคิดเห็น ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักฯ 

3) เสนอรางแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขออนุมัติเห็นชอบ 

4) เผยแพรประชาสัมพันธและการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหแกบุคลากรภายในสำนักฯ ไดรับทราบแนวทางปฏิบัติ 
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สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน คานิยมหลัก อัตลักษณ เอกลักษณ 
 
      ปรัชญา ศูนยกลางทรัพยากรการเรียนรู กาวสูคุณภาพดานบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล มุงมั่น

พัฒนาทองถิ่น  
 

      วิสัยทัศน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางแหลงความรูสารสนเทศควบคูกับพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการใหบริการดวยคุณภาพ ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

      อัตลักษณ รูการบริการที่ดี รูงานและหนาที่ รูรักสามัคคี รูเทาทันเทคโนโลยี รูสรางสรรคสิ่งดีสูสังคม 

 

      คานิยมองคกร   “Service Mind :  มีจิตใจในการใหบริการ” 

 Service 

 S = Smile    แปลวา ยิ้มแยม 

E = enthusiasm    แปลวา ความกระตือรือรน 

R = rapidness    แปลวา ความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ 

V = value    แปลวา มีคุณคา 

I = impression    แปลวา ความประทับใจ 

C = courtesy    แปลวา มีความสุภาพออนโยน 

E = endurance   แปลวา ความอดทน เก็บอารมณ 
 

Mind 

M = make believe    แปลวา มีความเชื่อ 

I = insist     แปลวา ยืนยัน/ยอมรับ 

N = necessitate    แปลวา การใหความสำคัญ 

D = devote     แปลวา อุทิศตน 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 – 2567 

 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. การยกระดับคณุภาพการศึกษาสูระดับ
สากล 

● พัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเสรมิสรางทกัษะการเรียนรู 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ 

● พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัใหมีประสิทธิภาพ 

● การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะเทาทันกับการ 
    เปลี่ยนแปลง 
● การพัฒนาระบบใหบริการอยางมืออาชีพ 

● การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  

 พันธกิจมหาวิทยาลัย พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

4. พัฒนาเครือขายการเรียนรู ● พัฒนาแหลงเรยีนรูที่ทันสมัยและหลากหลาย 

5. บริหารจัดการใหมีคณุภาพ ● การบรหิารจัดการมีคุณภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
● พัฒนาและใหบริการเทคโนโลยดีจิิทัล 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ยุทธ 
ศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ๒.๑ นักศึกษา บณัฑิต และประชาชน มีการ 
      พัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชพีตาม  
      มาตรฐาน 
๒.๒ บัณฑิตเปนคนดมีีจิตสาธารณะ 
2.3 อาจารยมีการพัฒนาศักยภาพทั้งดานคุณวุฒิ 
      การศึกษาตำแหนงทางวิชาการ และ 
      สมรรถะวิชาชีพ 

2.1 นักศึกษาและบุคลากรมีสมรรถนะดานดิจิทัล 
2.2 เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรยีน  
      การสอน การวิจัย 
 

4. 4.1 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการท่ีดีมี 
      คุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.๒ มหาวิทยาลยัมีระบบพัฒนาบคุลากร 
      ที่มีคุณภาพ 
๔.๓ การบริหารจัดการเชิงรุก 

1.1 การใหบริการระบบเครือขายครอบคลมุพ้ืนที่ใชงานทั่วทั้ง 
      มหาวิทยาลัย 
1.2 ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความสามารถในการรองรับ 
      การใชงานเทคโนโลยีปจจุบันได 
1.3 ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมีความมั่นคงปลอดภัย 
3.1 บุคลากรมคีวามกาวหนาในวิชาชีพ 
4.1 ระบบการใหบริการมีประสิทธิภาพ 
5.1 การเปนองคกรดจิิทัล 
5.2 ระบบบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับ 
      สิ่งแวดลอม 
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วิสัยทัศน สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางแหลงความรูควบคู

กับพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการใหบรกิารดวยคุณภาพ ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 

พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิิทัล

ใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี

สมรรถนะเทาทันกับการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาระบบใหบริการ

อยางมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล 

มิติประสทิธิผลตาม

ยุทธศาสตร 

มิติประสทิธิภาพของ

การปฏิบตัิราชการ 

มิติดานคุณภาพ 

มิติการพัฒนาองคกร 

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมี

ความมั่นคงปลอดภัย 

ใหบริการระบบเครือขาย

ครอบคลุมพื้นที่ใชงานท่ัว

ท้ังมหาวทิยาลัย 

ระบบคอมพิวเตอรสามารถ

รองรับการใชงาน

เทคโนโลยีปจจุบันได 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรใหทันสมยั 

นักศึกษาและบุคลากรมี

สมรรถนะดานดิจิทัล 

เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน 

การวิจยั 

สรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงาน/องคกรที่มีมาตรฐาน

ในการสอบวัดทกัษะดานดิจิทัล 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่

หลากหลายตามความตองการ

ของผูรับบริการ 

บุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 

 

สงเสริมใหบุคลากรเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น 

พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีจำเปน

ในการปฏิบัติงาน 

ระบบการใหบริการมี

ประสิทธิภาพ 

การเปนองคกรดิจิทลั 

พื้นที่ใหบริการ  

co-working space 

สงเสริมใหใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการใหบรกิาร 

พัฒนาระบบการใหบริการเปน

แบบออนไลน 

ระบบบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพและเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการบริหาร

จัดการ 

เขารับการประเมินระบบ

การบริหารจัดการที่เปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy map) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ป 2564 

เปาหมาย 
ป 2565 

ผูรับผดิชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
1.1 การใหบริการระบบเครือขาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานทั่วท้ัง
มหาวิทยาลยั 

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานทางดาน
เทคโนโลยีเครือขาย 

รอยละของระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี
เครือขายที่จัดหาใหครอบคลุมพ้ืนที่ใหบริการ ทั้งท่ีไดรับ
การพัฒนา/ปรับปรุง 
โครงการหลัก 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานระบบเครือขาย 
2) โครงการบำรุงรักษาระบบเครอืขาย 

รอยละ 
50 

 

รอยละ 
50 

หัวหนางานพัฒนาเทคโนโลยี
เครือขายและบริการคอมพิวเตอร 
(นายจยุตย  พูลเพิ่ม) 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
1.2 ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มีความสามารถในการรองรับการ
ใชงานเทคโนโลยีปจจบุันได 

กลยุทธที่ 1  สงเสริมการใชงาน
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์และซอฟตแวร
โอเพนซอรส 

สงเสริมการใชงานซอฟตแวรลิขสทิธิ์และซอฟตแวรโอเพน
ซอรส 
โครงการหลัก 
1) โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสทิธิ์เพ่ือสนับสนุนการ 
    ปฏิบัติงาน 

6,140 
ลิขสิทธิ ์

1,500 
ลิขสิทธิ ์

หัวหนางานพัฒนาเทคโนโลยี
เครือขายและบริการคอมพิวเตอร 
(นายจยุตย  พูลเพ่ิม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
(นายเอกราช  วงศกระโซ) 

กลยุทธที่ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
อุปกรณคอมพิวเตอรใหมี
ประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

รอยละครุภณัฑคอมพิวเตอรทีไ่ดรับการทดแทนและ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน 
โครงการหลัก 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครุภณัฑคอมพิวเตอร 
2) โครงการจัดหาครุภณัฑคอมพิวเตอร 

รอยละ 
48.92 

รอยละ 
55 

หัวหนางานพัฒนาเทคโนโลยี
เครือขายและบริการคอมพิวเตอร 
(นายจยุตย  พูลเพ่ิม) 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายประไพ  ศรีสมยั) 
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
(นายเอกราช  วงศกระโซ) 

กลยุทธที่ ๓ จัดทำแผนจัดซื้อ
ครุภณัฑคอมพิวเตอร 

มีแผนการจัดซื้อจดัหาครภุณัฑสำนัก - 1 แผน หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
(นางเจริญพร  บาทชาร)ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ป 2564 

เปาหมาย 
ป 2565 

ผูรับผดิชอบหลัก 

1. พัฒนาระบบการใหบริการใน 
    รูปแบบออนไลน 
2. ประชาสัมพันธขอมูลในเชิงรุก 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
โครงการหลัก 
๑) โครงการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
    อิเล็กทรอนิกส 
๒) โครงการจัดทำวารสารประจำสำนักวิทยบริการ 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT NEW) 
๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการตอการ 
    เรียนรูของนักศึกษา 

รอยละ 80 ระดับที่ 4 
(ระดับดี) 

หัวหนางานทุกงาน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
1.3 ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

มีความมั่นคงปลอดภยั 

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางบุคลากร
ใหมีความรูความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีดิจิทลัอยางปลอดภัย 

 

จำนวนบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภยัดานเทคโนโลยีดิจิทลั 

โครงการหลัก 

๑) การอบรมหลักสูตร พรบ.คุมครองขอมูลสวน 

    บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒ (กฎหมาย PDPA) 

 ๔๐ คน 
 

หัวหนางานพัฒนาเทคโนโลยี
เครือขายและบริการคอมพิวเตอร 
(นายจยุตย  พูลเพ่ิม) 
 
 
 

กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบปองกันการบุกรุกโจมต ี

จากภายนอก 

มีแผนเพ่ิมประสิทธภิาพการบุกรุกโจมต ี
 

- แผนเพ่ิมประสิทธภิาพการบุกรุกโจมต ี

 ๑ แผน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
2.1 นักศึกษาและบุคลากร 
มีสมรรถนะดานดิจิทลั 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูรับบริการ
ดานการรูสารสนเทศ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายท่ีผานเกณฑ  
IC3 หรือเทียบเทาหรือตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด  
(รอยละ 50) 
โครงการหลัก 
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะและประเมินทักษะดิจิทัล 
    นักศึกษาระดับปริญญาตร ี   

- รอยละ 60 รองผูอำนวยการสำนักฯ 
(อาจารยธิติมา  รจนา) 
เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 
(นายภควัต  ชัยวินิจ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ป 2564 

เปาหมาย 
ป 2565 

ผูรับผดิชอบหลัก 

จำนวนบุคลากร (สวท.) ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะทักษะ
ดิจิทัล 
โครงการหลัก 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 30 คน หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 

(นางสาวอังคณา  ศิริกุล) 
เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

(นางสาววริษฐา  ไวแสน) 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสื่อการเรียนรู
ดวยตนเองดานสมรรถนะดิจิทัล 

จำนวนสื่อการเรียนรูดวยตนเองดานสมรรถนะดจิิทัล 
โครงการหลัก 
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะและประเมินทักษะดิจิทัล 
    นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
    กิจกรรม. พัฒนาสื่อโสตทัศนรายวชิาดานสมรรถนะ 

ดิจิทัล 

15 เรื่อง 5 เรื่อง หัวหนางานพัฒนาสื่อดิจิทัล 
(น.ส.สริิวรรณ ยะไชยศร)ี 
เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 
(นายภควัต  ชัยวินิจ) 

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน/องคกรท่ี 
มีมาตรฐานในการสอบวัดทักษะ
ดานดิจิทัล 

จำนวนเครือขายความรวมมือการพัฒนาสมรรถนะและ
ประเมินทักษะดานดจิิทัล 
โครงการหลัก 
1) โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา 
    สมรรถนะและทักษะดานดิจิทลั 
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะและประเมินทักษะดิจิทัล 
    นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
    กิจกรรม ประเมินทักษะดิจิทลันักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ดวยขอสอบมาตรฐาน (ICDL) 

 1 
หนวยงาน 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

(อาจารยธิติมา  รจนา) 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
2.2 เปนแหลงทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรยีน 
การสอน การวิจัย 

กลยุทธที่ 1 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลายตาม
ความตองการของผูรับบริการ 

จำนวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความตองการ
ของผูรับบริการ 
โครงการหลัก 
๑) โครงการสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนของ 
    มหาวิทยาลัย 

4,382 
รายการ 

1,500 
รายการ 

หัวหนางานบริการสารสนเทศ 
(น.ส.วารณุี  เพียรพจน) 
หัวหนางานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
(นายชาญชัย  บาลศร)ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ป 2564 

เปาหมาย 
ป 2565 

ผูรับผดิชอบหลัก 

๒) โครงการจัดซื้อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
๓) โครงการจัดซื้อและจัดหาวารสาร นิตยสาร และ 
    สิ่งพิมพตอเน่ือง 
 

หัวหนางานวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 
(นางพัชฏฐญิา  กาสุริย) 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ในรูปแบบดิจิทัล 

ระดับความพึงพอใจผูรับบริการ 
โครงการหลัก 
๑) โครงการสงเสริมการใชงานหองสมุด 
๒) โครงการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
    อิเล็กทรอนิกส 
๓) โครงการจัดทำวารสารประจำสำนักวิทยบริการ 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT NEW) 

 ระดับที่ 3 
 

หัวหนางานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
(นายชาญชัย  บาลศร)ี 
หัวหนางานบริการสารสนเทศ 
(น.ส.วารณุี  เพียรพจน) 
หัวหนางานวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 
(นางพัชฏฐญิา  กาสุริย) 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชงาน
หองสมุด 

ระดับความพึงพอใจผูรับบริการ 
โครงการหลัก 
๑) โครงการสงเสริมการใชงานหองสมุด 
๒) โครงการการสงเสรมิการใชบรกิารยืม-คืน 
    ทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
๓) โครงการสงเสริมทักษะสารสนเทศและการใช 
    สื่อดิจิทัล 
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ 
    การเรียนรู 

 ระดับที่ 3 
 

หัวหนางานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
(นายชาญชัย  บาลศร)ี 
หัวหนางานบริการสารสนเทศ 
(น.ส.วารณุี  เพียรพจน) 
หัวหนางานวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 
(นางพัชฏฐญิา  กาสุริย) 

กลยุทธที่ 4 พัฒนา/ปรบัปรุง
ระบบการใหบริการในเชิงรุก 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
โครงการหลัก 
๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการตอการ 
    เรียนรูของนักศึกษา  

รอยละ 80 ระดับที่ 3 
 

หัวหนางานบริการสารสนเทศ 
(น.ส.วารณุี  เพียรพจน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ป 2564 

เปาหมาย 
ป 2565 

ผูรับผดิชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
3.1 บุคลากรมีความกาวหนา 
      ในวิชาชีพ 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากร 
ใหมีสมรรถนะที่จำเปนในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเปน
ในการปฏิบัติงาน 
โครงการหลัก 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ 
   และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รอยละ 
76.92 

รอยละ 70 หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 
(นางสาวอังคณา  ศิริกุล) 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบคุลากร
เขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

จำนวนบุคลากรที่เขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 
โครงการหลัก 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถะของบุคลากร 
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 คน 6 คน หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 
(นางสาวอังคณา  ศิริกุล) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาระบบใหบริการอยางมืออาชีพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
4.1 ระบบการใหบริการมี
ประสิทธภิาพ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหใช
เทคโนโลยีดิจิทลัในการใหบริการ 

จำนวนเทคโนโลย/ีนวัตกรรมที่นำมาใชในการใหบริการ 
โครงการหลัก 
1) โครงการพัฒนานวตักรรมการใหบริการ 

1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 
(อาจารยชัยนันท  สมพงษ) 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการ
ใหบริการเปนแบบออนไลน 

จำนวนระบบการใหบริการที่ไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 
โครงการหลัก 
1) โครงการปรับปรุงระบบการใหบริการ 

5 ระบบ 1 ระบบ หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
(นายกิตติภมิู  คำศร)ี 

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงพ้ืนที่
ใหบริการเปน co-working 
space 

พ้ืนที่ใหบริการท่ีไดรับการปรับปรงุ/พัฒนา 
โครงการหลัก 
๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
1123-1124 
๒) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหบริการการเรียนรูอาคาร
บรรณราชนครินทร 

1 หอง  
(หอง 

ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

1113-1114 
ปรับปรุงเปน 
ARIT space) 

2 พ้ืนที ่ รองผูอำนวยการสำนักฯ 
(อาจารยธิติมา  รจนา) 
(อาจารยรดาณัฐ ภูสมนึก) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ป 2564 

เปาหมาย 
ป 2565 

ผูรับผดิชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
5.1 การเปนองคกรดจิิทัล 

กลยุทธที ่1 สงเสริมการใช
เทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหาร
จัดการ 

จำนวนระบบที่นำมาใชในการบริหารจัดการ 
โครงการหลัก 
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยเทคโนโลย ี
    ดิจิทัล 

12 
ระบบ 

12 
ระบบ 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 
(อาจารยชัยนันท  สมพงษ) 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
5.2 ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธภิาพและเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการบริหาร
วสัดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ดำเนินการตามกระบวนการทางพัสดุเพ่ือสนบัสนุนวสัดุท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โครงการหลัก  (ทุกโครงการฯ) 
๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสำนักงาน   
๒) โครงการหองสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
    และสิ่งแวดลอม 

รอยละ 60  ๑๐ 
โครงการ

(จัดซื้อวัสดุที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม) 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

กลยุทธที ่2 สนับสนุนใหเขารับ
การประเมินระบบการบริหาร
จัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน green library 
โครงการหลัก 
1) โครงการหองสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
    และสิ่งแวดลอม 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

หัวหนางานวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 
(นางพัชฏฐญิา  กาสุริย) 

ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน green office 
 

- - มีเปาหมายในป 67 
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สรุปโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผนดนิ เงินรายได รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพ    

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 1.1 การใหบริการระบบเครือขายครอบคลุมพื้นท่ีใชงานทั่วท้ังมหาวิทยาลัย    

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเครือขาย    

- โครงการเชาวงจรอินเทอรเน็ตเพื่อทำระบบวงจรสื่อสารสำรอง (Backup Link)      288,000  

- โครงการเพ่ิมศักยภาพการใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและครุภณัฑสำนักงาน   402,000  

- โครงการจางเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนสำหรับหองศูนยสารสนเทศ DATA CENTER อาคารศูนยสารสนเทศ   460,000  

- โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ  50,800  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 1.2  ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความสามารถในการรองรับการใชงานเทคโนโลยีปจจุบนัได    

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์และซอฟตแวรโอเพนซอรส    

- โครงการจัดหาโปรแกรมประเภทงานสำนักงานเพ่ือจัดการเรยีนการสอน  
 480,000*   

- โครงการจัดหาซอฟตแวรสำหรับการประชุมทางไกลผานวีดีทัศน (Video Conference)   
123,000*   

- โครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมทางดานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   
850,650*   

- โครงการจัดหาโปรแกรมประเภทสรางสรรคและพัฒนาสื่อมัลติมีเดยีท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองสำหรับการจัดการเรยีนการสอน  
499,800*   

กลยุทธที่ 2 อับเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น    

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร 1123-1124  80,000  

- โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ  45,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผนดนิ เงินรายได รวม 

กลยุทธที่ 3 จัดทำแผนซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร    

- โครงการจัดหาครุภณัฑเพ่ิมประสทิธิภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศใหกับผูใชบริการอาคารบรรณราชนครินทร   32,070  

กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการใหบริการในรูปแบบออนไลน    

- โครงการแนะนำการใชงานเทคโนโลยีดิจิทลัสำหรับนักศึกษา-SMART-People  20,000*   

กลยุทธที่ 5 ประชาสัมพันธขอมลูเชิงรุก    

- โครงการจัดทำวารสารประจำสำนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT NEW   16,750  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 1.3   ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความมั่นคงปลอดภัย    

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางปลอดภัย    

- โครงการสงเสริมการพัฒนาสมรรถะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565   

 137,450  

กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก    

- โครงการบำรุงรักษาระบบพิสูจนตวัตน ตาม พรบ. คอมพิวเตอร 2560  20,000  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู    

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 2.1 นักศึกษาและบุคลากรมีสมรรถนะดานดจิิทัล    

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูรับบริการดานการรูสารสนเทศ    

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21   20,000  

- โครงการสงเสริมทักษะสารสนเทศและการใชสื่อดิจิทัล   50,000  

- โครงการพัฒนาความรูทักษะสารสนเทศ การวิจัยและการอางอิงในศตวรรษที่ 21  50,000*   
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผนดนิ เงินรายได รวม 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองดานสมรรถนะดิจิทัล    

- โครงการสงเสริมการพัฒนาสมรรถะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565   

 137,450  

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรที่มมีาตรฐานในการสอบวัดทักษะดานดิจิทัล    

- โครงการสัมมนาเครือขายสำนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 10    340,750  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 2.2 เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย    

กลยุทธที่ 1  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายตามความตองการของผูรับบริการ    

- โครงการจัดซื้อและจัดหาวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ   
 50,000  

- โครงการสัปดาหหองสมุดและการใชเทคโนโลยดิีจิทัล   
 122,762  

- โครงการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
100,000 137,528  

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดจิิทัล    

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการตอการเรียนรูของนักศึกษา   45,000  

- โครงการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส   50,000  

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชงานหองสมุด    

- โครงการการสงเสรมิการใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด   9,685  

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในอาคาร   124,500  

กลยุทธที่ 4 พัฒนา/ปรังปรุงระบบการใหบริการเชิงรุก    

- โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบรกิารของหองสมุดโรงเรียน  119,760*   
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผนดนิ เงินรายได รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง    

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 3.1 บุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ    

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัตงิาน    

-      โครงการสงเสรมิการพัฒนาสมรรถะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
       2565 (กิจกรรม อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทลั) 

 22,450  

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรเขาสูตำแหนงท่ีสูงขึน้    

-      โครงการสงเสรมิการพัฒนาสมรรถะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
       2565 (กิจกรรม สงเสรมิการพัฒนาสมรรถะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 115,000  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาระบบใหบริการอยางมืออาชีพ    

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 4.1 ระบบการใหบริการมีประสิทธิภาพ    

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการ    

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสำนักงาน    600,000  

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการใหบริการออนไลน    

- โครงการเพ่ิมสมรรถนะในการใหบริการดานสื่อดิจิทลั    83,000  

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงพื้นท่ีใหบริการเปน Co-working space    

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร 1123-1124  
 80,000  

- โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ใหบริการการเรยีนรูอาคารบรรณราชนครินทร  
 371,800  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล    

- โครงการการประกันคุณภาพการศกึษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  35,000   
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผนดนิ เงินรายได รวม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 5.1 การเปนองคกรดจิิทัล    

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ    

- โครงการจัดการความรูและบริหารความเสีย่ง   51,750  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 5.2  ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

- โครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม    135,000  

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนใหเขารับการประเมินระบบการบริหารจัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

- โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว  (Green Office) และปรับปรุงภูมทิัศนใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม    53,225  

 
หมายเหตุ 
*    หมายถึง  โครงการท่ีมีสถานะรออนุมัติ        ขอมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565
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สวนที่ 3 

การนำไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
3.1  การนำไปสูการปฏิบัติ 
 

ในการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปไปสูการปฏิบัตินั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะดำเนินการ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการบริหารสำนักฯ วิเคราะหการจัดสรรงบประมาณและแจงใหสวนงานภายในสำนักฯ  
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีผูรับผิดชอบโครงการที ่มีความ
เก่ียวของกับโครงการนั้นๆ 
 ๒.  คณะกรรมการบริหารสำนักฯ แจงใหสวนงานแตละฝายภายใตสำนักฯ รับทราบแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป และบุคลากรทุกคนภายในสำนักฯ รวมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปของสำนักฯ โดย      
ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และการจัดสรรงบประมาณแกสำนักฯ 
 ๓.  กำหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ไวในแผนปฏิบัติราชการประจำปของสำนักฯ อยางชัดเจนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล 
 ๔.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสวนงานภายใต
สำนักฯ เพ่ือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๕.  เมื่อสำนักฯ ไดดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแลวเสร็จ ก็ดำเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในดานการใชจายงบประมาณการบรรลุเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการตอมหาวิทยาลัย โดยผาน กองนโยบายและแผน จำนวน    
2 ชุด หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน 
 ๖.  เมื่อสิ้นปงบประมาณ สำนักฯ ไดดำเนินการจัดทำรายงานประจำปและรายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.2 การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคนหาวาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

ดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารสำนักฯ

และมหาวิทยาลัย  เพ่ือรายงานใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน 

หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปน

ขอมูลเพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป      
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๓.๓  ขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสูการปฏิบัติ 

ในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล 
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