
 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีรำชมงคล

ตะวันออก จัดตั้งขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกำยน 2549 เรื่ อง  กำรจัดตั้ งส่ วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้แยกจำก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำม

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 

2548 โดยรวมเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ แผนกห้องสมุด 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ 

เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและชุมชนแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และกำรบริกำรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ” 

พันธกิจ 
 1.  แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรเรียนรู้และบริกำร

สำรสนเทศ 

 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 



ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

  เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสด ำเนินงำนตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก ำหนดไว้

และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จึงก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์

ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ไว้ 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 1.  เป็นองค์กรที่มีศักยภำพด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 2.   กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ กำรวิจัย กำรบริกำร

สำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

  3. สร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์  มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตอบสนองควำมต้องกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 1.1  จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีพึงมีของหลักสูตรต่าง ๆ และ

ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัด 

 1.1.1  จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์ของทุกหลักสูตร 
 1.1.2  ร้อยละอำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำใช้ห้องสมุด 

 กลยุทธ์ 1.2  สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อน าไปสู่การ

เป็น Smart University 

 ตัวชี้วัด 

 1.2.1 จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Teacher 
 1.2.2 จ ำนวนรำยวิชำที่พัฒนำไปสู่กำรเป็น Smart University 

 1.2.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้ 

  

 



 กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง

จัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 

 1.3.1   มีกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน าระดับประเทศ การวิจัย การ

บริการสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์  บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภำพและทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 2.1  พัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตรของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

 ตัวชี้วัด 

 2.1.1 จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

 กลยุทธ์ 2.2  มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น าสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพของโครงข่าย 

ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 

 ตัวชี้วัด 

 2.2.1 จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น 

 2.2.2 พ้ืนที่ให้บริกำรWIFI ที่เพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์ 2.3  ปรับปรุงโครงสร้างด้านการค้นคว้างานวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยท่ีเอื้อต่อการ

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 ตัวชี้วัด 

 2.3.1 จ ำนวนฐำนข้อมูลอ้ำงอิงออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น 

 2.3.2 ร้อยละของอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงออนไลน์ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่มีคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ตัวช้ีวัด 

 3.1.1 มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในทุกหน่วยงำนย่อย 

 3.1.2 มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ที่มีควำมมั่นคงและปลอดภัยให้มีประสิทธิภำพ 

 กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าในการ

สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 

 3.2.1 มีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน

อำชีพ 

 3.2.2 มีบุคลำกรที่ได้รับกำรเตรียมให้เป็นระดับช ำนำญกำรในอนำคต 

 

  



3. สภาพปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 จ านวนบุคลากร 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 

ผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.สมศักดิ์    รักเกียรติวินัย ผู้อ ำนวยกำร ข้ำรำชกำรพลเรือน 

นำงสำวน้ ำฝน   ใจดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรพลเรือน 

นำยพิเชฐ  มำเร็ว รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ ข้ำรำชกำรพลเรือน 

นำยสกุลชำย   สำรมำศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

ส านักงานผู้อ านวยการ  

นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

งานบริหารงานทั่วไป 

นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำงำนบรหิำรงำนท่ัวไป พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวปำณติรำ จอมทะรักษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวยุคลธร กิมเส็ง พนักงำนพิมพ์ ส4 ลูกจ้ำงประจ ำ 

งานหอสมุดกลาง 

นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ หัวหน้ำงำนหอสมดุกลำง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวอธ ิ มณีวิหก บรรณำรักษ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำงวิมล นำคบูรณะ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำงสำวเปรมจิต หนุนด ี ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยอำนนท์ เพ็ชรมณ ี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยอภินันท์ ธำน ี เจ้ำหน้ำท่ีช่ำงเทคนิค ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งานพัฒนาระบบสารสเทศ 

นำยขัตติยะ สมด ี หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวทิพยดำ  ปัตบุศย ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำยอภิสฤษฏิ ์ บุญสิทธ์ิชโยดม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งานเทคโนโลยีการศึกษา 

นำยอนุวัฒน ์ โชโต หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยเอกมินต ์ บัวขำว นักวิชำกำรโสตทัศนปูกรณ ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำยพงศธร ถมยำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ หัวหน้ำงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 



 

3.2 อาคารพ้ืนที่ให้บริการ  

อาคารวิทยบริการ 

ชั้น การให้บริการ 

1 - บริกำรโต๊ะส ำหรับนั่งอ่ำน 

- บริกำรจุด WiFi Internet  

- บริกำรเคเบิลทีวี 

2 - บริกำรยืม-คืนหนังสือและสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 

- บริกำรวำรสำรและจุลสำร 

- บริกำรนิตยสำรและหนังสือพิมพ์ 

- บริกำรถ่ำยเอกสำรและพิมพ์เอกสำร 

- บริกำรหนังสือนวนิยำยและเรื่องสั้น 

- บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 

- บริกำรห้องประชุม 

- บริกำรเคเบิลทีวี 

- มุมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

- บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC 

3 - บริกำรหนังสือท่ัวไป/หนังสืออ้ำงอิง/ปัญหำพิเศษและงำนวิจัย 

- บริกำรห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

- บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม 

- บริกำรแนะน ำกำรสืบค้นสำรสนเทศฐำนข้อมูลออนไลน์ 

- บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC 

  



3.3 งบประมาณที่ได้รับจดัสรรในปี  พ.ศ. 2557 - 2561 
   

ปี พ.ศ. 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

ส านักวิทย
บริการฯ 

กิจกรรม
สนับสนุน
การพัฒนา
ห้องสมุด 

กิจกรรม
สนับสนุนการ

พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวมเงิน
รายได้ 

2557 2,693,400 1,509,200 - - 1,509,200 4,202,600 

2558 3,288,400 1,666,580 - - 1,666,580 4,954,980 

2559 8,966,600 1,502,240 - - 1,502,240 10,469,140 

2560 11,827,700 1,402,800 - - 1,402,800 13,230,500 

2561 53,741,000 1,846,100 3,390,800 8,427,800 13,664,700 67,405,700 
 

 

  



ผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศกัยภาพ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(SWOT Analysis) 
วันที่  19 – 20 เมษายน 2561 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญด้ำน ICT และสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 
2.  บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ท ำงำน 
3.  บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ และผูกพันกับองค์กร 
4.  มีกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน 
5.  สำมำรถบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
ประสิทธิภำพ 
6.  สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรท ำงำน 
7.  มีอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัย 

1.  ขำดแผนงำนและนโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำร 
2.  กำรบริหำรจัดกำรไม่เป็นแบบรวมศูนย์ 
3.  บุคลำกรบำงส่วนสำมำรถท ำงำนให้เต็มศักยภำพ 
4.  บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
5.  บุคลำกรขำดควำมรู้ที่ทันสมัย 
6.  อุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  รัฐบำลให้กำรสนับสนุนด้ำน ICT และนโยบำย
Thailand 4.0 
2.   นโยบำยกำรสนับสนุนของระเบียงเศรษฐกิจ
อำเซียน (ECC) ท ำให้เอ้ือต่อแหล่งทุนในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน 
3.  มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรศึกษำในท้องถิ่น 

1.  สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของเขตพ้ืนที่มีผลต่อ
กำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงเครือข่ำย 
2.  ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงำนคลังและกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของมหำวิทยำลัย ล่ำช้ำ 
3.  นโยบำยกำรพัฒนำในควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยมี
ข้อจ ำกัด 
4.  กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยไม่มี
ประสิทธิภำพ 
5.  จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำมีแนวโน้มลดลง 

 
 

 

 



ล ำดบั ชือ่โครงกำร

พันธกิจ  ประเดน็
ยทุธศำสตร์

กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด  ประเดน็
ยทุธศำสตร์

กลยทุธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์

1,286,600   
930,000                         

1

 โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรดำ้นไอทสี ำหรับ
บคุลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก

 การบริหาร
และการ
จดัการ

 สร้างการ
บริหารและ
การจดัการ
องค์กรที่ดี

 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จดัการ

องค์กรที่ดีมี
ธรรมภิบาล

 มีการพฒันานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทีน่ าสมัย
ทัง้ด้าน ICT หรือระบบ 
Digital หรือแอพลิเคชัน่
ต่างๆ หรือมัลติมีเดียที่

ประยุกต์ใช้ได้กบั 
Mobile , Tablet และ
ระบบปฏบิติัการทกุชนิด

 และพฒันา
ประสิทธิภาพของ
โครงข่าย ICT 

โดยเฉพาะระบบ Wifi 
ใหค้รอบคลุมพื้นที่

ใหบ้ริการ

 3. บริหาร
จดัการด้วย

หลักธรรมาภิ
บาล

 3.2 การพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร

 บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
เข้าร่วมในการพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ 80

 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในกระบวนการท างาน/
การเรียนการสอน
ร้อยละ 70

เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
มีความรู้และทักษะด้านไอทีที่
สามารถน าไปเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนและการท างาน

243            650,000                 

 รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 90                     177,075                            งำนพัฒนำระบบฯ

รุ่นที่ 1  การใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 30                     55,750                              

รุ่นที่ 2  การใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 35                     45,800                              

การพัฒนาเวบไซต์หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 25                     75,525                              
 อบรมการเขียนเวบไซต์ ด้วย PHP Bootstrap...

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 90                     215,310                            งำนเทคโนฯ

รุ่นที่ 1   30                     72,410                              

รุ่นที่ 2   30                     71,450                              

รุ่นที่ 3  30                     71,450                              
1.3 การพัฒนาทักษะด้านงานเครือข่ายสารสนเทศ 38                     149,865                            งำนเครอืข่ำย

คร้ังที่ 1  การพัฒนาทักษะและวัดระดับความรู้ด้านเครือข่าย 23                     99,720                              
 การอบรมพร้อมสอบ หลักสูตร MTA Network

คร้ังที่ 2   Workshop Network เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเครือข่าย 15                     50,145                               การอบรมให้ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 4 วข. ในการ
ใช้งาน อุปกรณ์ที่ได้รับจดัสรร (งปม.ที่ได้รับ 15 ล.)

1.4 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิง่ขัน้สูง 25                     107,750                            งำนฝึกอบรมฯ  การอบรมพร้อมสอบ หลักสูตร MTA Programing

2
 โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรเพ่ือพัฒนำระบบงำน
และเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำน

 การบริหาร
และการ
จดัการ

 สร้างการ
บริหารและ
การจดัการ
องค์กรที่ดี

 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จดัการ

องค์กรที่ดีมี
ธรรมภิบาล

  มีการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

(Business
Process Redesign, 
BPR) ในทกุภารกจิของ
มหาวิทยาลัยและคณะ

โดยใหส้ามารถลด
ขัน้ตอนการปฏบิติังาน
แต่ละภารกจิลดลงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 ท า
ได้แล้วเสร็จภายในป ี

2562

 3. บริหาร
จดัการด้วย

หลักธรรมาภิ
บาล

 3.1 การเปิด
โอกาสให้
บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร

 บุคลากรงานวิทยบริการ
 4 วิทยาเขต น าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาดูงาน 

มาปรับใช้ในการ
ปฏบิัติงาน 
ร้อยละ 80

 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบั

หน่วยงาน
ร้อยละ 70

 พฒันาศักยภาพของ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม

ภารกจิได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

36              280,000                 
 รองผู้อ ำนวย
ฝ่ำยบรหิำร

150,600                         

1
โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

 การบริหาร
และการ
จดัการ

 สร้างการ
บริหารและ
การจดัการ
องค์กรที่ดี

  การ
พฒันา
ระบบ
การ

ประกนั
คุณภาพที่
เหมาะสม
และได้

มาตรฐาน

 ผลการตรวจ
ประเมินการ

ประกนั
คุณภาพจาก

หน่วยงานต่างๆ
 อยูใ่นระดับดี-

ดีมาก

 3. บริหาร
จดัการด้วย
หลักธรร
มาภบิาล

 3.3 การ
บริหาร 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ตาม
หลักธรรมภิ

บาล

 บุคลากรส านักวิทยบริการฯ
 ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และมีส่วนร่วมใน
การจดัท ารายงานการ

ประกนัคุณภาพกายในของ
ส านักวิทยบริการฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของส านัก

วิทยบริการฯ

1. เพื่อใหอ้งค์กรได้เตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
2. เพื่อใหอ้งค์กรมีบคุลากรทีม่ีคุณภาพ 
กอ่ใหเ้กดิสมรรถนะในการปฏบิติังานและท า
ใหง้านมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้
3. เพื่อใหบ้คุลากรมีความพร้อมในการ
ด าเนินงานตามภารกจิ เกดิผลสัมฤทธิต์าม
เปา้ประสงค์ทีก่ าหนดไว้ และตอบสนอง
ตามนโยบายแนวทางการพฒันามหาวิทยาลัย

123            150,600                 

 รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบรหิำร

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำอำจำรยแ์ละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของ มทร.ตอ 2 
รุ่น

 หลักการการสร้าง e-Learning ด้วย Moodle 3.x
 บูรณาการ cloud computing เพื่อจดัการเรียน
การสอนยุคการศึกษา 4.0
ด้วย E-book ,YouTube , Padlet , Slideshare

แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี 2561
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยฯ ส ำนักวิทยบรกิำรฯ

วัตถุประสงค์
 เป้ำหมำย

(คน)
ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุงบประมำณ



ล ำดบั ชือ่โครงกำร

พันธกิจ  ประเดน็
ยทุธศำสตร์

กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด  ประเดน็
ยทุธศำสตร์

กลยทุธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์

แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี 2561
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยฯ ส ำนักวิทยบรกิำรฯ

วัตถุประสงค์
 เป้ำหมำย

(คน)
ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุงบประมำณ

1.1  กจิกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อการจดัการความรู้กบัการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 68,800                              งำนบรหิำรงำนทัว่ไปฯ
 - แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัหน่วยงานภายนอก ในการ
จดัท าระบบ E-portfolio

คร้ังที่ 1 การวางแผนการจดัการความรู้ 33                     36,500                              
คร้ังที่ 2 การติดตามผลการติดตามความรู้ 33                     32,300                              

1.2  กจิกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 31                     55,200                              

1.3  กจิกรรมที่ 3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26                     26,600                              

160,000                         

1
โครงกำรส่งเสริมกำรใชบ้ริกำรหอ้งสมดุและสำรสนเทศ
เพ่ือกำรเรียนรู้

การผลิต
บัณฑิต/การ

พัฒนา
นักศึกษา

การผลิต
บัณฑิตและ
นักพัฒนา

นักศึกษาให้
เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ

ระดับประเท
ศ

 การพัฒนา
กระบวนการ

เรียนการ
สอนส าหรับ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิตสู่

การ
เปล่ียนแปลง
ให้ทันต่อพล

วัตรของ
สังคมไทย

และสังคมโลก

 ร้อยละ
อาจารยแ์ละ

นักศึกษาที่เข้า
ใช้ห้องสมุด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20

1.  สร้าง
แหล่ง

เรียนรู้ที่มี
คุณภาพ

 1.1 พัฒนา
ระบบจดัหา
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัย
ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา และ
ตรงกบัความ
ต้องการของผู้
ให้บริการ

  มีผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดมากขึ้น

ร้อยละ 80

ความพึงพอใจการเข้าร่วม
กจิกรรม

ร้อยละ 80

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของห้องสมุดและ

สารสนเทศ

1,038          160,000                 

 รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบรหิำร

กจิกรรมที่ 1 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2561 วข อุเทนถวาย 215                    40,000                              งำนหอสมุดกลำง

กจิกรรมที่ 2 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2561 วข จนัทบุรี 233                    40,000                              

กจิกรรมที่ 3 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2561 วข บางพระ 272                    40,000                              

กจิกรรมที่ 4 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2561 วข จกัรพงษฯ 318                    40,000                              

46,000                           
1

โครงกำรทบทวนและปรับปรุงแผนยทุธศำสตร์กำร
พัฒนำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

การ
บริหาร
และการ
จัดการ

การ
บริหาร
และการ
จัดการ

องค์กรที่ดี

 พฒันา
ระบบ
บริหาร
จัดการ

องค์กรที่
ดีมีธรรม
ภิบาล

 มีการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

ในทุกภารกจิของ
มหาวิทยาลัยและ

คณะ โดยให้
สามารถลดขัน้ตอน
การปฏิบัติงานแต่
ละภารกจิลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

 3. บริหาร
จดัการด้วย

หลักธรรมาภิ
บาล

 3.1 การเปิด
โอกาสให้
บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร

 บุคลากรส านัก
วิทยบริกาฯ มีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง
แผน การพฒันาของ
ส านักวิทยบริการฯ

ร้อยละ 80

 1.  (ร่าง) แผนกลยทุธ์
ส านักวิทยบริการ พศ. 

2558 – 2562 ฉบับทวน
ทวน 

เพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ของส านักวิทยบริการฯ

25         46,000           รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ

โครงกำรพัฒนำห้องสมุด/สือ่กำรสอน/สือ่กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง /ผลติต ำรำ



อาทติย์ จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พ.ย.-60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ธ.ค.-60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ม.ค.-61
QA1  KM ครัง้

ที ่1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ก.พ.-61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

QA1  KM ครัง้

ที ่2

มี.ค.-61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

เม.ย.-61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พ.ค.-61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

มิ.ย.-61 IC 3 รุ่นที ่2 

กลุ่มที ่1

IC 3 รุ่นที ่2 

กลุ่มที ่2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ก.ค.-61
QA3  ตรวจ

ประเมินฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ส.ค.-61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ก.ย.-61

วันหยุดนักชัตฤกษ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการด้านไอทสี าหรับบคุลากรมหาวิทยาลัยฯ

โครงการประกันคุณภาพส านักวิทยบริการฯ

โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่พฒันาระบบงานและเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน

โครงการส่งเสริมการใช้บริการหอ้งสมุดและสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลนศ. วข.บางพระ รุ่นที ่2

สปัดาห์ห้องสมดุ

 วข.อเุทนพวาย

สปัดาห์ห้องสมดุ

 วข. จนัทบรีุ

สปัดาห์ห้องสมดุ

 วข.บางพระ

สปัดาห์ห้องสมดุ

 วข . จกัรพงษภวูนารถ

IC 3 รุ่นที ่2 กลุ่มที ่1

IC 3 รุ่นที ่2 กลุ่มที ่2

ปฎิทนิ แสดงแผนงาน โครงการงบรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 2561

(1)

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานฯ

 รุ่นที ่1

(1)

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานฯ

รุ่นที ่2

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานฯ

 IT : กิจกรรมที ่1 รุ่นที ่3

(2)

เพ่ิมประสิทธิภาพการสอน

 รุ่นที ่1

(2)

เพ่ิมประสิทธิภาพการสอน

 รุ่นที ่2

(2)

เพ่ิมประสิทธิภาพการสอน

 รุ่นที ่3

(3)

พฒันาทกัษะด้านงาเครือข่าย

ครัง้ที ่1

(3)

พฒันาทกัษะด้านงานเครือข่าย

ครัง้ที ่2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือพฒันาระบบงานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน

(4)

โปรแกรมม่ิงขัน้สงู

QA2  เตรียมความพร้อมการ

ตรวจประเมินฯ

ต.ค.-60

โครงการทบทวนและปรับปรุง

แผนยทุธศาสตร์


