
  

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

แผนกลยุทธ ์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 – 2562 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 6/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 



แผนกลยุทธ์  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 – 2562 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แยกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548 โดยรวมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนกห้องสมุด 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ท าหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนและ
ชุมชนแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน าระดับประเทศ” 

พันธกิจ 
 1.  แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้และ
บริการสารสนเทศ 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย การบริการสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  



ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
  เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสด าเนินงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนด
ไว้และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1.  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 2.   การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน าระดับประเทศ การวิจัย การบริการ
สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  3. สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์  มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 1.1  จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีพึงมีของหลักสูตรต่าง ๆ 
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัด 
 1.1.1  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของทุกหลักสูตร 
 1.1.2  ร้อยละอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องสมุด 

 กลยุทธ์ 1.2  สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อน าไปสู่การ
เป็น Smart University 
 ตัวชี้วัด 
 1.2.1 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Teacher 
 1.2.2 จ านวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู่การเป็น Smart University 
 1.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
จัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 

 1.3.1   มีการพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น าสมัย 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน าระดับประเทศ การวิจัย การ
บริการสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์  บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 

 กลยุทธ์ 2.1  พัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตรของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 ตัวชี้วัด 
 2.1.1 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 กลยุทธ์ 2.2  มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น าสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพของ
โครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
 ตัวชี้วัด 
 2.2.1 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
 2.2.2 พ้ืนที่ให้บริการWIFI ที่เพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์ 2.3  ปรับปรุงโครงสร้างด้านการค้นคว้างานวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยท่ีเอื้อต่อการ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 ตัวชี้วัด 
 2.3.1 จ านวนฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น 
 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่เข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์  มีระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1.1 มีการปรับปรุงกระบวนการท างานในทุกหน่วยงานย่อย 
 3.1.2 มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าใน
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 

 3.2.1 มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ 
 3.2.2 มีบุคลากรที่ได้รับการเตรียมให้เป็นระดับช านาญการในอนาคต 



3. สภาพปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 จ านวนบุคลากร 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.สมศักดิ์    รักเกียรติวินัย ผู้อ านวยการ ข้าราชการพลเรือน 
นางสาวน้ าฝน   ใจดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ข้าราชการพลเรือน 
นายพิเชฐ  มาเร็ว รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ข้าราชการพลเรือน 
นายสกุลชาย   สารมาศ รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักงานผู้อ านวยการ  
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย ์ รักษาราชการแทนหัวหน้างานบรหิารงานท่ัวไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นางสาวปาณติรา จอมทะรักษ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นางสาวยุคลธร กิมเส็ง พนักงานพิมพ์ ส4 ลูกจ้างประจ า 
นางสาวนุชนารถ ส่งเสริม นักการภารโรง ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานหอสมุดกลาง 
นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ หัวหน้างานหอสมดุกลาง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นางสาวอธ ิ มณีวิหก บรรณารักษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 
นางวิมล นาคบูรณะ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลูกจ้างช่ัวคราว 
นางสาวเปรมจิต หนุนด ี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นายอานนท์ เพ็ชรมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นายอภินันท์ ธาน ี เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานพัฒนาระบบสารสเทศ 
นายขัตติยะ สมด ี หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นางสาวทิพยดา  ปัตบุศย ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 
นายอภิสฤษฏิ ์ บุญสิทธ์ิชโยดม นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานเทคโนโลยีการศึกษา 
นายอนุวัฒน ์ โชโต หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นายเอกมินต ์ บัวขาว นักวิชาการโสตทัศนปูกรณ ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 
นายพงศธร ถมยา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย ์ หัวหน้างานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 

  



3.2 อาคารพ้ืนที่ให้บริการ  
อาคารวิทยบริการ 

ชั้น การให้บริการ 
1 - บริการโต๊ะส าหรับนั่งอ่าน 

- บริการจุด WiFi Internet  
- บริการเคเบิลทีวี 

2 - บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
- บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
- บริการวารสารและจุลสาร 
- บริการนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
- บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร 
- บริการหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น 
- บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
- บริการห้องประชุม 
- บริการเคเบิลทีวี 
- มุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- บริการเครื่องสืบค้นสารสนเทศ OPAC 

3 - บริการหนังสือท่ัวไป/หนังสืออ้างอิง/ปัญหาพิเศษและงานวิจัย 
- บริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
- บริการห้องศึกษากลุ่ม 
- บริการแนะน าการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลออนไลน์ 
- บริการเครื่องสืบค้นสารสนเทศ OPAC 

  



3.3 งบประมาณที่ได้รับจดัสรรในปี  พ.ศ. 2557 - 2562 
   

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 
2562 26,902,400 1,736,200 2,966,400 7,416,100 10,382,500 39,021,100 

 

 

  



ผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศกัยภาพ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(SWOT Analysis) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญด้าน ICT และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
2.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ท างาน 
3.  บุคลากรมีความซื่อสัตย์ และผูกพันกับองค์กร 
4.  มีการท างานเป็นทีม และความร่วมมือในการ
ท างาน 
5.  สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประสิทธิภาพ 
6.  สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการท างาน 
7.  มีอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัย 

1.  ขาดแผนงานและนโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร 
2.  การบริหารจัดการไม่เป็นแบบรวมศูนย์ 
3.  บุคลากรบางส่วนสามารถท างานให้เต็มศักยภาพ 
4.  บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
5.  บุคลากรขาดความรู้ที่ทันสมัย 
6.  อุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

โอกาส อุปสรรค 
1.  รัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT และนโยบาย
Thailand 4.0 
2.   นโยบายการสนับสนุนของระเบียงเศรษฐกิจ
อาเซียน (ECC) ท าให้เอ้ือต่อแหล่งทุนในการสนับสนุน
การด าเนินงาน 
3.  มีการขยายตัวทางธุรกิจและการศึกษาในท้องถิ่น 

1.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเขตพ้ืนที่มีผลต่อ
การเชื่อมต่อโครงสร้างเครือข่าย 
2.  ขั้นตอนการเบิกจ่ายงานคลังและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ล่าช้า 
3.  นโยบายการพัฒนาในความก้าวหน้าในสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมี
ข้อจ ากัด 
4.  การสื่อสารระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยไม่มี
ประสิทธิภาพ 
5.  จ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามีแนวโน้มลดลง 

 
 
 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

เป้าประสงค ์    :   มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 

กลยุทธ์ที ่1.1 จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีครอบคลุมเนื้อหาสาระที่พึงมีของหลักสูตรต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด งานหอสมุดกลาง 1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มขึ้น (ช่ือเรื่อง) 650 700 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสารสนเทศ 3.85 3.90 
โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้

งานหอสมุดกลาง 1.  ร้อยละนักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดทีเ่พิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
2.  ร้อยละนักศึกษา อาจารย์ ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

RMUTTO Book Fair งานหอสมุดกลาง 1.  ร้อยละนักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดทีเ่พิ่มขึ้น ร้อยละ 30 - 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสารสนเทศ - - 

โครงการจดัหา Software ลิขสิทธิ ์เพื่อให้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาระบบฯ จ านวน Software ลิขสิทธิ์ท่ี ถูกตอ้งตามกฎหมายและรองต่อการปฏิบัติงาน
หรือสนับสนุนการเรียนการสอน  

- 1 โปรแกรม 

โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ระบบ IT และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

งานพัฒนาระบบฯ 1. มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  - 1 รายการ 
2.  มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนบัสนุนด้านการบริหารจัดการ  -  

พัฒนาการให้บริการเพื่อสรา้งทักษะการรูส้ารสนเทศ
ของนักศึกษาและรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และประชาคมอาเซียน 

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนา ให้เป็น Smart Teaching - ร้อยละ 30 

โครงการห้องปฏิบตัิการระบบสตดูโิอเสมือนจริงสาม
มิต ิ

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

จ านวนห้องปฏิบัติการระบบเสมือนสตูดโิอเสมือนจริงสามมติิ - 1 ห้อง 

โครงการห้องประชุมอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

1.  จ านวนห้องประชุมอัจฉริยะทีผ่สมผสานเทคโนโลยีที่ทันทันสมัย - 1 ห้อง 

  2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุมอัจฉริยะ - ร้อยละ 75 



แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
โครงการระบบประชาสมัพันธ์ทางจอภาพ ด้วยการ
บริหารจดัการผ่านเครือข่าย 

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

1.  จ านวนระบบประชาสัมพันธ์ทางจอภาพด้วยการบริหารจัดการผา่น
เครือข่าย 

- 1 ระบบ 

2.  จ านวนข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย - ไม่น้อยกว่า  
500 ข่าว 

โครงการจดัหาเครื่องมือ Software ลิขสิทธิ์เพ่ือการ
ปฏิบัติงานด้าน Computer Graphic การสร้างสื่อ
มัลตมิีเดยีเพื่อการเรียนการสอน 

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

จ านวน Software ลิขสิทธิ์ท่ีสนับสนุนต่อการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรยีน
การสอน 

- - 

 
  



กลยุทธ์ท่ี 1.2 สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือน าไปสู่การเป็น Smart University 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
โครงการจดัการห้องศึกษาแห่งอนาคต Smart 
Teaching : แนวคิดสู่การปฏิบตั ิ

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Teaching 60 คน 65 คน 

พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และ
สามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ที่รองรับการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย  

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

1. จ านวนรายวิชาสื่อการเรยีนการสอนที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียน 

- ไม่น้อยกว่า 
30 รายวิชา 

เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับอาจารย์
ผู้สอนให้การเปลีย่นแปลงรูปแบบของห้องเรียน เพื่อให้
ห้องเรียนเป็นแบบเรียนรู้จริง 

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Teaching - 100 คน 

 

  



กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
จัดหาครภุณัฑ์ส าหรับอาคารวิทยบริการ งานหอสมุดกลาง 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรในการปรับปรุงอาคารวิทย
บริการ 

-  

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานหอสมุดกลาง 1. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 30 - 
2. ร้อยละนักศึกษา อาจารย์ ใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์ ร้อยละ 30 - 

โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการห้องสมดุ งานหอสมุดกลาง 1. จ านวนครั้งท่ีมีผูเ้ข้าใช้บริการห้องสมุด - - 
2. ร้อยละความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการห้องสมุด - - 

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและคนทุกช่วงวัยให้
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 
เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่เปลี่ยน
รูปแบบจากการสอนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ด้วยการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้เสมือน ที่ผสมผสานกบัการเรียนรู้ออนไลน์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

จ านวนรายวิชาที่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการ 

- ไม่น้อยกว่า 
30 รายวิชา 

โครงการจดัหาเครื่องมือผลิตสื่อการเรยีนการสอน งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

จ านวนเครื่องมือท่ีใช้บริการผลติสือ่การเรียนการสอน
ที่เพ่ิมขึ้น 

- 1 โครงการ 

โครงการคลังสื่อผสมเพื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคลังสื่อผสม - ร้อยละ 50 

พัฒนาปรับปรุงเครือข่ายใยแก้วน าแสงภายในมหาวิทยาลัย งานระบบ
เครือข่าย 

1.  จ านวนเส้นทางการเช่ือมต่อเครือข่ายใยแก้วน าแสง
ของมหาวิทยาลัยฯ 

- เพิ่มขึ้นไม่น้อยว่า 1 
เส้นทาง 

2.   ความครอบคลุมต่อพื้นที่ให้บริการ - ร้อยละ 80  
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เนต็ -  - 

จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนการบริหารและการเรียนการสอน งานระบบ
เครือข่าย 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสารสนเทศ 3.85 3.90 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน าระดับประเทศ การวิจัย การบริการสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงค ์    :   บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

  

กลยุทธ์ที ่2.1 บริการสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบเพื่อการค้นคว้าและวิจัย 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

งานหอสมุดกลาง จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอสมุด 1 1 

ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนการพัศน์
เกี่ยวกับกระบวนการเรยีนรู้ใหม่ (New Learning Paradigms) 

งานเทคโนโลยี
การศึกษาฯ 

ความพึงพอใจ - ร้อยละ 80 

จัดหาปรับปรุงครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษา งานระบบ
เครือข่ายฯ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสารสนเทศ ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 
 

  



กลยุทธ์ที ่2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น าสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
E-Library (E-Book) งานหอสมุดกลาง จ านวน E-book ที่มีให้บริการ - เพิ่มขึ้นไม่น้อย 

กว่า 100 เล่ม 
โครงการพัฒนาระบบ One Stop Service งานพัฒนาระบบฯ จ านวนระบบท่ีให้บริการในรูปแบบ One 

Stop Service 
- 2 ระบบ 

โครงการส ารวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ งานพัฒนาระบบฯ ร้อยละความส าเรจ็ในการส ารวจและพัฒนา
ระบบข้อมลูกลางมหาวิทยาลัยฯ 

- ร้อยละ 70 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายไรส้ายให้ครอบคลมุพื้นท่ีให้บริการ งานระบบเครือข่ายฯ พื้นที่ให้บริการ WIFI ที่เพ่ิมขึ้น  - ร้อยละ 80 
 

  



กลยุทธ์ที ่2.3 ปรับปรุงโครงสร้างด้านการค้นคว้างานวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยท่ีเอื้อต่อการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
จัดหาฐานข้อมลูออนไลนเ์พื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวจิยั งานหอสมุดกลาง จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี

ให้บริการ 
- เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 

ฐาน 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการฐานข้อมูลทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยฯ งานพัฒนาระบบฯ ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ

บริหารจดัการฐานข้อมูลทรัพยส์ิน 
- ร้อยละ 80 

โครงการพัฒนาระบบฐานบริหารจัดการฐานข้อมลูเพื่อการวิจยัใน
มหาวิทยาลยัฯ 

งานพัฒนาระบบฯ ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการฐานข้อมูลเพื่อการวจิัยใน
มหาวิทยาลยัฯ 

- ร้อยละ 80 

โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจยั งานหอสมุดกลาง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
สารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจยั 

- ร้อยละ 70 

โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยและการเขียนอ้างอิง งานหอสมุดกลาง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการอบรมการ
เขียนงานวิจัยและการเขยีนอ้างอิง 

- - 

การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น งานหอสมุดกลาง 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการอบรม
การเขียนงานวิจัยและการเขียนอ้างอิง 

- - 

2. จ านวนนักศึกษา ที่ผ่านการเขา้ร่วม
อบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสบืค้น 

- ร้อยละ 70 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงค ์    :   มีระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  

กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสารสนเทศด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

งานพัฒนาระบบฯ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในมหาวิทยาลยัฯ 

งานพัฒนาระบบฯ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

โครงการระบบ Business Intelligence เพื่อการบรหิารและ
การตัดสินใจ 

งานพัฒนาระบบฯ ร้อยละความส าเรจ็ของพัฒนาระบบ Business 
Intelligence 

- - 

จัดอบรมการใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 

งานระบบเครือข่ายฯ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอีเมลมหาวิทยาลยั - ร้อยละ 85 

ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านคอมพิวเตอร ์
งานระบบเครือข่ายฯ จ านวนครั้งในการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายด้าน

คอมพิวเตอร ์
- 4 ครั้ง 

พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบผ่านระบบเครือข่าย 
งานระบบเครือข่ายฯ ร้อยละความส าเรจ็ของการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบ

ผ่านระบบเครือข่าย 
- ร้อยละ 40 

พัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดแบบผ่านระบบ
เครือข่าย 

งานระบบเครือข่ายฯ ร้อยละความส าเรจ็ของการปรับปรุงกล้องวงจรปิดแบบ
ผ่านระบบเครือข่าย 

- ร้อยละ 40 

จัดหาและพัฒนาระบบยืนยันตัวตน (Identify Management) 
เพื่อรองรับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น 

งานระบบเครือข่ายฯ ร้อยละความมเีสถียรภาพของระบบยืนยันตัวตน - ร้อยละ 80 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้าน Security, Cloud platform ที่
เชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านของมหาวิทยาลัยฯ 

งานระบบเครือข่ายฯ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ - ร้อยละ 80 

 



กลยุทธ์ที ่3.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

แผนงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นไอทีส าหรับบุคลากรเพื่อ
การเรยีนรู้  

งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

มีโครงการและกจิกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมคีวามก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

1 1 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

มีบุคลากรที่ไดร้ับการเตรียมให้เปน็ระดับช านาญการใน
อนาคต 

1 1 



 


