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  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 
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หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม ซ่ึงเดิมต้ังอยู่ท่ีอาคาร  1 ชั้นล่างมีขนาด  1 ห้องเรียนมีอาจารย์ไข่มุก  

มิลินทะเลข เป็น บรรณารักษ ์และมีผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน  
เมื่อ พ.ศ. 2511 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมากข้ึน  จึงย้ายห้องสมุดไปบริเวณชั้นล่างของอาคาร  2 

(อาคารศึกษาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางและบรรจุผู้ใช้บริการได้มากขึ้น  
ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณจากกรมฝึกหัดครู  สร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ  2 ชั้นพื้นที่

ใช้สอย 1,162 ตารางเมตร  มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ  300 ที่นั่ง และเปิดให้บริการแก่นักศึกษา  ครู อาจารย์ 
โดยมีอาจารย์ บรรณารักษ์บริหารงานรวม 7 คน 

ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 
วันที่ 8 มิถุนายน 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร  ให้แผนกหอสมุด  
สังกัดในส านักงานอธิการบดี  

ปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อ  เป็น หอสมุดมานิจชุมสาย  โดยถือเอานามของ  ม.ล. มานิจ ชุมสาย ผู้
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครู  

ปี พ.ศ. 2530 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 104 ตอนที่ 73 
วันที่ 17 เมษายน 2530 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร  ปรับเปลี่ยนให้  
แผนก “หอสมุด” เป็น “ฝ่ายหอสมุด” สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการ   

ปี พ.ศ. 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมรูปแบบอาคาร  จากสภาสถาบันราชภัฏ  เป็นอาคาร 8 
ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร 

ปี พ.ศ. 2542 หอสมุด เปลี่ยนเป็น “ส านักวิทยบริการ” และขนย้ายมาใช้พ้ืนที่บริการที่อาคาร 8 ชั้น  
ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้  ปีการศึกษา 2544 วงเงิน 7,575,588 บาท 

เป็นค่าปรับแต่งภายในอาคารให้มีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ให้ดูดีและทันสมัย ทั้งนี้มีการด าเนินการเป็น  2 
ขั้นตอน คือ จัดจ้างออกแบบ  และจัดจ้างปรับปรุงตกแต่ง  ในช่วงระหว่างการปรับตกแต่งภายในอาคาร  ต้องขน
ย้ายส่วนท างานทั้งหมด และส่วนบริการบางส่วนกลับมาที่อาคารมานิจ  ชุมสาย การปรับแต่งภายในอาคารแล้ว
เสร็จ เมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 จึงได้ย้ายกลับมาที ่อาคาร 8 ชั้น  

ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้  เพ่ิมเติม จ านวน 3,722,027 บาท ให้จัดหาครุภัณฑ์
ประกอบอาคารในส่วนที่ขาด  การจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณจ านวนนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน  

เมษายน  พ.ศ. 2547 ส านักวิทยบริการได้มีการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงพัฒนาและลักษณะการด าเนินงานของ
ห้องสมุดตามแนวคิดใหม่ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศหลากประเภท  ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์  รวมทั้งมีความ
สวยงามทันสมัยโดยมีส่วนท าการดังนี้   

 

ชั้น 1 
มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner), บริการสอบถาม, บริการฝากของ, บริการห้องอ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร และจัดแสดงนิทรรศการ, บริการถ่ายส าเนา, ห้องอาเซียนศึกษา 

ชั้น 2 
หนังสืออ้างอิง, วารสารล่วงเวลา, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, งานซ่อมบ ารุงสิ่งพิมพ์, งาน
เทคนิคสิ่งพิมพ์, วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 

ชั้น 3 หนังสือทั่วไป, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, บริการยืม-คืนหนังสือ, ห้องหนังสือกฎหมาย 

ชั้น 4 
หนังสือทั่วไป, บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, หนังสือ
วิจัยและวิทยานิพนธ์ 

ชั้น 5 
หนังสือทั่วไป, หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ, งานจัดหาและ
วิเคราะห์สารสนเทศ, ห้องเครือข่ายหลัก 

ประวัติความเป็นมา 
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ชั้น 6 

บริการอินเทอร์เน็ต, บริการวีดิทัศน์/ซีดี, ห้องชมวีดิทัศน์รายบุคคลและรายกลุ่ม, ห้อง
ฝึกการใช้เสียงและบันทึกเสียง, งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์, ห้องเซิฟเวอร์,งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น 7 
ส านักงานผู้อ านวยการ, ห้องหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ, ห้องประชุมวิทยสภา, ห้อง
ประชุมวิทยสมาคม, ห้องผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ, ห้องรองผู้อ านวยการส านักฯ 

ชั้น 8 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องมัลติมีเดีย, ห้องผลิตสื่อ, ห้องออกอากาศเคเบิ้ลทีวี 
 

ปี พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548 เปลี่ยน “ส านักวิทยบริการ” เป็น 
“ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” โดยให้ รวมส่วนงานของศูนย์คอมพิวเตอร์มาไว้ในส านักฯ  จนถึง
ปัจจุบัน  

ปี พ.ศ. 2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัด “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” 
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการสร้างอาคารหลังใหม่  เพ่ือเป็นพื้นที่ส าหรับให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือไว้ให้ส าหรับบริการ  นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่าง ชั้น 2-6 ของอาคาร 29 

ปี พ.ศ.2551 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการอาคาร 29 ชั้น 2-6  
 

ชั้น 2 ห้องรองผู้อ านวยการ, ห้องส านักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องประชุมฝ่าย 

ชั้น 3 
ห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย, ห้องผู้ดูแลระบบ, ห้องซ่อมบ ารุง, ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม 
66 ที่นั่ง 

ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 34 ที่นั่ง 
ชั้น 5 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 4 ห้อง ๆ ละ 34 ที่นั่ง 
ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
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  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ
ให้บริการวิชาการ การศึกษาค้นคว้า การวิจัย สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  มีบุคลากรทั้งหมด 53 คน 
ได้แก่ ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการ 2 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 37 คน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพปัจจุบัน 
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โครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 1.ผังโครงสร้างหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานวิทยบริการ 

คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ภาษา 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ภาษา 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริการวิชาการ 
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2. ผังโครงสร้างหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-  หน่วยพัฒนาและวิเคราะห์ 
สารสนเทศ 

-  หน่วยบริการทรัพยากร 
สารสนเทศ 

-  หน่วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

-  หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากร 
สารสนเทศ 

-  หน่วยฝึกอบรม/บริการการ
สืบค้นสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

    

- หน่วยอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอที    

- หน่วยระบบเครือข่ายหลัก  

- หน่วยระบบฐานข้อมูล   

- หน่วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

- หน่วยพัฒนาโฮมเพจ 

- หน่วยบริการซ่อมบ ารุงทางไอท ี

- หน่วยบริการสืบค้นสารสนเทศ 

- หน่วยบริการ E-Learning 

 

- หน่วยผลิต ส าเนาสื่อการเรียนการสอน       

   เพื่อการศึกษา 

- หน่วยบริการภาพ เสียง มัลติมีเดีย  
ห้องเรียนรวม ห้องประชุม 

- หน่วยเคเบิ้ลทีวี ผลิตรายการ 

- หน่วยผลิตถ่ายท า บันทึกสื่อวีดิทัศน ์

- หน่วยบริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

- หน่วยซ่อมบ ารุงเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 

 

-  หน่วยบริหารและธุรการ 

-  หน่วยคลังและพัสด ุ

-  หน่วยนโยบายและแผน 

-  หน่วยบริการการศึกษา 

-  หน่วยประกันคุณภาพ 

-  หน่วยประชาสัมพันธ ์

-  หน่วยอาคารสถานที ่

- หน่วยติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์หน่วยจัดท า
งบประมาณการเงินและพัสดุ         
- หน่วยจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
- หน่วยติดตามระเมินผลโครงการตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
- หน่วยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น  
- หน่วยด าเนินการงานสารบรรณและงาน
ธุรการของหน่วยงาน     
- หน่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
หน่วยงาน                  
- หน่วยการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

- หน่วย-วางแผนและจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
- หน่วยด าเนินการอบรม
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ บุคคลทั่วไป  
- หน่วยด าเนินงานหน่วยการศึกษา
ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม TELL ME 
- หน่วยดูแลอุปกรณ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ และ ห้องปฏิบัติการ
ภาษา    
- หน่วยจัดท าและปรับปรุง
แบบทดสอบความทางภาษา 
- หน่วยประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน 
หน่วยการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 
หน่วยดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หน่วยจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรมและใบรับรองผ่านการอบรม 

 
 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานวิทยบริการ 

คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ภาษา 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริการวิชาการ 
 



 
 
 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการแบ่ง

โครงสร้างการบริหารงาน  ซึ่งประกอบด้วย 4 งานดังนี้  
 1. งานส านักงานผู้อ านวยการ มีหน้าที่และปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

1.1 ดูแลด้านนโยบายและแผนงาน  
1.2 ระบบงบประมาณและการเงิน  
1.3 ระบบสารบรรณและธุรการ  
1.4 ระบบพัสดุและครุภัณฑ์  
1.5 การพัฒนาบุคลากร  
1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา  
1.7 งานประชาสัมพันธ์  
1.8 งานตรวจสอบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง 
1.9 จัดท ารายงานประจ าปี  
1.10 จัดท าเอกสารการฝึกอบรมและรายงานการประชุม 
1.11 รวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
1.12 งานอาคารสถานที่  
1.13 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

 

 2. งานวิทยบริการ มีหน้าที่และปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
 2.1 งานส ารวจและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.2 งานวิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.3 งานเทคนิคและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
2.4 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ 

      2.5 งานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
2.6 งานบริการตอบค าถาม แนะน าและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
2.7 งานอบรมและบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.8 งานประชาสัมพันธ์สารสนเทศและจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

 

  3. งานเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่และปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
3.1 ดูแลและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้บริการในการเรียนการสอน 
3.2 งานผลิต / ส าเนา สื่อเพ่ือการเรียนการสอน และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 
3.3 งานบริการภาพ เสียง มัลติมีเดีย  
3.4 งานระบบเคเบิ้ลทีวี / โทรทัศน์วงจรปิด / ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปโทรทัศน์ 
3.5 งานบริการเครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องเรียนรวม 
      และอาคารเรียนรวม  
3.6 งานซ่อมบ ารุงเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 

    บทบาทและหน้าท่ีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
  4.1 งานอบรมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2 งานระบบเครือข่าย  
  4.3 งานระบบฐานข้อมูล  
  4.4 งานระบบฐานข้อมูล MIS  
  4.5 งานพัฒนาโฮมเพจ 
  4.6 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  4.7 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 
  4.8 งานบริการสืบค้นสารสนเทศ (ห้องปฏิบัติการ)  
  4.9 งานบริการ e-Learning 
  4.10 งานท าบัตรนักศึกษา 
  4.11 งานนวัตกรรมการเรียนรู้  
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สภาพแวดล้อม โอกาส ภัยคุกคามในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไป 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มสภาวะและความ
ต้องการของสังคม พัฒนาการด้านเทคโนโลยี สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพและแนวโน้มทางการเมือง นอกจากนั้น
ต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรง 
ได้แก่ แนวโน้มของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    จุดแข็ง(S) 

1. มีอาคารเฉพาะของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สะดวกต่อการให้บริการ  
2. เป็นศูนย์รวมสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนา ขยาย และเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง  
3. มีระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  
4. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความต้องการในการใช้บริการของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. เป็นแหล่งรวบรวม ผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และเคเบิ้ลทีวี 
6. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 

จุดอ่อน(W) 
1. บุคลากรไม่มีความมั่นคงในต าแหน่งงานขาดขวัญก าลังใจ ท าให้มีอัตราการเปลี่ยนงานสูง 
2. สัดส่วนงบประมาณต่อภาระงานการให้บริการไม่สมดุล 
3. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ได้มาตรฐานสากล 
4. พ้ืนที่ให้บริการบางส่วนไม่สะดวกต่อการใช้บริการ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถก าหนดโอกาส 
(Opportunity) และภัยคุกคาม ดังนี้ 

โอกาสของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (O) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากภายนอก 
2. ยุทธศาสตร์ประเทศ เอื้ออ านวยให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการ

บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
3. นโยบายผู้บริหารสนับสนุนให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. กระแสสังคมส่งเสริมและรณรงค์เรื่องการอ่าน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  
 

ภัยคุกคามของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) 
1. พฤติกรรมในการอ่านของนักศึกษาลดน้อยลง 
2. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลน้อยลง 
3. ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศมีมากขึ้นท าให้ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องเข้าห้องสมุด  
4. ปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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การวิเคราะห์ SWOT   
 
ตารางวิเคราะห์ SWOT   

 รายการ   น้ าหนัก    คะแนน        ระดับ 
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 0.2 2 ปานกลาง 
พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศ          
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

0.2 
0.05 
0.3 

2 
1 
3 

ปานกลาง 
น้อย 
มาก 

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 

0.2 
0.05 

1 
1 

น้อย 
น้อย 

รวม 1.0 10  
 
กลยุทธ์  6  ด้าน  ได้แก่ 

1. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
5. พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศ          
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“ศูนย์กลางการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ” 
 
 
 

เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการ
วิชาการ  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 

1. ผลิต เผยแพร่ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทรัพยากรสารสนเทศในระดับชาติ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ 
4. เป็นแหล่งอบรมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  
5. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
  “บริการด้วยใจ รู้ใช้เทคโนโลยี” 
 
 

1.  
2.  

 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ และเพ่ือการตัดสินใจให้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้งาน  
4. การบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

อัตลักษณ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ  
       ของสงัคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  

 

เป้าประสงค์  เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

   และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 

กลยุทธ์ แนวทาง 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ระบบสืบค้น
สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และการวิจัย  

- ฝึกอบรมในการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
ให้กับนักศึกษา และบุคลากร 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับนักศึกษา และ
บุคลากร 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
องค์ความรู้และการวิจัย 

- พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
  การจัดการองค์ความรู้และการวิจัย 
- จัดโครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่

นักศึกษา  
3. จัดสรรทรัพยากรให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์
ความรู้ และการวิจัย 

- จัดหาทรัพยากรให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์
ความรู้ และการวิจัย 

 

ตัวช้ีวัด/ความคาดหมาย  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์  
3. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี  

5. จ านวนผู้ใช้บริการ  
           
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
และประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 

 

เป้าประสงค์ บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารในเทศ มีสมรรถนะในการท างาน ยึดมั่น 
                     คุณธรรม จรยิธรรม มีการพัฒนาตน มีการบริการท่ีประทับใจ 

 

กลยุทธ์ แนวทาง 

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนคุณภาพ สร้าง
ผลงานการท างาน การบริการที่ดีให้กับองค์กร 

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน หรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน 

- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรในการ
พัฒนาตนและพัฒนางาน 

2. ปลูกฝังให้บุคลากรมีความตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมในการครองตนครองงาน 

- จัดกิจกรรมครองตนครองงานเพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

- จัดกิจกรรม Mobile Library ด้วยจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนให้เข้าถึงแหล่งความรู้ 

- ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงาน 
 

3. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการให้ผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

- สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่และบรรยากาศใน
การใช้บริการ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมสัมมนา และเปิดโอกาสให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส านักฯ 

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรส านักฯ ให้มีสมรรถนะ
ทางการท างาน 

 

ตัวช้ีวัด / ความคาดหมาย 

1. บุคลากรมีสมรรถนะ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน  

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้ใหม่ในการพัฒนาตน  

3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

4. บุคลากรได้รับการยกย่องคุณธรรมจริยธรรม  
5. บุคลากรมีจิตอาสาในการให้บริการชุมชน 

6. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
7. มีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพการบริการปีละ 1 ครั้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล   
 

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล   

 
กลยุทธ์ แนวทาง 

1. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยและได้
มาตรฐาน สากล 

- จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

2. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ - จัดอบรมและแนะน าระบบสืบค้นสารสนเทศแก่
บุคลากรและนักศึกษา 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ได้มาตรฐานและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัยรองรับกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 
4. จัดท าแผนพัฒนาสารสนเทศให้มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2557 - 2561 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร      

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร           
การตัดสินใจ และการประกันคุณภาพ 

- ฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ด้านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัด / ความคาดหวัง 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557 - 2561 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การตัดสินใจ และการประกันคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐาน 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
4. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
6. จ านวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
เป้าประสงค์   มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ บริหาร

จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ แนวทาง 
1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือสร้างคุณค่าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ ใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
- บริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิด

ประโยชน์สูงสุด และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- จัดซื้อ, รับบริจาค, ท าส าเนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้บริการ 
- จัดหา ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความทันสมัย

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัด / ความคาดหมาย 
1. ประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการบริหารงาน 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
 
เป้าประสงค์     พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  และการ
   บริการวิชาการเพ่ือเป็นช่องทางในการศึกษาด้วยตนเอง  
 

กลยุทธ์ แนวทาง 
1.  ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เรียนการสอน และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับคณะในด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

- ก าหนดแผนและขอบเขตงานในการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานระดับคณะในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

3. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

- จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
- พัฒนาซอฟต์แวร์และอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ 
- จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ผลิตและฝึกอบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอน

ออฟไลน์และออนไลน์ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์คอร์สแวร์ และนวัตกรรม
การศึกษาอย่างกว้างขวาง 

- เผยแพร่การใช้สื่อการเรียนการสอนออฟไลน์
และออนไลน์ ให้นักศึกษาและอาจารย์ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษาของอาจารย์นักศึกษาและ
บุคลากร 
 

- สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมพัฒนาเนื้อหาบน
ศูนย์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้นวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด / ความคาดหมาย 

1.  จ านวนสื่อที่ด าเนินการร่วมกับคณะไม่น้อยกว่าปีละ 4 รายวิชา 
2.  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมการใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้สื่อการเรียนการสอนออฟไลน์ และออนไลน์ 
4.  ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนในการใช้สื่อการเรียนการสอนออฟไลน์ และออนไลน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศ    

 

เป้าประสงค์  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  

   และเอกชน  

  

กลยุทธ์ แนวทาง 

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระบบสืบค้นสารสนเทศกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.สร้างความร่วมมือด้านสารสนเทศ กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

- การจัดท าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ 
งานวิจัย ฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3. มีการแลกเปลี่ยนวิทยาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน 

- ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

- พัฒนาแหล่งค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 

ตัวช้ีวัด/ความคาดหมาย  

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 1 หน่วย / ปี 
2. จ านวนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการจัดการในรูปแบบดิจิทัล 
3. มีการประชุม อบรม สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง / ปี 
4. จ านวนผู้ใช้บริการ ค้นคว้าวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตารางเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เป็นแหลงเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็น
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

1.พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

5.พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 

2.ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย นวัตกรรม ด้าน
วิชาการ และการบริการทางวิชาการ 

3.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล 

5.พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 

6.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศ    

3.เป็นแหล่งเรียนรู้ ธ ารงรักษาความเป็นไทย  

4.พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรเพื่อให้เป็น  

“คนคุณภาพ” 

2.พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 

 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 

4.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

6.พัฒนาเอกลักษณ์จันทรเกษม สู่ความก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน 

- 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
5. พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศ          
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ และตัวชี้วัด 
 

ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ และตัวชี้วัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
          เป้าประสงค์  เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การใช้ระบบสืบค้น
สารสนเทศ เพ่ือ
การศึกษา และการวิจัย  

บริการวิชาการ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

500 28,200 700 30,000 700 30,000 700 30,000 700 30,000 

2. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการองค์
ความรู้และการวิจัย 

  -ฝึกอบรมทักษะ
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษา 

-จ านวนนักศึกษาท่ี
ผ่านการฝึกอบรม 

600 
 

60,240 
 
 

600 60,240 600 60,240 600 60,240 600 60,240 

  -บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จ านวนอาจารย์
ผู้สอนที่เข้าอบรมจาก 
5 คณะ 

30 
 

38,950 30 
 

38,950 30 
 

38,950 30 
 

38,950 30 
 

38,950 

-จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้าอบรม 

90 
 

 90 
 

 90  90  90  

-จ านวนข่าวที่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของแต่ละ
หน่วยงาน 

100  100  100  100  100  

3. จัดสรรทรัพยากรให้
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
องค์ความรู้ และการวิจัย 

จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ
การบริหารและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ 

9 324,000 9 324,000 9 324,000 9 324,000 9 324,000 

-ประสิทธิภาพในการ
บริการ 

ดี  ดี  ดี  ดี  ดี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 

          เป้าประสงค์  บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารในเทศ มีสมรรถนะในการท างาน ยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตน  
มีการบริการที่ประทับใจ 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นคนคุณภาพ 
สร้างผลงานการท างาน 
การบริการที่ดีให้กับ
องค์กร  

พัฒนาบุคลากร 
(งบพัฒนาบุคลากร) 

-บุคลากรของส านักฯ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

53 
คน 

265,000 53 
คน 

265,000 53 
คน 

265,000 53 
คน 

265,000 53 
คน 

265,000 

-บุคลากรของส านักฯ 
มีการพัฒนาและมี
ความรู้ใหม่ 

ร้อยละ85 - ร้อยละ85 - ร้อยละ
85 

- ร้อยละ
85 

- ร้อยละ85 - 

2. ปลูกฝังให้บุคลากรมี
ความตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมใน
การครองตนครองงาน 

 

-ท าบุญเลี้ยงพระ
ประจ าปี 

-จ านวนบุคลากรของ
ส านักฯ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

53 คน - 53 คน - 53 คน - 53 คน - 53 คน - 

-กิจกรรม Mobile 
Library ด้วยจิตอาสา
พัฒนาชุมชนให้เข้าถึง
แหล่งความรู้ 

-บุคลากรมีจิตอาสา
ในการให้บริการ
ชุมชน 
-ชุมชนมีส่วนร่วม 

53  
คน 
 

100 คน 

12,500 
 
 
- 

53  
คน 
 

100 คน 

12,500 
 
 
- 

53  
คน 
 

100 คน 

12,500 
 
 
- 

53  
คน 
 

100 คน 

12,500 
 
 
- 

53 
คน 
 

100 คน 

12,500 
 
 
- 

-กิจกรรมส่งเสริมยก
ย่องเชิดชูบุคลากร
ดีเด่น 

-จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่อง 

1 
คน 

- 1 
คน 

- 1 
คน 

- 1 
คน 

- 1 
คน 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 
           เป้าประสงค์   บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารในเทศ มีสมรรถนะในการท างาน ยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตน  

 มีการบริการที่ประทับใจ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

3. ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริการให้
ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจ 

-กิจกรรมจัดท าแผน
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

-จ านวนแผนปรับปรุง
คุณภาพการ
ให้บริการ 

3  
แผน 

- 3  
แผน 

- 3  
แผน 

- 3  
แผน 

- 3  
แผน 

- 

-โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

-ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 

- - ระดับด ี 100,000 ระดับด ี 100,000 ระดับด ี 100,000 ระดับด ี 100,000 

4.พัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

-จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

- จ านวนแผนพัฒนา
รายบุคคล 

53 แผน 73,050 53 แผน 73,050 53 แผน 73,050 53 แผน 73,050 53 แผน 73,050 

-โครงการศึกษาดูงาน - จ านวนบุคลากร 53 คน 191,950 53 คน 191,950 53 คน 191,950 53 คน 191,950 53 คน 191,950 
-ระดับสมรรถนะ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล   

           เป้าประสงค์  พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. จัดหาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล 

-กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายหลัก 
(ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ) 

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

1 450,000 - - - - - - - - 

-กิจกรรมฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

ฐานข้อมูลห้องสมุด
อัตโนมัติ 

1 100,000 - - 1 100,000 - - 1 100,000 

-ดูแลรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

จ านวนงาน - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

2. ส่งเสริมให้มีการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

-จัดอบรมและแนะน า
ระบบสืบค้น
สารสนเทศแก่บุคลากร
และนักศึกษา 

-จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

250 3,000 300 3,500 350 4,000 400 4,500 450 5,000 

-ระดับความพึงพอใจ ระดับดี - ระดับด ี - ระดับดี - ระดับดี - ระดับดี - 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ได้
มาตรฐานและสนับสนุน
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายหลัก (Wifi 
อุปกรณ์ควบคุม 
โทรศัพท์ดิจิตอล 
เครื่องแม่ข่าย) 

-ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับดี 1,001,000 ระดับด ี 500,000 ระดับดี 500,000 ระดับดี 500,000 ระดับดี 500,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล   

          เป้าประสงค์    พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

4. จัดท าแผนพัฒนา
สารสนเทศให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

-จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
พ.ศ. 2557 - 2561 

จ านวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1 
ฉบับ 

9,000 - - 1 
ครั้ง 

(ปรับแผน) 

12,000 - - 1 
ฉบับ 
(ร่าง) 

15,000 

5. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร      

-บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 
 

จ านวนภาระงาน 1  
งาน 

900,000 1  
งาน 

900,000 1  
งาน 

900,000 1  
งาน 

900,000 1  
งาน 

900,000 

ระดับความพึง
พอใจ 

- - ระดับด ี - ระดับด ี - ระดับด ี - ระดับด ี - 

-ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

จ านวนระบบ - - 1 
ระบบ 

600,000 - - - - - - 

ระดับความพึง
พอใจ 

- - ระดับด ี - ระดับด ี - ระดับด ี - ระดับด ี - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

           เป้าประสงค์ มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือสร้างคุณค่าและ
การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

-บริหารจัดการงาน
ของหน่วยงาน 

-ประเมินผู้บริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ด ี
 

 
 
 

1,681,000 
 

ด ี
 

 
 
 

1,681,000 

ดี 
 

 
 
 

1,681,000 

ดี 
 

 
 
 

1,681,000 

ด ี
 

 
 
 

1,681,000 -ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านการ
บริหารงาน 

ดี ดี ดี ดี ดี 

-ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน 

ดี ดี ดี ดี ดี 

2.จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ี
สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

-บริหารจัดการงาน
ของหน่วยงาน 

--ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ด ี
 

 
 

2,698,000 

ดี  
 

2,698,000 

ดี  
 

2,698,000 

ดี  
 

2,698,000 

ด ี
 

 
 

2,698,000 -จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศในการ
ให้บริการ 

2,500 
ช่ือเรื่อง 

2,600 
ช่ือเรื่อง 

2,700 
ช่ือเรื่อง 

2,800 
ช่ือเรื่อง 

2,900 
ช่ือเรื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
           เป้าประสงค์ พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นช่องทางในการศึกษาด้วยตนเอง  

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอน และ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
   -กิจกรรมอบรมการ
จัดท าสื่อการเรียนการ
สอนแก่อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
  -จ านวนสื่อท่ี
ด าเนินการร่วมกับ
คณะ  

 
 
 
 
 
3  

รายวิชา 
 

 
 
 
 
 

163,000 

 
 
 
 
 
3 

รายวิชา 

 
 
 
 
 

163,000 

 
 
 
 
 
3 

รายวิชา 

 
 
 
 
 

163,000 

 
 
 
 
 
3 

รายวิชา 

 
 
 
 
 

163,000 

 
 
 
 
 
3  

รายวิชา 
 

 
 
 
 
 

163,000 

2.สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานระดับคณะใน
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

  -กิจกรรมจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ไอซีที 

  -ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ในการใช้สื่อการ
เรียนการสอน
ออฟไลน์ และ
ออนไลน์ 

ดี 976,000 - - - - - - - - 

3.จัดต้ังศูนย์นวัตกรรม
ทางการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

  -กิจกรรมจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับการศึกษา 

  -จ านวนศูนย์
นวัตกรรม 
 
 

1 
ศูนย์ 

 
 

52,000 
 
 
 
 

1 
งาน 

(ปรับปรุง) 

500,000 1 
งาน 

(ปรับปรุง) 

500,000 1 
งาน 

(ปรับปรุง) 

500,000 1 
งาน 

(ปรับปรุง) 

500,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
           เป้าประสงค์ พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นช่องทางในการศึกษาด้วยตนเอง  

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

4.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
คอร์สแวร์ และ
นวัตกรรมการศึกษา
อย่างกว้างขวาง 

-ส่งเสริมการใช้สื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง 

-ระดับความพึง
พอใจของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้สื่อ
การเรียนการสอน
ออฟไลน์ และ
ออนไลน์ 
 

ดี 9,000 ดี 9,000 ดี 9,000 ดี 9,000 ดี 9,000 

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
การศึกษาของอาจารย์
นักศึกษาและบุคลากร 

-กิจกรรมพัฒนา
ซอฟแวร์และอบรมการ
ใช้งานซอฟแวร์ 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมการใช้
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

30  
คน 

800,000 30 
คน 

80,000 30 
คน 

80,000 30 
คน 

80,000 30 
คน 

80,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศ    
          เป้าประสงค์  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  -ความร่วมมือด้าน
เครือข่ายสารสนเทศ 

  -จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

14 
แห่ง 

 
 

25,000 
 
 
 

15 
แห่ง 

 
 

25,000 16 
แห่ง 

 

100,000 17 
แห่ง 

 

25,000 18 
แห่ง 

 

25,000 

2.สร้างความร่วมมือด้าน
สารสนเทศ กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

  -จัดท าฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ ปริญญา
นิพนธ์ งานวิจัย ฉบับ
เต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  -จ านวนงานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ท่ี
ได้รับการจัดการใน
รูปแบบดิจิทัล 

100 
เรื่อง 

- 100 
เรื่อง 

- 100 
เรื่อง 

- 100 
เรื่อง 

- 100 
เรื่อง 

- 

3. มีการแลกเปลี่ยน
วิทยาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับสถาบันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

  -การประชุมเชิญ
ปฏิบัติการด าเนิน
กิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
(wunca) 

  -มีการประชุม 
อบรม สัมมนา
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก   

1  
ครั้ง  

30,000 2  
ครั้ง 

60,000 2 
ครั้ง 

60,000 2  
ครั้ง 

60,000 2  
ครั้ง 

60,000 

4. ส่งเสริมการค้นคว้า 
และวิจัย โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

  -ประชาสัมพันธ์การใช้
บริการแหล่งค้นคว้า
และวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -จ านวนผู้ใช้ 
บริการค้นคว้าและ
วิจัย โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

60 
คน 

- 200 
คน 

- 200 
คน 

- 200 
คน 

- 200 
คน 

- 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2557-2561 

วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

2. พัฒนาบุคลากรด้าน
สารสนเทศและการบริการ 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัยที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการใช้ระบบสืบค้น
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา 
และการวิจัย  
  2. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการองค์ความรู้และ
การวิจัย 
  3. จัดสรรทรัพยากรให้
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา
องค์ความรู้ และการวิจัย 

กลยุทธ์ 

บุคลากรของส านักวิทย-
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีสมรรถนะใน
การท างาน ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม มีการพัฒนาตน มี
การบริการที่ประทับใจ 

  1. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นคนคุณภาพ 
สร้างผลงานการท างาน 
การบริการที่ดีให้กับองค์กร 
  2. ปลูกฝังให้บุคลากรมี
ความตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมในการครองตน
ครองงาน 
  3. ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริการให้
ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจ 
  4. พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ความทันสมัยและได้

มาตรฐานสากล  

พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐานสากล 

  1. จัดหาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ทันสมัยและได้
มาตรฐาน สากล 
  2. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้
มาตรฐานและสนับสนุนการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. จัดท าแผนพัฒนาสารสน- 
เทศให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

มีทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัยเพียงพอและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 
บริการ บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
เกิดระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

  1. พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อสร้างคุณค่าและ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
  2. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาศูนย์นวัตกรรม
การศึกษา 

พัฒนาศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย  และ
การบริการวิชาการเพื่อเป็น
ช่องทางในการศึกษาด้วย
ตนเอง  

  1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอน และความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
  2. สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานระดับคณะในด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
  3. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและ 
การวิจัย 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
คอร์สแวร์ และนวัตกรรม
การศึกษาอย่างกว้างขวาง 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษาของ
อาจารย์นักศึกษาและ
บุคลากร 

6. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านสารสนเทศ 

พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านสารสนเทศกับ
หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

  1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  2. สร้างความร่วมมือ
ด้านสารสนเทศ กับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
  3. มีการแลกเปลี่ยน
วิทยาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับสถาบันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
  4. ส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัย โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 
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มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
•  แผนงาน/โครงการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สร้างความรู้ความเชื่อมโยง 

สร้างกลไกการประสานงาน 

สร้างกลไกการขับเคลื่อน 
แผนกลยุทธ์ 

เสริมสร้างบทบาททุกฝ่าย/งาน 

ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

สร้างความตระหนักและยอมรับแผน 
อันน าไปสู่การผสมผสานในแผนของ
หน่วยงาน 

สร้างเครื่องมือในการขับเคลื่อน
กิจกรรม/โครงการ ให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ใช้
บทบาทของผู้บริหาร หัวหน้างาน
เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตาม
แผนกลยุทธ์ 

ปรับทัศนคติและวิธีการท างานของ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส านักวิทยบริการฯ 

จัดท าระบบการติดตามประเมินผล 
สร้างตัวช้ีวัดการปรับปรุงพัฒนา ให้
สามารถน าไปก ากับการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•  แผนกลยุทธ์ มจษ. 
•  แผนพัฒนาตามเป้าหมาย 
•  แผนการด าเนินงานและ 

  งบประมาณ 
•  แผนการลงทุน 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่   ๐๐๓ / ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

และบริหารความเสี่ยง 
 

  เพื่อให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๗ จึง
แต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. นายเกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร   ประธาน  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สวัสดิ์นะที   รองประธาน 
 ๓. นางสาวดารัด        มุกดาอุดม    รองประธาน  
 ๔. นางสาวสุมาลี  ถวายสินธุ์    กรรมการ  
 ๕. นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์    กรรมการ  
 ๖. นายสมพร ดวงเกษ    กรรมการ  

๗. นายณรงค์ฤทธิ์       ใจรักษ์    กรรมการ  
 ๘. นายเสนีย์ แนวทัศน์    กรรมการ  
 ๙. นางสาวปริยากร เกิดปราโมทย์   กรรมการ  
 ๑๐. นางสาววาสนา มณีโนนโพธิ์   กรรมการ  
 ๑๑. นางวาสนา มัสตูล    กรรมการ  
 ๑๒. นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวรัตนาภรณ์  แสนดวง    กรรมการ 
 ๑๔. นายฐารัตน์ ฉัตรภูติ    กรรมการ 
 ๑๕. นายกฤษฎา พูลยรัตน์    กรรมการ  
 ๑๖. นายนิรชา เสือนาค    กรรมการ  
 ๑๗. นางยุตะนันท์ ไชยพร    กรรมการ  
 ๑๘.นางสาวปราณี      จิตรเย็น    กรรมการ  
 ๑๙. นายจิรวุฒิ  เชยกลิ่น    กรรมการ 
 ๒๐. นายชัชวาลย์ ถาวรสุทธิ์    กรรมการ 

๒๑. นางสาวจันทิมา    ชุลีกราน    กรรมการและเลขานุการ 
/๒๒..... 
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 ๒๒. นางสาวดารัณ   ดอนหัวล่อ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๓. นายธีรพร พงษ์พุฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๒๔. นางสาวทรรศนีย์  ผู้ชูจันทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่
๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. วิเคราะห์ จัดหา และวางแผน การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
๓. ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างมีคุณค่า และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของส านักวิทย

บริการฯ 
๔. น าผลการประเมินการใช้งบประมาณประจ าปีเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
๕. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน

การบริหารงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

๖. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบภายในและกิจกรรมการควบคุมภายใน โดยแผน
ดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๗. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
๘. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

 
 

               (นายเกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร)  

          ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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