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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ประวัติความเปนมา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการจัดต้ังข้ึนใหเปนหนวยงานตามโครงสราง

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาเม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหนวยงานเขาดวยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงท้ัง 2 หนวยงานมีประวัติความเปนมา ดังนี ้ 

 สถาบันวิทยบริการไดเร่ิมกอสรางเม่ือ 30 กันยายน 2536 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ      
ในช่ือหอสมุดกลาง เปนเงินท้ังส้ินประมาณ 43 ลานบาท ลักษณะเปนอาคาร 5 ช้ัน มีพื้นท่ีรวม 8,000 
ตารางเมตร กอสรางแลวเสร็จในวันท่ี 5 กันยายน 2538 ในระยะเร่ิมแรกของการดําเนินการขณะท่ีอาคาร
กอสรางยังไมแลวเสร็จ สํานักงานเลขานุการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและศูนยปริทรรศนราชมงคล 
มีสํานักงานอยูท่ีอาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวนหอสมุดกลาง
อาศัยสถานท่ีหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร เปนท่ีทําการช่ัวคราว การดําเนินการระยะแรกมุงเนนท่ี
หอสมุดกลางเปนการเตรียมสะสมหนังสือใหมากท่ีสุดเพื่อใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงงานเปนหลัก สถาบันวิทยบริการจึงไดเปล่ียนโครงสรางตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงโดยเปล่ียนจากหอสมุดกลาง ศูนยปริทรรศนราชมงคล ศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสํานักเลขานุการ เปน5 ฝาย คือ ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝายพัฒนาและวิเคราะห
ทรัพยากรสารนิเทศ ฝายศิลปกรรม ฝายผลิตส่ือการศึกษา และฝายบริหารงานท่ัวไป  มีภารกิจ ดังนี้ 

 ดําเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรูตามความตองการของ
ผูใชบริการ 

 พัฒนางานดานตาง ๆ ของสถาบันวิทยบริการ อยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง เพื่อเขา
สูระบบมาตรฐานสากล 

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาดําเนินงาน เพื่อสงเสริมระบบการจัดการและเพื่อให         
ผูใชบริการเขาถึงแหลงทรัพยากรสารนิเทศอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 พัฒนาสถาบันวิทยบริการ ใหเปนศูนยกลางการใหการศึกษาคนควา การวิจัยและการเรียนรู
ดวยตนเองแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลท่ัวไป 

 ผลิตส่ือการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลดวยระบบดาวเทียม 
 รวบรวมประวัติความเปนมาและเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี สรางผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางานของสถาบันวิทยบริการของ
ผูใชบริการ  
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 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ไดรับอนุมัติโดยสถาบันฯ ใหจัดต้ังศูนยคอมพิวเตอรข้ึน ในสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ 
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2530 โดยใหงบประมาณ ในการดําเนินการคร้ังแรกจํานวน 1,148,400 บาท             
(หนึ่งลานหนึ่งแสนส่ีหม่ืนแปดพันส่ีรอยบาทถวน) ดวยงบประมาณผลประโยชนสะสมของสถาบันฯ         
ในระยะแรกมีภารกิจในดานบริการโปรแกรมประยุกตเพื่อใหใชในการบริหารจัดการภายใน สถาบันฯ 
ตอมาสภาสถาบันฯ ไดมองเห็นความสําคัญและบทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และ
เพื่อจัดระบบงานไมใหซํ้าซอนกันในดานปฏิบัติงานคอมพิวเตอรและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยี              
ราชมงคลจึงไดจัดต้ังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแยกออกจากสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ 
เม่ือป 2536  

ตามท่ีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดแบงการบริหารงานออกเปน 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมอบหมายใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักท่ีตองปฏิบัติ
ภารกิจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใชเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ใหบริการขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชนตอประชาชน  สนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนจัดหาอุปกรณตางๆ                   
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ฯ  

ในป พศ. 2553 ไดขออนุมัติใชอาคารเดิมของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบเพิ่มอีก                 
1 อาคาร โดยใชช่ือวาอาคาร iwork มีภารกิจในการใหบริการซอมคอมพิวเตอร ตรวจเช็คคอมพิวเตอรและ
บริการซอฟแวรตางๆ ท่ีเปนของมหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาคอมพิวเตอร และNetwork บริการหองอบรม 
รวมพื้นท่ีดําเนินการประกอบดวย อาคาร 4 หลัง คือ 

 อาคารสํานักงานผูอํานวยการ มีพื้นที่ขนาด 807 ตารางเมตร  
 อาคารฝกอบรม มีพื้นที่ขนาด 807 ตารางเมตร   
 อาคารวิทยบริการ มีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร  
 อาคาร iwork มีพื้นที่ขนาด 3,632 ตารางเมตร 
พื้นท่ีเกือบท้ังหมดถูกนํามาใหเพื่อการบริการวิชาการโดยรวมเอาภารกิจหลักของหนวยงานเดิม

โดยปรับเปล่ียนใหเขากับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของผูรับบริการภายใต
โครงสรางหลักของสํานักฯ ซ่ึงประกอบดวยกลุมงาน 5 กลุมงานไดแก 

 กลุมสํานักงานผูอํานวยการ 
 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
 กลุมงานบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
 กลุมงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 กลุมงานผลิตและเผยแพรส่ือการศึกษา 
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ภารกิจหลักในปจจุบันสามารถสรุปไดดังน้ี  
 การใหบริการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐาน (e-Services) ท่ีทันสมัยและเปนสากล 

ปจจุบันสํานักไดริเร่ิมท่ีจะจัดทํามาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) ซ่ึงเปนมาตรฐานดานการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับความนิยมใน
ระดับสากล 

 ดําเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการเรียนรูตามความตองการของ
ผูใชบริการ 

 พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานขอมูลตางๆ ท่ีชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ 

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาดําเนินงานเพื่อสงเสริมระบบการจัดการและเพื่อให
ผูใชบริการเขาถึงแหลงทรัพยากรสารนิเทศอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนศูนยกลางการใหการศึกษาคนควา 
การวิจัยและการเรียนรูดวยตนเองแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และบุคคลท่ัวไป 

 ผลิตส่ือการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล 
 บริการระบบเครือขายใหสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อใชสนับสนุนดานการเรียน

การสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ   
 กําหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณรวมทั้งส่ือและซอฟตแวร เพื่อใช

สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 
 ใหบริการขอมูลพื้นฐานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  สําหรับนักศึกษา คณาจารย ผูบริหาร และ

บุคคลภายนอก 
 ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 สนับสนุนและสรางผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตองานดานระบบ

สารสนเทศ และการพัฒนาโปรแกรม 
 

บุคลากร  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร ท้ังส้ิน 76 คน ประกอบดวย 

 ผูบริหาร  4 คน (จากการสรรหา) 
 ขาราชการ 2 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน  
 พนักงานราชการ  15 คน 
 ลูกจางช่ัวคราว  48 คน  
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แนวคิดในการพัฒนาหนวยงาน  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปดใหบริการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรูอยางเปนทางการเม่ือ วันท่ี 18 กุมภาพันธ  2550 ภายใตวิสัยทัศนหลัก
ท่ีจะตอบสนองความตองการดานเทคโนโลยีการเรียนรูใหกับผูรับบริการ “For Your ILT (Information 
Learning Technology) Inspiration” สํานักฯ ไดมีการขยายและปรับเปล่ียนรูปแบบบริการตาง ๆ ใหทันกับ
ความเปล่ียนแปลงกาวหนาดานเทคโนโลยี และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ รวมท้ังยกเลิก
งานบริการบางสวน ซ่ึงผูรับบริการยังมีความเขาใจผิดบางประการเพราะปจจุบันขอบเขตงาน ICT เขาไป
เกี่ยวของกับงานทุกสวน ซ่ึงงานบางอยางไมไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักฯ 

 
ภาพลักษณของ หนวยงาน 

 เปนศูนยกลางการใหบริการท่ีทันสมัย ครบครัน เชน การใหบริการดานโสตทัศนวัสดุ 
อินเทอรเน็ต หนังสือส่ิงพิมพ  

 เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเอง 
 เปนสถานท่ีจัดประชุม สัมมนา เปนจุดนัดพบ 
 เปนศูนยสารสนเทศ 
 เปนหนวยงานท่ียกระดับความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ของหนวยงาน 
 

  

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการสมัยใหมและเทคโนโลยีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สํานัก       
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร (ICT) มาใชเปน
เคร่ืองมือสนับสนุนเพราะ ICT ไมเพียงแตเพิ่มศักยภาพดานการบริหารการจัดการศึกษา การเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจและสรางองคความรูใหกับนักศึกษา
และประชาชน  

ภายใตบริบทและสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกลาว  เปนพลังกระตุน/ผลักดันให สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองการที่จะปฏิรูปการบริหารจัดการแบบใหมท่ีเปนลักษณะการ
บริหารงานเชิงรุก และเนนการบริหารเชิงธุรกิจมากกวาการบริหารตามระบบราชการแบบเดิม เพื่อให
สํานักฯ มีการพัฒนาแบบกาวกระโดดกาวทันสภาพการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถ
สรางสรรคส่ิงใหม ๆ โดยเนนการสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 

 การพัฒนาสํานักฯ ใหประสบความสําเร็จจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะท่ีโดดเดนของสํานักฯ เชน  

• สํานัก จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว  

• บุคลากรทุกคนในองคกรตองรวมใจเปนหนึ่งเดียว มุงม่ันท่ีจะใชศักยภาพทุกดาน รวมท้ัง
การยกระดับศักยภาพของตนเองเพื่อการพัฒนาองคกร 

• ความสําเร็จตองสามารถวัดหรือรับรูได ความสําเร็จสามารถวัดจากการประเมินคุณภาพ 
การรับรูของสังคม รวมท้ังความพึงพอใจของผูมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูปกครอง ศิษยเกา ผูรวมงาน และเจาของกิจการ 

 มีการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การอบรม เพื่อนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

มีความสามารถในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรูท่ีทันสมัย 
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การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ของหนวยงาน 

1. สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน  

 ปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน การบริหารจัดการ อันเปนท่ีบงบอกถึงจุดแข็ง 
(Strength) และจุดออน (Weakness) ของการดําเนินงานจากการวิเคราะหพบวาสํานักฯ มีจุดแข็งและ
จุดออน ดังนี้ (ตารางท่ี 1)   

ตารางท่ี 1 จุดแข็งและจุดออนของสํานักฯ 

องคประกอบ จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

ดานบุคลากร  บุคลากรของสํานักฯ มีทักษะและความ
ชํ านาญด านวิ ทย าศาสตร และ
เทคโนโลยี 
 บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการ
ฝ ก อ บ ร ม ดู ง า น ท้ั ง ใ น แ ล ะ
ตางประเทศ 
 บุคลากรมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 

 ขาดบุคลากรบางสวนยังไมสามารถ
สนองตอบตอภารกิจของสํานักได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 เกิดชองวางระหวางวัยซ่ึงอาจจะกอ
ปญหาตอการดําเนินกิจกรรมใน
อนาคต  

ดานบริการวิชาการ    มีงานบริการวิชาการที่ใชทักษะดาน
ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ข า ไ ป ช ว ย พั ฒน า
ชวยเหลือชุมชนดานวิชาชีพมาก 

 ขาดการติดตามผลการบริการ
วิชาการ 

ดานการบริหารจัดการ  มี เ ป า ห ม า ย ท่ี ชั ด เ จ น ใ น ก า ร
ดําเนินงาน 
 ผูบริหารลงมือปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากร 
 ม ีเ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ ก ับ
ภ าคร ัฐ และ เ อกชน ทั ้ง ในและ
ตางประเทศ  

 การดําเนินการในชวงเริ่มตนยัง
ขาดการมีสวนรวมจากบุคลากร 
 การขับเคล่ือนงานและภารกิจยัง
ตองอาศัยการส่ังการจากผูบริหาร
เปนหลัก 
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2. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน  

 การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอกเปนการวิเคราะหสถานการณภายนอกท่ีสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท่ีเปนท้ังโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ปจจัยภายนอก
ท่ีสงผลกระทบทําใหเกิดโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังนี้ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2   ปจจัยภายนอก  

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) และ
นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลใหความสําคัญตอการ
พัฒนาการศึกษามากข้ึน   

 การขยายตัวของเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-
Based Economy) ทําใหผูเรียนสนใจศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน 

 มีระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก 

 รั ฐบาลให การสนับสนุนงบประมาณด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ความตองการการรับบริการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีมากข้ึนและผูบริหารระดับสูงให
ความสําคัญ 

 งบประมาณท่ีจัดสรรดานอัตรากําลังใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ  มีจํ านวนจํากัด ทําใหไม
สามารถพัฒนาใหไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีจัดสรรใหของรัฐไมสอดคลอง
ตอการขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ 

 การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและ
พฤติกรรม คานิยมของเยาวชนท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

 การจัดการศึกษาด านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตองใชเงินลงทุนสูง  

 มีเกณฑมาตรฐานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีเทียบเคียง
จากคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยของรัฐเกาทํา
ใหมหาวิทยาลัยฯ ยังไมสามารถพัฒนาใหทุก
อยางเปนไปตามเกณฑไดในระยะเวลาอันส้ัน 

 

โอกาส (Opportunities) 

 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
 การสงเสริมการเรียนรูและทรัพยากรการเรียนรูโดยหนวยงานภาครัฐ 
 ทุกคนใหความสําคัญกับ ICT และทรัพยากรการเรียนรู 
 บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการอบรมสัมมนาและดูงานตางประเทศ 
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อุปสรรค (Threats) 

 กระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง ยังไมเอ้ือตอการนํางบประมาณมาใชใหเกิดประโยชน 
 กฎ ระเบียบตางๆ ลาสมัยไมเอ้ือตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป 

 ความไมชัดเจนเร่ืองการจัดสรรงบประมาณอัตรากําลังทรัพยากรบุคคล  

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลกระทบตอกฎหมาย วัฒนธรรมและศีลธรรม 

 กฎหมาย พรบ. ความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทักษะท่ีจําเปนตอการใชงานท่ีเกี่ยวของ เชน ภาษา และ ICT 
 งบประมาณในการบํารุงรักษาระบบ 
 

บทสรุปประเดน็ท่ีตองพฒันา/ปรับปรุงในอนาคต 
1. การพัฒนากระบวนการและการถายทอดกลยุทธลงสูระดับปฏิบัติการ 
2. การสรางศักยภาพใหกับบุคลากร เนนท่ีการสอนงาน(Coaching) และการสรางบรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางานรวมกัน 
3. การจัดสรรงบประมาณ ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การแบงสัดสวนงบประมาณใหเหมาะสมเชน การ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขาย การขยายการใหบริการ การพัฒนาพื้นท่ีสภาพแวดลอม การ
บํารุงรักษาระบบ ใหสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริง 

4. การสรางความเขาใจและการปรับแนวคิด กระบวนทัศน รวมกันระหวางผูบริหารและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการหาทางออกรวมกันในการขับเคล่ือน นโยบายและกลยุทธ 

5. การกลาท่ีจะตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตามนโยบาย และผลประโยชนในภาพรวม 
6. ใหความสําคัญกับการตรวจ ติดตามประเมินผล ในสภาพ พื้นท่ี จริง มากกวาการเขียนรายงาน ตาง  ๆ 
สรางวัฒนธรรมในการทํางานและองคกร เพื่อกาวสูองคกรแหงการเรียนรู  ท่ีมีสมรรถนะสูง 
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บทท่ี 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน 
 

  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีปณิธานท่ีตอบสนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลธัญบุรี คือมุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีทักษะความชํานาญ
ดานวิชาชีพ เสริมสรางมนุษยท่ีมีคาเพิ่มใหกับประเทศไทย โดยกําหนดเปน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค และยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน (Vision)   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) ไดกําหนดวิสัยทัศนจะตอบสนองแรง
บันดาลใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู “For Your Information Learning Technology (ILT) 
Inspiration” 
 

พันธกิจ (Mission)   
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสามารถตอบสนองตอการใหบริการท่ีเหมาะสมของ

มหาวิทยาลัยฯ ผานโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการ โดยใชมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

 พัฒนางานระบบการใหบริการ ใหสอดรับกับความตองการของผูรับบริการผานชองทางท่ี
เหมาะสมตอผูรับบริการและสรางส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมตอผูรับบริการและท้ังดานการ
เรียนรู บริหารจัดการและการประสานงาน 

 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความสามารถและความรูสอดรับกับการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหบริการ การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและการ
บริหารจัดการในภาครัฐ 

 พัฒนาระบบงานภายในใหสามารถใหบริการทางวิชาการ อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส และใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองไมละเมิด
จริยธรรมอันดีและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรม และจัดใหสํานักฯ เปนแหลงเรียนรูท่ี
สมบูรณ มีความพรอมในการใหบริการชุมชน และสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
สังคมศาสตร สรางคนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) 
เปาประสงค   บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร มีคุณภาพตามความตองการ
ของประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เปาประสงค   มีงานวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   การเสริมสรางความแข็งแกรง ใหกับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู 
เปาประสงค   หนวยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคมไดรับการบริการวิชาการใหมีความรูความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   การอนุรักษ และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
เปาประสงค   ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษา และชุมชน มีคานิยมในการอนุรักษ ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
เปาประสงค  มีโครงสรางและระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภาพและมีความคลองตัว 
 
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.    การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information 
Literacy) การนํา ICT มาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 

2.    เพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษาดวย ICT โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรรวมกนั 
3. สนับสนุนการเรียนรูท่ีปราศจากพรมแดน (Learning without Boundary) และแนวคิดเร่ือง

เทคโนโลยีในทุกท่ี (Ubiquitous Technology) 
4.    มีระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ โดยนําเทคโนโลยีท่ีแตกตางมารวมกันเพื่อใหได  

ประโยชนมากข้ึน (Convergence) และสามารถใหบริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการ
โดยใชระบบออนไลน (e-Service Orientation) 
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กลยุทธหรือวิธีการ 
1. การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and  

information Literacy) การสอบผานมาตรฐานการใชงานICT การนํา ICT มาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียน
การสอน เชน การสนับสนุนการเรียนรูนอกหลักสูตรเพ่ือใหสามารถสอบผานมาตรฐาน ICT ในระดับ
สากล โดยการจัดต้ังศูนยสอบ และการสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาเขาสอบ 

2.  จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู (Information Learning Technology หรือ ILT) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษา การพัฒนาหองปฎิบัติการ ICT การพัฒนา Computer Center หองปฏิบัติการเฉพาะ
ทาง การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธเพื่อสนับสนุนการใชงาน การพัฒนาการใชโปรแกรม Opensource เชน 
Moodle Joomla Wordpress การใหบริการฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและสืบคน หนังสืออิเล็กทรอนิกส โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรรวมกัน 

3.  สนับสนุนการเรียนรูท่ีปราศจากพรมแดน (Learning without Boundary) และแนวคิดเร่ือง
เทคโนโลยีในทุกท่ี (Ubiquitous Technology)  พัฒนาระบบเครือขายภายในของมหาวิทยาลัย ท้ังระบบ
สายและระบบไรสายใหสะดวกตอการเขาถึง รองรับการเชื่อมตอเครือขายจากภายนอก พัฒนา network 
Campus ระบบ Wifi  VPN  เพิ่มคุณภาพของการใหบริการและการจัดการตามมาตรฐานสากล เชน ISO  
ITIL  การจัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการทํางานท้ังทางตรงเชนการจัดหาครุภัณฑและทางออมเชน        
การจัดสวัสดิการคอมพิวเตอร Notebook เพื่อการศึกษา 

4. การนําเทคโนโลยีท่ีแตกตางมารวมกันเพื่อใหไดประโยชนมากข้ึน (Convergence)                      
การใหบริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระบบออนไลน (e-Service Orientation) โดยการ
พัฒนาระบบ ERP การพัฒนาคลังขอมูล (Data Warehouse) การเช่ือมโยงระบบงานท่ีมีอยูของ
มหาวิทยาลัย ฯ 

 
โครงการ /กิจกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี1  การพัฒนากําลังคนดาน ICT และ บุคลากรในทุกวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการใช
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน ( Information Literacy ) 
1.   การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information  

Literacy)  

1. โครงการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการสอบผานมาตรฐานการใชงาน ICT  
3. โครงการสงเสริมการนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน เชนการสนับสนุนการ

เรียนรูนอกหลักสูตรเพ่ือใหสามารถสอบผานมาตรฐาน ICT  
4. โครงการจัดต้ังศูนยสอบ  

5. โครงการสนับสนุนใหบุคลากรและนกัศึกษาสอบมาตรฐาน  
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล (National ICT 

Governance) 

2.   จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู (Information Learning Technology หรือ ILT)  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษา  

1. การพัฒนาหองปฎิบัติการ ICT 
2. การพัฒนา Computer Center หองปฏิบัติการเฉพาะทาง   
3. การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธเพื่อสนับสนุนการใชงาน 
4. การพัฒนาการใชโปรแกรม Opensource เชน Moodle Joomla Wordpress   
5. การใหบริการฐานขอมูลเพื่อการวิจยัและสืบคน หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาโครงสรางพืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
3.   สนับสนุนการเรียนรูท่ีปราศจากพรมแดน (Learning without Boundary) และแนวคิดเร่ืองเทคโนโลยี
ใน ทุกที่ (Ubiquitous Technology)   

1. พัฒนาระบบเครือขายภายในของมหาวิทยาลัยท้ังระบบสายและระบบไรสาย 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการและการจัดการตามมาตรฐานสากล เชน ISO  ITIL   
3. การจัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการทํางานท้ังทางตรงเชนการจัดหาครุภัณฑ 
4. การจัดสวัสดกิารคอมพิวเตอร Notebook เพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร และ
การ บริการของภาครัฐ (eGovernance) 
4.   การนําเทคโนโลยีท่ีแตกตางมารวมกันเพื่อใหไดประโยชนมากข้ึน (Convergence) 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการ 
2. โครงการบริหารจัดการในระบบออนไลน (e-Service Orientation)  
3. การพัฒนาระบบ ERP   
4. การพัฒนาคลังขอมูล (Data Warehouse)  
5. การเช่ือมโยงระบบงานท่ีมีอยูของมหาวิทยาลัยฯ  
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยทุธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ ของสํานกัฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและวิธีการ โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1                                  
การพัฒนากําลังคนดาน ICT และ 
บุคลากรในทุกวิชาชีพที่มีความ        
สามารถในการใชสารสนเทศอยางมี
วิจารณญาณและรูเทาทัน                       

( Information Literacy ) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษาดาน ICT  

1.  การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and 

Information  Literacy)  

 

• โครงการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• โครงการสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาสอบมาตรฐาน  
• โครงการสอบผานมาตรฐานการใชงาน ICT  
• โครงการสงเสริมการนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือในการเรียน

การสอน  
• โครงการจัดตั้งศูนยสอบ  
• โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสําหรับผูบริหาร  

ยุทธศาสตรที่ 2                               

การบริหารจัดการระบบ  ICT ของ

ประเทศอยางมีธรรมาภิบาล 

(National ICT Governance) 

 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ดาน ICTใหมีประสิทธภาพ 

2. จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู (Information 

Learning Technology หรือ ILT) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  
 

• การพัฒนาหองปฎิบัติการ ICT 
• การพัฒนา Computer Center หองปฏิบัติการเฉพาะทาง   
• การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธเพื่อสนับสนุนการใชงาน 
• การพัฒนาการใชโปรแกรม Opensource เชน Moodle Joomla 

Wordpress 
• การใหบริการฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและสืบคนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 
• โครงการพัฒนาศูนยบมเพราะและสรางสื่อ e-Learning 

ยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

มหาวิทยาลัยมีโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

3.  สนับสนุนการเรียนรูที่ปราศจากพรมแดน 
(Learning without Boundary) และแนวคิดเรื่อง
เทคโนโลยีใน ทุกที่ (Ubiquitous Technology)   
 

• พัฒนาระบบเครือขายภายในของมหาวิทยาลัยทั้งระบบสายและ
ระบบไรสาย 

• โครงการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการและการจัดการ
ตามมาตรฐานสากล เชน ISO  ITIL   

• การจัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการทํางานทั้งทางตรงเชนการ
จัดหาครุภัณฑ 

• การจัดสวัสดิการคอมพิวเตอร Notebook เพื่อการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและวิธีการ โครงการ/กิจกรรม 

   • โครงการอรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรที่ 4                                   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการ
บริหาร และการบริการของภาครัฐ   
(eGovernance) 
 

มีระบบการใหบริการที่
ทันสมัยโดยใชเทคโนโลยีเปน
พื้นฐาน  

4.  การนําเทคโนโลยีที่แตกตางมารวมกัน

เพื่อใหไดประโยชนมากขึ้น (Convergence) 
 

• โครงการใหบริการวิชาการ 
• โครงการบริหาร จัดการในระบบออนไลน  ( e-Service 

Orientation)  
• การพัฒนา ERP   
• การพัฒนาคลังขอมูล (Data Warehouse)  
• การเชื่อมโยงระบบงานที่มีอยูของมหาวิทยาลัยฯ 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมาย 
เปาหมาย 

กลยุทธและวิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 

1.  การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Computer and  information Literacy)  
เชน การสนับสนุนการเรียนรูนอก
หลักสูตรเพื่อใหสามารถสอบผาน
มาตรฐาน ICT  ในระดับสากล โดยการ
จัดตั้งศูนยสอบ และการสนับสนุนให
บุคลากรและนักศึกษาเขาสอบ 

โครงการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการใชงานดาน  ICT 

200 200 คน 300 คน 300 คน  • 

คน 
 

• โครงการสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา
สอบมาตรฐาน ICT 

จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่เขารับการ
สอบมาตรฐาน ICT 

100 100 คน 150 คน 150 คน 
คน 

 

• โครงการสอบผานมาตรฐานการใชงาน  
ดาน ICT  

รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่สอบ
ผานมาตรฐานการใชดาน ICT 

50% 60% 70% 70%  

• จํานวนผูเขารับการอบรมเพื่อนํา  ICT  
มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน  

โครงการสงเสริมการนํา ICT มาใชเปน
เครื่องมือในการเรียนการสอน  

30 คน 50 คน 60 คน 60 คน  

• จัดตั้งศูนยสอบสําหรับบุคลากรและ
นักศึกษา 

1 ศูนย 1 ศูนย โครงการจัดตั้งศูนยสอบ - -  

• โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร 

จํานวนผูบริหารที่ไดรับความรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

20 คน 30 คน 40 คน  40 คน   

2. พัฒนาหองปฏิบัติการ ICT สําหรับ
นักศึกษา 

จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู 
(Information Learning Technology  หรือ 
ILT)  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา  

 

•  โครงการพัฒนาหองปฎิบัติการ ICT 2 หอง 2 หอง 1 หอง 1 หอง  

• พัฒนาหองปฏิบัติการ  Computer  
สําหรับอาจารยใชสอน 

การพัฒนา Computer Center หองปฏิบัติการ
เฉพาะทาง   

4 หอง  4 หอง - -  

• จํานวน Software สําหรับใหบริการ การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธเพื่อสนับสนุนการ
ใชงาน 

10 10 20 20 
โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม 
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เปาหมาย 
กลยุทธและวิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หมายเหตุ 

2553 2554 2555 2556 

 • การพัฒนาการใชโปรแกรม  Open source เชน 
Moodle Joomla Wordpress 

จํานวนผูเขารับการอบรมการใช
โปรแกรม   Open source 

50 60 70 70  

 • การใหบริการฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและ
สืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

จํานวนผูเขาใชบริการฐานขอมูลเพื่อการ
วิจัยและสืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

50,000 60,000 70,000 80,000  

 • โครงการพัฒนาศูนยบมเพราะและสรางสื่อ       
e-Learning 

พัฒนาสื่อ e-Learning 20 วิชา 20 วิชา 30 วิชา 30 วิชา  

3. สนับสนุนการเรียนรูที่ปราศจาก
พรมแดน (Learning without Boundary) 
และแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีใน ทุกที่ 
(Ubiquitous Technology)   

พัฒนาระบบเครือขายภายในของมหาวิทยาลัย
ทั้งระบบสายและระบบไรสาย 

เครื่อขายระบบสายและระบบไรสาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่  

• 70% 80% 90% 100%  

• ความพึงพอใจของผูใชบริการ  โครงการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการ
และการจัดการตามมาตรฐานสากล  เชน 
ISO  ITIL   

75% 80% 
 

85% 
 

85% 
 

 

• คอมพิวเตอรสําหรับงานบริการทั่วไป  การจัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการทํางานทั้ง
ทางตรง เชนการจัดหาครุภัณฑ 

100 200 200 200 
เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง 

 

 • จํานวนผูเขารวมโครงการ Notebook เพื่อ
การศึกษา  

การจัดสวัสดิการคอมพิวเตอร Notebook         
เพื่อการศึกษา 

100 100 100 100 
เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง 

 

 • รอยละของผูดูแลระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการอบรม  

โครงการอรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแล
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

 

 
 
 
 

80% 100% 100% 100%  
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เปาหมาย 
กลยุทธและวิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หมายเหตุ 

2553 2554 2555 2556 

4.  จํานวนโครงการที่จัดอบรมอบรมเพื่อให
บริการวิชาการ   

20 โครงการใหบรกิารวิชาการแกสังคม  20 25 25 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการ
บริหาร และการ บริการของภาครัฐ         
(eGovernance) 

 

• 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

 

• พัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ   การพัฒนา ERP  1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

จํานวนฐานขอมูลและระบบงานที่ไดรับ
พัฒนา 

10 ฐาน โครงการบริหารจัดการในระบบออนไลน       
(e-Service Orientation) เชน การพัฒนา
ฐานขอมูลและระบบงาน   

15 ฐาน 20 ฐาน 25 ฐาน  

•   การพัฒนาเว็บทา (Portal) เพื่อการ
บริหารจัดการ  

การพัฒนาคลังขอมูล  1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ  

• การเชื่อมโยงระบบงานที่มีอยูภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

จํานวนระบบงานที่มีการเชื่อมโยงภายใน
มหาวิทยาลัย  

5 ระบบ 10ระบบ 15ระบบ 20ระบบ  
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บทที่ 4 
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ชื่อตัวชี้วดั งาน/กิจกรรมดําเนินงาน ปงบประมาณ 2553 - 2556. ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

♦ การติดตามและประเมินผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
   การตรวจติดตามเปนไปตามกระบวนการทํางานตามปกติของงบประมาณ 

 การไดมาซึ่งงบประมาณยังไมไดตามที่เสนอขอในแผนปฏิบัติราชการ 
สวส.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรางความเขมแข็งขององคกร 
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-การพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

ไดรับขอมูลที่ถูกตองและ
รวดเร็ว 

การใชทรัพยากรรวมกัน 

พัฒนางานบริการดาน
ขอมูลและสารสนเทศ 

 

สรางระบบสารสนเทศขอมูล 
-การจัดการพื้นฐานขอมูล 
-การวางระบบฐานขอมูล 
-การเชือ่มเครอืขาย 

การพัฒนาองคกร 

ประสิทธิภาพ 

คุณภาพการใหบริการ 

ประสิทธิผล 

การสรางสวัสดิการการ
ทํางาน 
-สิ่งอํานวยความสะดวก 
-ขวัญและกําลังใจ 

การสรางวัฒนธรรมองคกร 
-การจัดการความรู 
-การสรางการมีสวนรวม 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 
-การศึกษาตอ 
-การฝกอบรม 

เชื่อมโยงระบบเครอืขาย 
สงเสริมการรักษาความ
ปลอดภัยบนเครอืขาย 

จัดหาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเชือ่มตอ 

การพัฒนางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนางานดานระบบ
วิทยบริการอิเลก็ทรอนิกส 

พัฒนางานผลติสื่อการ
เรียนการสอน 

ไดรับความรูพื้นฐาน
ทางดาน ICT 

ไดรับบริการทีทันสมัย 
ไดนําสื่อไปถายทอดอยาง

มีประสิทธิภาพและ
สมบูรณ 


