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ค ำน ำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ โดยพิจำรณำจำก
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2  และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผล และกำร
ส ำรวจแบบสอบถำมจำกบุคลำกรทั้งภำยใน และภำยนอก ส ำนัก ฯ รวมทั้งกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ฯ และมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปี 2561-2564 ประกอบด้วย สภำพปัจจุบัน ปัญหำ 
และควำมต้องกำร ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และ ยุทธศำสตร์  โดยบุคลำกรในส ำนัก ฯ มีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผลกลยุทธ์ฉบับนี้ โดยมีเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และน ำไปสู่ กำรปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมที่จะส่งผลให้หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยประสบควำมส ำเร็จตำมมุ่งหวังไว้ต่อไป 
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บทที่ 1 บทน ำ 

ข้อมูลเบื้องต้นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ พัฒนำมำจำกห้องสมุด และหอสมุด
ตำมล ำดับ ห้องสมุดแห่งนี้เดิมชื่อ ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลำ ได้จัดตั้งพร้อมกับกำรย้ำยที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัด
ครูสงขลำจำก ต ำบล  คอหงส์ มำตั้ง ณ ที่ปัจจุบันในปี พ.ศ.2502 โดยมีอำจำรย์สถิต  ศุปกำร เป็นบรรณำรักษ์ และมี
หนังสือประมำณ 500 เล่ม โดยใช้อำคำร 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุด  

พ.ศ. 2504 โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลำได้ยกฐำนะเป็นวิทยำลัยครูสงขลำ เปิดสอนถึงระดับประกำศนียบัตรวิชำ
กำรศึกษำชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จึงได้มีบรรณำรักษ์ซึ่งมีวุฒิทำง บรรณำรักษศำสตร์ คือ อำจำรย์วรรณี  เหล่ำสุวรรณ  และ
ได้ย้ำยห้องสมุดจำกอำคำร 1  มำอยู่ ณ อำคำร 2 ห้อง 221 

ในปี พ.ศ. 2506 นักศึกษำสนใจใช้ห้องสมุดมำกขึ้น ท ำให้สถำนที่คับแคบ จึงได้ย้ำยห้องสมุดใหม่ไปยัง 
ห้อง 229 และใช้ห้อง 228 เป็นที่ปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์  เมื่อมีนักศึกษำมำใช้ห้องสมุดเพ่ิมมำกขึ้น และมี
บรรณำรักษ์เพียง 1 คน จึงได้เริ่มให้มีนักศึกษำมำช่วยงำนในหน้ำที่บรรณำรักษ์ด้วย 

พ.ศ. 2511-2512 อำจำรย์สกุล  นิลวรรณ อำจำรย์ใหญ่วิทยำลัยครูสงขลำในขณะนั้น พิจำรณำเห็นว่ำ 
ห้อง 229 คับแคบเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนผู้ใช้หอสมุด จึงจัดงบประมำณส ำหรับต่อเติมชั้นล่ำงของอำคำร 2 
เพ่ือท ำเป็นห้องสมุด และในขณะเดียวกันได้จัดงบประมำณส ำหรับจ้ำง เจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติงำนในห้องสมุดแทนนักศึกษำ
ด้วย ประกอบกับมีกำรเปิดสอนภำคค่ ำ จึงท ำให้ห้องสมุดได้รับงบประมำณสนับสนุนเพ่ิมมำกขึ้น และมีจ ำนวนอำจำรย์
บรรณำรักษ์เพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2516 รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับจัดสร้ำงห้องสมุดเป็นอำคำรเอกเทศ นับเป็นอำคำรหลังที่ 7 
ของสถำบัน และได้เปิดบริกำรในวันที่ 21 มีนำคม 2518 มีพ้ืนที่ 1,900 ตำรำงเมตร และมีที่นั่งอ่ำน 200 ที่นั่ง และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดวิทยำลัยครูสงขลำ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมำหอสมุดวิทยำลัยครูสงขลำ ได้ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำค้นคว้ำของ
นักศึกษำ อำจำรย์ และชุมชน ด้วยดีตลอดมำ มีเอกสำร ต ำรำ และวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ิมจ ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และมีกำร
พัฒนำให้มีบริกำรที่ทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำยิ่งขึ้น 

พ.ศ. 2536 ได้มีกำรน ำโปรแกรมระบบงำนห้องสมุดขององค์กำรศึกษำและวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 
(UNESCO) ชื่อ โปรแกรม CDS/ISIS มำใช้ในกำรสืบค้นบทควำมจำกวำรสำร โดยจัดให้มีกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ใช้โปรแกรมแก่อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด และในปีนี้ได้มีกำรปรับปรุงสถำนที่ โดยกำรติดเครื่องปรับอำกำศ เพ่ือให้
นักศึกษำได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรศึกษำค้นคว้ำในหอสมุด 
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พ.ศ. 2537 เริ่มเปิดให้นักศึกษำสืบค้นข้อมูลจำกวำรสำร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS ในเดือน พฤศจิกำยน  
2537 

พ.ศ. 2538 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ พระรำชทำนนำมวิทยำลัยครูเป็น สถำบันรำชภัฏ เมื่อวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2538 และหลังจำกนั้นโดยอธิกำรบดี คือ ผศ. ดร. นิวัติ กลิ่นงำม มีนโยบำยปรับปรุงกำรบริหำรหน่วย งำน
ภำยในสถำบัน จึงได้ยกฐำนะหอสมุดวิทยำลัยครูสงขลำขึ้นเป็น ส ำนักวิทยบริกำร สถำบันรำชภัฏสงขลำ โดยรวมงำน
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและหอสมุด เป็นหน่วยงำนเดียวกัน อยู่ภำยใต้กำรดูแลของผู้ ช่วยอธิกำรบดี  
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พ.ศ. 2540 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำโปรแกรมระบบงำนคอมพิวเตอร์มำใช้กับบริกำรยืม-คืน สิ่งพิมพ์ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access และขณะเดียวกันได้มีกำรพัฒนำบริกำรโสตทัศนวัสดุขึ้นในหอสมุด โดยบริกำรยืม
โสตทัศนวัสดุกลับไปศึกษำที่บ้ำน และเปิดบริกำรศึกษำจำกโสตทัศนวัสดุเป็นรำยบุคคลในส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

พ.ศ. 2541 สถำบันได้รับงบประมำณแผ่นดิน เพ่ือจัดสร้ำงอำคำรส ำนักวิทยบริกำรหลังใหม่ 6 ชั้น เป็นเงิน 37 
ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยกิจกำรของส ำนักวิทยบริกำร โดยก่อสร้ำงขนำนกับอำคำรหลังเก่ำ 

พ.ศ. 2542 ส ำนักวิทยบริกำร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริกำร ตำมนโยบำยกำรบริหำรหน่วยงำนภำยในของ
สถำบัน 

พ.ศ. 2541-2542 ศูนย์วิทยบริกำรได้รับงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 1.8 ล้ำนบำท เพ่ือจัดหำโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ศูนย์วิทยบริกำร สถำบันรำชภัฏสงขลำ ได้ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติชื่อ Alice for 
Windows (AfW) โดยใช้กับงำนทุกงำนของศูนย์วิทยบริกำร และให้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2543 เป็นต้นมำ 

พ.ศ. 2544 ในภำคเรียนที่ 1 อำคำรศูนย์วิทยบริกำร 6 ชั้น ได้ก่อสร้ำงเสร็จและเริ่มให้บริกำรนักศึกษำ โดยได้
ย้ำยหนังสือและบริกำรบำงส่วนไปยังอำคำรวิทยบริกำร 6 ชั้น และได้ให้บริกำรเต็มรูปแบบ ในภำคเรียนที่ 2/2544 เป็น
ต้นมำ 

พ.ศ. 2544-2545  ศูนย์วิทยบริกำรเปิดบริกำรโดยใช้อำคำร 2 หลัง มีทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำรชั้นที่ 1 และ 2 
ศูนย์วิทยบริกำร เป็นหน่วยงำนสนับสนุนภำรกิจของสถำบัน ได้มีกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2545  สมเด็จพระพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ พระรำชทำนนำม
อำคำรบรรณรำชนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2545  และเริ่มน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ. 2546  ศูนย์วิทยบริกำร มีกำรจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ แผนกลยุทธ์ รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
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พ.ศ. 2547 วันที่ 29  มกรำคม 2547 มีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในเป็นครั้งแรก และในวันที่ 23 
มิถุนำยน  2547 มีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในเป็นครั้งที่ 2 

พ.ศ 2548  ศูนย์วิทยบริกำร ได้ เปลี่ยนสถำนะเป็นส ำนักวิ ทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 2547  เมื่อวันที่  9  มีนำคม  2548  โดยรวมศูนย์วิทยบริกำรและศูนย์
คอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน 

พ.ศ 2550  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  ได้รับงบประมำณแผ่นดิน  เพ่ือจัดสร้ำงอำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  
4  ชั้น เป็นเงิน  113,980,000 บำท   

พ.ศ. 2554  เปิดให้บริกำรอำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์นักศึกษำในเดือนมีนำคม  

          พ.ศ. 2555  ท ำพิธีเปิดป้ำยส ำนักวิทยบริกำรฯ และเปิดอำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์อย่ำงเป็นทำงกำร  
เมื่อวันที่  24  กุมภำพันธ์  2555  และส ำนักวิทยบริกำรฯ  ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Alice for 
Windows (AfW) มำเป็นระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ซึ่งพัฒนำโดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ภำยใต้
กำรสนับสนุนของส ำนักคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ได้ประกำศแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำเป็นงำน
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ พ.ศ. 2560 โดยให้
งำนศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำ (ศูนย์ภำษำ) เป็นงำนในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
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ปรัชญำ (Philosophy)  

“แหล่งวิชำกำร  ก้ำวทันเทคโนโลยี บริกำรมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้ำงสรรค์ท้องถิ่น”  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้หลำกหลำย    ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย    เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

  
พันธกิจ (Mission) 

1. บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้และข้อมูลสำรสนเทศทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เปิดกว้ำงสู่กำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำยและเป็นฐำนองค์ควำมรู้สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ของท้องถิ่น 
3. สร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 

4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทุก ๆ ด้ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อัตรำก ำลังบุคลำกรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1. นำงสำวอสมำภรณ์  มณีวงศ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบริหำร
ทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2562 

2. นำงสำวศรัญญำ โรจนวงศ์ชัย นักเอกสำรสนเทศ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 
2562 

 
อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนธุรกำร 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำงสุพิศ  ศิริรัตน์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
-  หน่วยกำรเงินและพัสดุ 
-  หน่วยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

2 นำงสำวฐำปนีย์  แสงประดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
-  หน่วยกำรเงินและพัสดุ  
-  หน่วยประกันคุณภำพ 

3 นำงเสำวลักษณ์  ลอยลิบ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
-  หน่วยงำนสำรบรรณ 
-  หน่วยแผนและงบประมำณ 
-  หน่วยประกันคุณภำพ 

4 นำยสำธิต  ทองสุข พนักงำนบริกำร 
- หนว่ยอำคำรสถำนที่ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์) 

5 นำงพวงทิพย์ สุขสุด พนักงำนบริกำร 
- หน่วยอำคำรสถำนที่ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์) 

6 นำงสำวประภำ ไชยชำญยุทธ์ พนักงำนบริกำร 
- หน่วยอำคำรสถำนที่ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์) 

7 นำงอุษณำ  บุญฤทธิ์ พนักงำนบริกำร 
- หน่วยอำคำรสถำนที่ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์) 

8 นำงสำวสุจิรำ  สุววรณคง พนักงำนบริกำร 
- หน่วยอำคำรสถำนที่ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำรศูนย์ภำษำและ
คอมพิวเตอร์) 

9 นำงเดือน  กรำสวัสดิ์ พนักงำนบริกำร 
- หน่วยอำคำรสถำนที่ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำรศูนย์ภำษำและ
คอมพิวเตอร์) 

10 นำงศิริวรรณ ไชยบัญดิษฐ์ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำร
บรรณรำชนครินทร์) 

- หน่วยอำคำรสถำนที่ 
(ปฏิบัติงำน ณ อำคำรศูนย์ภำษำและ
คอมพิวเตอร์) 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนวิทยบริกำร 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำงสำวบุญศรี  บุญช่วย บรรณำรักษ์ 

รักษำกำรต ำแหน่งหัวหน้ำงำนวิทยบริกำร 
- หน่วยบริกำรยืม – คืน 
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งบรรณำรักษ์ ประจ ำ
งำนธุรกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่วันที่ 
21 พฤษภำคม 2562 

2 นำงสำวปรีดำวรรณ  สินจรูญศักดิ์ บรรณำรักษ์ 

ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนวิทย
บริกำร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2562 
- หน่วยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

3 นำงสำวเพลิน  จันทวงศ์ พนักงำนห้องสมุด 
- หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- หน่วยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

4 นำงสำวพรพิมล  ภักดีวงศ์ธรรม พนักงำนห้องสมุด หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

5 นำยสมโชค  ณ ถลำง บรรณำรักษ์ - หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

6 นำยกอบศักดิ์  ณ นคร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

7 นำงรัชณี  จำรุธรรม บรรณำรักษ์ หน่วยบริกำรยืม - คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 

8 นำงสำวสมศรี  หวันชิตนำย บรรณำรักษ์ หน่วยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

9 นำงสำวศรัญญำ  โรจนวงศ์ชัย นักเอกสำรสนเทศ 

ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนักเอกสำรสนเทศ ถึง
วันที่ 31 มีนำคม 2562 
- หน่วยบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำร
ค้นคว้ำ 
- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

10 นำยปิยะ  มำส่ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ หน่วยบริกำรโสตทัศนวัสดุ 

11 นำงสำวสุกัญญำ พิจิตรบรรจง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ หน่วยบริกำรโสตทัศนวัสดุ 

12 นำยจรุณ  สังข์สวัสดิ์ บรรณำรักษ์ 
- หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- หน่วยอำคำรสถำนที่  

13 นำงจำรึก  คงขวัญ บรรณำรักษ์ 
- หน่วยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ 

14 นำงสำวอุไรพรรณ  มูสิกรัตน์  นักเอกสำรสนเทศ 
- หน่วยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

15 นำงสุภัททิรำ   โทนแก้ว นักเอกสำรสนเทศ 
- หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยสรำยุทธ  กูลเกื้อ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2562 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ำรุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ำรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

2 นำยสมศักดิ์  เหลำะเหม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

รักษำกำรหัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ถึงวันที่ 
2 เมษำยน 2562 
- หน่วยบริกำรอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 
- หน่วยบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท ำหลักสูตรและประสำนงำนกำรจัดกำร
อบรม 
- หน่วยให้ค ำปรึกษำและบริกำรแก่ชุมชน 

 
 
 
3 

 
 
 
นำงเพ็ญประภำ  ยีเจ๊ะ 

 
 
 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริกำรอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท ำหลักสูตรและประสำนงำน 
กำรจัดกำรอบรม 
- หน่วยจัดท ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 
- หน่วยบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท ำหลักสูตรและประสำนงำนกำร 
จัดกำรอบรมหน่วยให้ค ำปรึกษำและบริกำรแก่
ชุมชน 

4 นำยบุญถึง  คงแก้ว                      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริกำรอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 
- หน่วยบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท ำหลักสูตรและประสำนงำนกำรจัดกำร
อบรม 
- หน่วยให้ค ำปรึกษำและบริกำรแก่ชุมชน 
 

5 นำยธนศักดิ์  สง่ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยบริกำรนักศึกษำ/อำจำรย์ 
- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 

6 
 

นำยอรุณ  แดงประดำ 
 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยบริกำรนักศึกษำ/อำจำรย์ 
- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 

7 นำยพรศักดิ์ ศรีช่วย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ำรุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ำรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

8 นำยอนพัช คุโณดม 
เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริกำรนักศึกษำ/อำจำรย์ 
- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 

9 นำยพัชรพณ สันสำคร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ - หน่วยบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
 
อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำ (ศูนย์ภำษำ) 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 Mr. Kevin Marshall อำจำรย์ 
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศประจ ำศูนย์ประจ ำ
ศูนย์ภำษำ 

2 Mr. Gary Linton อำจำรย์ 
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศประจ ำศูนย์ประจ ำ
ศูนย์ภำษำ 

3 Mrs. Tatik Ekawati อำจำรย์ 
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศประจ ำศูนย์ประจ ำ
ศูนย์ภำษำ 

4 นำงสำววทิตำ ฤทธิโชค เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป หน่วยงำนธุรกำร 

5 นำงสำววันดี เอ้งเถี้ยว นักวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงำนธุรกำร 

6 นำยนกูล ขุนแผน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน่วยงำนบริกำรกำรศึกษำ 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุน  จ ำแนกตำมงำน/ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง อัตรำ (คน) 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
     1.  นักเอกสำรสนเทศ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักฯ 

1 

     รวม 1 
งำนธุรกำร  
     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 3 
     คนงำน 8 
    รวม 11 
งำนวิทยบริกำร  
    พนักงำนห้องสมุด 2 
    บรรณำรักษ ์ 6 
    นักเอกสำรสนเทศ 2 
    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1 
    นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 2 
    รวม 14 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
    1.   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 8 
    2.   เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 
    รวม 9 
งำนศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำ (ศูนย์ภำษำ)  

1. อำจำรย์ 3 
2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 
3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 
4. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1 

    รวม  6 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 41 
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
จุดแข็ง 

ด้ำนบุคลำกร 
1. ซื่อสัตย์ รักองค์กร 
2. ท ำงำนเป็นทีมได้ 
ด้ำนกำรเงิน 
1. มีระบบงบประมำณประจ ำปีเป็นประจ ำทุกปี 
2. มีระบบควบคุมที่ดี 
3. มีระบบคอยติดตำม MIS 
ด้ำนเครื่องมือ 
1. มีอำคำรสถำนที่เหมำะสมและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
2. ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำย ทันสมัย 
3. มีระบบ MIS ใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำร 
ด้ำนทักษะบริหำร 
1. นโยบำยชัดเจน ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ 
2. เชี่ยวชำญ เป็นมืออำชีพ 
3. มีโครงสร้ำงบริหำรงำนที่ชัดเจน 

 
จุดอ่อน 
ด้ำนบุคลำกร 

1. ขำดควำมกระตือรือร้น  
2. ขำดควำมรู้ที่ทันสมัย 
3. ขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
4. เฉื่อยชำ 
ด้ำนกำรเงิน 
1. ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซับซ้อน ใช้เวลำนำนผ่ำนหน่วยงำนอื่น ๆ  
2. งบประมำณไม่เพียงพอ 
3. หน่วยระบบสูงขึ้นไม่ตอบสนองตำมแผนงำนกำรใช้จ่ำยของส ำนักฯ 
4. ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยของงำนคลังล่ำช้ำ ท ำให้ผู้ประกอบกำรขำดกำรแข่งขันทำงธุรกิจเป็นผลให้รำคำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงสูงกว่ำรำคำในท้องตลำด 
ด้ำนเครื่องมือ 
1. ต้นทุนทำงด้ำนเครื่องมือและเทคโนโลยีมีรำคำสูง 
 
 
 



15 
 

ด้ำนทักษะกำรบริหำร 
1. ท ำงำนช้ำ 
2. ไม่ใกล้ชิดลูกน้อง 
3. มอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำงมำกเกิน 
4. ขำดกำรติดตำมงำน 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส 
ด้ำนกำรเมือง 
1. ในระบบกระทรวงมีแผนแม่บท ICT ที่ชัดเจน 
2. รัฐบำลมีนโยบำยทำงด้ำน ICT ในกำรสร้ำงโอกำสควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. AEC ท ำให้ส ำนักฯ ได้รับงบประมำณเพ่ิมจำกมหำวิทยำลัย 
ด้ำนสังคม 
1. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ และท้องถิ่น 
2. นักศึกษำ เยำวชน จำกภำยนอกมำใช้บริกำรของส ำนักฯ 
ด้ำนวิทยำกำร 
1. มีระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบอีเมล  
2.  มีระบบสำรสนเทศ (MIS ) 
3. มีภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
อุปสรรค 

ด้ำนกำรเมือง 
1. หน่วยในมหำวิทยำลัยมีนโยบำยทำงด้ำน ICT ไม่สอดคล้องกับส ำนักฯ 
2. นโยบำยทำงด้ำน ICT ของมหำวิทยำลัยไม่ชัดเจน 
ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. ภำวะเงินเฟ้ือส่งผลกระทบต่องบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
 
ด้ำนสังคม 
1. มีมหำวิทยำลัยคู่แข่งหลำยแห่งในจังหวัดสงขลำ 
2. นักศึกษำขำดระเบียบวินัย 
3. นักศึกษำขำดกำรใฝ่รู้ 
ด้ำนวิทยำกำร 
1. ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ (EGP) ซ้ ำซ้อนกับระบบ MIS ของมหำวิทยำลัย ท ำให้ใช้เวลำมำกข้ึน 
2. แผนปฏิบัติงำนมีควำมล่ำช้ำกว่ำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
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บทที่ 3 

ปรัชญำ (Philosophy)  

“แหล่งวิชำกำร  ก้ำวทันเทคโนโลยี บริกำรมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้ำงสรรค์ท้องถิ่น”  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้หลำกหลำย    ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย    เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

                                                                                                                            
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนำนวัตกรรมกำรบริกำรสำรสนเทศและ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อก้ำวสู่                   

E-University 
3. พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศของนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น  
4. สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรบริกำรวิชำกำร และสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร(ร้อยละควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร) 
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นโยบำย 

นโยบำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีเสถียรภำพและจัดท ำแผนแม่บทให้ทันสมัย 
2. พัฒนำระบบ MIS ให้ควำมเสถียรภำพ และ Full Fill MIS module ที่อยู่นอกเหนือจำก TOR requirements 

และสร้ำงกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร 
3. พัฒนำระบบ authentication กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ สำมำรถจะใช้ account 

กับ password อันเดียว เข้ำได้ทุกระบบของมหำวิทยำลัย 
4. ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ให้ครอบคลุมทุกจุดในมหำวิทยำลัย และท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. ติดตั้งระบบ IPTV  (Internet Protocol Television) หรือระบบที่ส่งสัญญำณโทรทัศน์ไปกับสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษ และควำมบันเทิงอ่ืนๆ ให้แก่อำจำรย์และบุคลำกรถึงบ้ำนพักและ
หอพัก 

6. จัดหำซอฟต์แวร์แบบ Open source และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จ ำเป็นส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
เพ่ือใช้งำนเบื้องตน้ เช่น OS, Office, SPSS, Reference, Antivirus. 

7. จัดท ำ E-mail กลำงของมหำวิทยำลัยส ำหรับ อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ให้อยู่ในรูปแบบ SKRU 
Domain   

8. จัดท ำ University Cloud Center เพ่ือให้พ้ืนที่เก็บข้อมูลส ำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัย  
9. จัดท ำ IT Policy ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
10. ระบบโทรศัพท์ Voice over IP สู่สมำร์ทโฟนและเตรียมควำมพร้อมเครือข่ำยในกำรรองรับ IP V 6.0 
11. จัดท ำระบบควำมปลอดภัยระบบเครือข่ำย ของฐำนข้อมูลทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย โดยจัดท ำแผนระบบ

ส ำรองข้อมูลทุกระบบจำกกำรภัยธรรมชำติและภัยคุกคำมอ่ืนๆ 
12. พัฒนำ Smart Phone Application ส ำหรับกำรรับและเสนอข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย 
13. พัฒนำเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ข้อมูลทันสมัยและมีเวอร์ชั่นภำษำอังกฤษเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่อำเชียน 
14. พัฒนำซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับกำรท ำงำนในฟังก์ชันต่ำงๆ ที่เพ่ิมข้ึนของมหำวิทยำลัย 
15. พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน Online : LMS และเพ่ิมกำรจัดท ำ Digital content เพ่ือรองรับส ำหรับ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่ำงๆ และ สมำร์ทโฟน 
16. ท ำ MOU เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ร่วมกับองค์กรต่ำงๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ทำงด้ำน IT เช่น Microsoft, NECTEC, Apple, Oracle, CISCO Academy 
17. อบรมพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ระดับเชี่ยวชำญด้ำน IT เพ่ือรองรับกำรภำระงำนที่มำกขึ้นในมหำวิทยำลัย ทั้ง

ซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ 
18. สร้ำงโอกำสให้บุคคลำกรเข้ำร่วมประชุม สัมนำด้ำน IT และหำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ำมำพัฒนำองค์กรโดยกำร 

เช่นฝึกอบรมระยะสั้น conference and workshop 
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19. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน โรงเรียน และท้องถิ่น เช่น กำรให้ค ำปรึกษำ พัฒนำ ฝึกอบรม และบริกำรอุปกรณ์ IT 
20. พัฒนำเป็นศูนย์ทดสอบควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ และหน่วยงำนวิจัยทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
21. ผลักดันนโยบำยเงินกู้ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับอำจำรย์และบุคคลำกร 
22. จัดตั้งเป็นศูนย์ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อ่ืนๆ 
23. จัดตั้ง IT Drop-in and Help desk เช่น Qualitative analysis Software, Quantitative analysis 

Software, กำรให้บริกำรจัดกำรกับเอกสำร Management Long Document 
24. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรมำตรฐำนเพ่ือให้ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรภำยในและภำยนอก            

เช่น 5 ส. ,ISO เป็นต้น 

นโยบำยงำนวิทยบริกำร (ห้องสมุด) 

1. พัฒนำหน่วยงำนห้องสมุดเพ่ือเข้ำสู่  E-Library เช่น e-booking, e-renew, e-notices, e-search. 
2. เป็นศูนย์กลำงกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรแก่อำจำรย์ บุคลำกร ทั้ งในรูปแบบของรูปเล่ม และ E-book    

และ e-Journal 
3. จัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ เพ่ือรองรับกำรค้นคว้ำข้อมูลจำกภำยใน และภำยนอก ( e-

Thesis) 
4. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์และบุคลำกรในกำรขอ ISBN กับหอสมุดแห่งชำติ 
5. พัฒนำห้องสมุดอัตโนมัติ ขยำยช่องทำงในกำรยืมคืนหนังสือ ให้มำกขึ้น น ำระบบ RF-ID มำใช้เพ่ือกำรยืมคืน

ด้วยตนเอง  
6. ติดตั้งระบบ VPN ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำให้สำมำรถค้นคว้ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โดยผ่ำนระบบ

อินเทอร์เน็ตภำยนอกมหำวิทยำลัย เสมือนอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
7. สร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดกับมหำวิทยำลัย อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนให้อำจำรย์และบุคลำกร สำมำรถค้นหำ Material 

ได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
8. สนับสนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ eDLTV ให้เป็น HUB ของภำคใต ้
9. ส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำพิกำร 
10. ส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนกำรอ่ำน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
11. ส่งเสริม Library Support Local Community 
12. จัดตั้ง Library Drop-in and Help desk เช่น reference desk or information desk. 
13. จัดหำหนังสือ และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่จ ำเป็นและทันสมัย ในกำรพัฒนำทำงวิชำกำรแก่อำจำรย์และ

บุคลำกร  
14. ส่งเสริมและจัดให้มี  Library Orientation Events 
15. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กร เช่น Service mind, 5 ส, Balanced Scorecard, ISO 
16. สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ และผู้ให้บริกำรได้มีควำมรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุดสมัยใหม่ เทียบเท่ำมหำวิทยำลัย

ชั้นน ำทั้งในและต่ำงประเทศ 
17. จดัตั้งศูนย์กลำงกำรจัดกำรควำมรู้ KM ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 

(ฉบับทบทวนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563) 
ประเด็นยุทธศำสตร ์

1. ยกระดับกำรผลิตบัณฑิต พัฒนำครุ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพเหนือมำตรฐำนวิชำชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพตลอดช่วงชีวิต 
3. เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนสังคมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
4. พัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วิทยำเขตสตูลให้เป็นวิทยำเขตในก ำกับ 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
1. พัฒนำควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 
2. สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อก้ำวสู่  E-University 
3. พัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศของนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
4. สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรบริกำรวิชำกำร และสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่องค์กรคุณภำพ 
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ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมเป็น
เลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อมุ่งสู่
องค์กรดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมกำรบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
2. เป็นศูนย์ข้อมูลกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร 
 

ร้อยละของควำมพึงพอใจของกำร
ให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำร 

1. มุ่งพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรทรัพยำกรของ
ห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลำ และตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร โดยไม่มีขอ้จ ำกัดด้ำนเวลำ
และสถำนท่ี 
2. มุ่งพัฒนำระบบกำรให้บริกำรโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำน 
3. ส่งเสรมิควำมร่วมมือและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
กับสมำชิกเครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งสร้ำง
ห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของแหลง่สร้ำงปัญญำ
ภำยใต้บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ หรือกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและกำรวิจัยของนักศึกษำ อำจำรย์ และ
ท้องถิ่น 
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 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 61 62 63 64 กลยุทธ ์ โครงกำร/มำตรกำร ตัวชี้วัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 

1 .  เ ป็ น ศู น ย์ ร ว ม
นวัตกรรมกำรบริกำร
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส ำ ร ส น เ ท ศ  เ พื่ อ
สนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 
2. เป็นศูนย์ข้อมูลกำร
เรียนรู้ทีม่ีคุณภำพ และ
รวดเร็วในกำรให้บริกำร 

ร้อยละของควำมพึง
พอใจของกำร
ให้บริกำรของส ำนัก
วิทยบริกำร 

3.80 3.90 4.00 4.51 1. มุ่งพัฒนำศักยภำพกำร
ให้บริกำรทรัพยำกรของ
ห้ อ ง ส มุ ด ที่ ทั น ส มั ย 
ทันเวลำ และตอบสนอง
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร  โ ด ย ไ ม่ มี
ข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและ
สถำนท่ี 
 

1.  มีแหล่งเรียนรู้ที่
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำและ
เรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต 

ร้อยละทรัพยำกร
สำรสนเทศมีควำม
สอดคล้องกับหลักสตูร
กำรเรยีนกำรสอน 

80 90 95 100 ผู้อ ำนวยกำร 

2. จัดหำระบบกำร
ให้บริกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศแหล่งข้อมูล 
และแหล่งเรียนรู้ใน
สำขำวิชำต่ำง ๆ ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลยัในรูปแบบ
เครือข่ำยภำคีระหว่ำง
ห้องสมุดเพื่อกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน เช่น 
ฐำนข้อมูล E-Book           
E-Journal เป็นต้น 

จ ำนวนบริกำร
สำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ทีส่ำมำรถ
เข้ำถึงได้ผำ่นระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 

      2. มุ่งพัฒนำระบบกำร
ใหบ้ริกำรโดยใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในกำร
ด ำเนินงำน 

2.  พัฒนำบริกำรใหม่ ๆ ที่
สนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ โดยเน้น              
E-services,  One Stop 
Services   และ
Proactive Services 

จ ำนวนบริกำรใหม่ ๆ ใน
ลักษณะ E-services,  
One Stop Services   
และProactive 
Services 
 

1 2 2 2  

      3. ส่งเสรมิควำมร่วมมือ
และกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันกับสมำชิก
เครือข่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมุ่งสร้ำง
ห้องสมุดให้เป็นศูนย์
รวมของแหล่งสร้ำง

1. เข้ำร่วมโครงกำรควำม
ร่วมมือเพื่อสรรหำและกำร
ใช้งำนทรัพยำกรทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเภทฐำนข้อมูล
ออนไลน์ (Online 
Database) หนังสือ

จ ำนวนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ 

2 3 4 5  
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ปัญญำภำยใต้
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ หรือกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและกำรวิจัย
ของนักศึกษำ อำจำรย์ 
และท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
2.  เข้ำร่วมเครือข่ำย
โครงกำรจดัเก็บเอกสำรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับเต็ม (ThaiLIS Digital 
Collection-TDC) อย่ำง
ต่อเนื่อง 
3. เข้ำร่วมเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรยมืระหว่ำง
ห้องสมุด 
4. เข้ำร่วมเครือข่ำยส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏทั่วประเทศ  
5. เข้ำร่วมเครือข่ำยส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเขตภูมศิำสตร์
ภำคใต ้
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สนับสนุนพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยเพื่อก้ำวสู่   
E-University 
 
 
 

1. เป็นหน่วยงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้มีควำมถูกต้อง 
เป็นปจัจุบัน  และถูกใช้ได้ตำมควำมต้องกำร และทันต่อ
สภำวกำรณ์ที่มีกำรแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่ำง รวดเร็ว             

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
รองรับกำรบรหิำรจดักำรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
 

1. มุ่งพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำง พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ ในกำรบริหำรจดักำรและกำรให้บริกำร 

ของมหำวิทยำลัย 

 2. มนีวัตกรรมกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร 
บริหำร และกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 

2. จ ำนวนนวัตกรรม 1. พัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
บริกำร 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 61 62 63 64 กลยุทธ ์ โครงกำร/มำตรกำร ตัวชี้วัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1. เป็นหน่วยงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อให้มี
ควำมถูกต้อง เป็นปจัจุบัน  
และถูกใช้ได้ตำมควำม
ต้องกำร และทันต่อ
สภำวกำรณ์ที่มีกำร
แข่งขันและเปลีย่นแปลง
อย่ำงรวดเร็ว             

1. จ ำนวนระบบ
สำรสนเทศรองรับ
กำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.ระดับของควำมพึง
พอใจในกำรให้
บริหำรระบบ
สำรสนเทศ 

2 
 
 
 
3.50 

2 
 
 
 
4.00 

2 
 
 
 

4.50 

2 
 
 
 
4.80 

1. มุ่งพัฒนำและ
ปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลยั 
2. สง่เสริมกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ ใน
กำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำร 

ของมหำวิทยำลัย 

1. โครงกำรจัดซื้อครุภณัฑ์
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำยไร้สำย 
2.แสวงหำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมในกำรพัฒนำ
และรองรับระบบห้องสมุด
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้มีควำมสมบูรณ์ และ
ปรับเปลีย่นสู่กำรเป็น
แหล่งควำมรูร้ะบบดิจิทัล 
3. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ
ของกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 

3.50 3.55 4.00 4.51 ผู้อ ำนวยกำร 

2. มนีวัตกรรมกำรใช้งำน
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร 
บริหำร และกำรให้บริกำร
ที่มีประสิทธิภำพ 

1. จ ำนวนนวัตกรรม 1 1 1 1 1. พัฒนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและ
บริกำร 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีแบบ
ดิจิทัลและนวัตกรรม
คุณภำพ 

     รองผู้อ ำนวยกำร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำทักษะกำรรู้
สำรสนเทศของนักศึกษำและบคุลำกรของ
มหำวิทยำลยั 
 

1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
นักศึกษำ  และบุคลำกรในมหำวิทยำลัย และท้องถิ่น 
2. เป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำนทำงด้ำนภำษำและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

1.ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่
ได้รับควำมรูจ้ำกกำรจดัโครงกำรดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.ร้อยละของนักศึกษำผำ่นมำตรฐำน
คอมพิวเตอร์  

1. พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลยัให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1.  เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ทำ งด้ ำ น เ ทค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศแก่นักศึกษำ  
แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร ใ น
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  แ ล ะ
ท้องถิ่น 

 

ร้อยละของบุคลำกร
และนักศึกษำท่ีได้รับ
ควำมรู้จำกกำรจัด
โครงกำรด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

80 85 91 95 พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำและบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยให้มี
ควำมรู้และทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะ
คอมพิวเตอร์ให้แก่
นักศึกษำและบุคลำกร 
 

ร้อยละของบุคลำกร
และนักศึกษำท่ีได้รับ
ควำมรู้จำกกำรจัด
โครงกำรด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

80 85 90 95 รองผู้อ ำนวยกำร 

2.  เ ป็ นศู น ย์ ทด ส อบ
มำตรฐำนทำงด้ำนภำษำ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ 

 

ร้อยละของนักศึกษำ
ผ่ำนมำตรฐำน
คอมพิวเตอร์  

60 70 80 80 พัฒนำศูนย์ทดสอบ
มำตรฐำนทำงดำ้น
ภำษำและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.สร้ำงสื่อเรียนรู้  
อีเลิร์นนิงส ำหรับกำร
เรียนรู ้

จ ำนวนคอร์สสื่อ 
อีเลิร์นนิง 

1 1 1 1 รองผู้อ ำนวยกำร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์ที่ 4  สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ โครงกำรบริกำรวิชำกำร และสืบสำน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

1. เป็นศูนย์ข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และสบื
สำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2 . เป็นแหล่งเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรของหน่วยงำนและ
ท้องถิน่ 
 
 

1.จ ำนวนระบบงำนฐำนข้อมลูที่
พัฒนำและน ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร ฯ 
2.ร้อยละของบุคลำกรนักศึกษำ
และจ ำนวนหน่วยงำนในท้องถิ่น
ที่ได้รับควำมรู้จำกแหล่งข้อมลู 
 

1.เป็นศูนย์ข้อมูลโครงกำรอันเนื่องจำกพระรำชด ำริ 
และสบืสำรวัฒนธรรมท้องถิ่น  
2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรกำรศกึษำในท้องถิ่น  
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 61 62 63 64 กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1. เป็นศูนย์ข้อมูล
โครงกำรอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ และสืบ
สำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

จ ำนวนระบบงำน
ฐำนข้อมูลที่พัฒนำ
และน ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
โครงกำร ฯ 

1 1 1 1 เป็นศูนย์ข้อมูลโครงกำร
อันเนื่องจำก
พระรำชด ำริ และสืบ
สำรวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำร
เรียนรู้แหล่งเรียนรูต้ำม
โครงกำรอันเนื่องจำก
พระรำชด ำริ ฯ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

รอง
ผู้อ ำนวยกำร 

2.จัดนิทรรศกำรและ
เผยแพร่ข้อมลูโครงกำรอัน
เนื่องจำกพระรำชด ำริ ฯ 

จ ำนวนครั้งในกำรจัด
นิทรรศกำร 
 
 

1 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 . เป็นแหล่งเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร
ของหน่วยงำนและ
ท้องถิ่น 

 

ร้อยละของบุคลำกร
นักศึกษำและ
จ ำนวนหน่วยงำนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
ควำมรู้จำก
แหล่งข้อมูล 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
กำรศึกษำในท้องถิ่น 

1.จัดอบรมบริกำรวิชำกำร
ของหน่วยงำนและท้องถิ่น 
 

ระดับควำมพึงพอใจ 
 
 

ร้อยละ
80 
 

ร้อยละ
80 
 

ร้อยละ
80 
 

ร้อยละ
80 
 

รอง
ผู้อ ำนวยกำร 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรสู่องค์กรคณุภำพ 

1. กำรบริหำรจัดกำรองค์ที่มีประสทิธิผลและประสิทธิภำพ 
2. กำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
3. ยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำน (Work standard) และกำร
บริกำรที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของคะแนนผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ(ITA) 
2. ผลกำรประเมินคณุภำพ
ภำยในระดับส ำนักฯ 
3.ร้อยละระดบัควำมส ำเรจ็กำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ห้องสมุดสีเขียว 
 

1. พัฒนำศักยภำพบคุลำกรในองค์กร เพื่อให้องค์กรมี
คุณภำพ 

2. สร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว  
(Green Library) 

3. สร้ำงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 61 62 63 64 กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1. กำรบริหำรจัดกำร
องค์ที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ 
 

1.ร้อยละของ
คะแนนผลกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) 
2. ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน
ระดับส ำนักฯ 

80 
 
 
 
 
 
 
4.50 
 

80 
 
 
 
 
 
 
4.60 

80 
 
 
 
 
 
 
4.70 

80 
 
 
 
 
 
 
4.80 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ในองค์กร เพื่อให้องค์กร
มีคุณภำพ 

1.ประชุมผู้บริหำรและ
บุคลำกรของส ำนัก 

จ ำนวนครั้งในกำรจัด
กิจกรรม 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร ฯ 

2.จัดประชุมกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 
 

จ ำนวนครั้งในกำรจัด
ประชุม 

2 2 2 2 

3.จัดท ำแผนงบประมำณ
และแผนปฏิบัติกำร 

จ ำนวนครั้งในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4.จัดท ำแผนประกัน
คุณภำพภำยในระดับ
ส ำนักฯ 
 

จ ำนวนครั้งในกำร
จัดท ำแผนประกัน
คุณภำพ 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
1 

2. กำรพัฒนำห้องสมุด
ให้เป็นห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) 
 

1.ร้อยละระดบั
ควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรห้องสมุดสี
เขียว 
 

50 50 50 50 สร้ำงองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว  
(Green Library) 

1.จัดกิจกรรม 5 ส. 
2.จัดสภำพแวดล้อมของ
ส ำนักวิทยบริกำร ฯ  
 

จ ำนวนครั้งในกำรจัด
กิจกรรม 

2 2 2 2 รองผู้อ ำนวยกำร 

3. ยกระดับมำตรฐำน
กำรท ำงำน (Work 
standard) และกำร
บริกำรที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

ร้อยละควำมส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินตำม
แผนปฏิบัติกำร และ
แผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรใน
หน่วยงำน 

60 70 80 90 สร้ำงมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1.จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและ
ทบทวนแผนปฏิบัติกำร 

จ ำนวนครั้ง 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

2.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร จ ำนวนครั้ง 1 1 1 1 
3.ประเมินผลปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

จ ำนวนครั้ง 2 2 2 2 

      


