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แผนระบบสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
บริบทองค์กร
ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัด
กระจายไม่เป็นระบบ เพราะขาดบรรณารักษ์ที่ ขาดความรู้ในด้านการดำเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บ
หนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรืออาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2497

คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ เป็นอาจารย์ใหญ่ได้เริ่มจัดให้มีห้องสมุดขึ้นโดยใช้เรือนไม้หลัง
อาคาร 2 (ปัจจุบันคือสำนักส่งเสริมวิชาการ) จัดเป็นห้องสมุดดังกล่าว

พ.ศ. 2500

อาจารย์พร ทองพูนศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ชั้นล่างของอาคาร 2 มีขนาด 2
ห้ อ งเรี ย น ในช่ ว งนี ้ ห ้ อ งสมุ ด ได้ ร ั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากโครงการ G.E.D. (General Education
Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และค่าหนังสือ

พ.ศ. 2506

คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ เป็นผู้อำนวยการ ไดัย้ายห้องสมุดไปอยู่ชั้น 2 อาคาร 2 มี
ขนาด 3 ห้องเรียน และได้ขยายเป็น 5 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2516

อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงษ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเทพสตรี ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ใหม่ บริษัทเจริญกิจศีริพาณิชย์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งเป็น
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,300,000 บาท และวิทยาลัยจ่ายสมทบ 100,000 บาท เป็นอาคาร 2
ชั้นขนาด 12 x 15 เมตร มีห้องเรียนต่อออกไปทางทิศตะวันตกและห้องจัดนิรรศการต่อแยก
ออกไปทางด้านทิศใต้ โดยมี ระเบียงเชื่อมถึงกัน เริ่มปักผังก่อสร้างเมื่อ 3 ธันวาคม 2516
ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อ 24 กันยายน 2517และเปิดใช้เมื่อ 11 ธันวาคม 2517
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พ.ศ. 2540

สมัยอาจารย์สมบูร ณ์ สงวนญาติ เป็นอธิการบดีส ถาบันราชภัฏเทพสตรีได้รับงบประมาณ
ก่ อ สร้ า งใหม่ โดยห้ า งหุ ้น ส่ ว นจำกัด ยุ ว กรศุ ภ ภั ณ ฑ์เ ป็น ผู ้ร ับ เหมาก่ อ สร้ าง งบประมาณ
35,990,000 บาท เป็นอาคารสูง 8 ชั้นแล้วเสร็จเมื่อ 31 กรกฎาคม 2541 และเปิดใช้เมื่อ 10
มิถุนายน 2542 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2547

menu row เปลี่ยนสถานภาพสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับโครงสร้างสำนัก
วิทยบริการ รวมกับสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานใหม่ คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พ.ศ. 2549

menu row มหาวิทยาลัย ปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ อีกครั้ง โดยไม่รวมกับสำนัก
คอมพิ ว เตอร์ และใช้ ช ื ่ อ เหมื อ นเดิ ม คื อ สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
เป็น แหล่งเรีย นรู้ตลอดชีว ิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม
คำอธิบายวิสัยทัศน์
1. สำนักวิทยบริการฯ มีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งรูปแบบและสาขาวิชา พร้อมต่อการสนั บสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการให้บริการ
2. สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชนใกล้เคียง
เลือกเข้าใช้บริการ
3. สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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พันธกิจ
1. จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุก
สาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้
บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฎเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าด้วยกัน
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2561-2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ปี 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี 2561-2565)
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิดและพัฒนาครู
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service
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การบริหารงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ความในข้อ 5 กล่าวว่า ให้แบ่ง
ส่ว นราชการ ในสถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และสำนักศิล ปะและ
วัฒนธรรม เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็น
สำนักงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วย 4 งาน คือ งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
นางสาวชวนชม สมนึก
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์

ผู้อํานวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อํานวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อํานวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการและหัวหน้าส่วนงานธุรการ
หัวหน้าส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติ
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสนับสนุน
การตัดสินใจ

ตัวชี้วัด
จำนวนระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร

กลยุทธ์
จัดหาระบบ
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติ
งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสนับสนุน
การตัดสินใจ

โครงการ
จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของสำนักฯ โดยมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน ที่
สามารถเรียกใช้ได้ทันที

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1
1
1
1
1
ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ

จัดหาระบบโซลาเซลล์ในโครงการ 1
Green Library เพื่อการอนุรักษ์ ระบบ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประตูตรวจสอบการเข้าออก
ห้องสมุดแบบปีกนก

1
ชุด

ประตูป้องกันการขโมยสื่อ

1
คู่

โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

1
ระบบ
4
ชุด

ผู้รับผิดชอบ
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติ
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสนับสนุน
การตัดสินใจ

ตัวชี้วัด
จำนวนระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
บริการ

กลยุทธ์
จัดหาระบบ
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติ
งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสนับสนุน
การตัดสินใจ

โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
1
ประมวลผล
เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
Notebook
3. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-

4. ชุดโซลาเซลล์

-

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

-

6. กล้องวงจรปิด

-

7. เครื่องสำรองไฟ (UPS)

-

8. Switching Hub 8 Ports

-

-

2
2
เครื่อง เครื่อง
3
ชุด
1
ชุด
100
ชุด
1
ระบบ
-

-

-

100
เครื่อง
8
เครื่อง

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

2. เป็นแหล่ง
บริการ
สารสนเทศ
ท้องถิ่นที่
สมบูรณ

จำนวนทรัพยากร รวบรวม จัดเก็บ
สารสนเทศ
บำรุงรักษา
ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น
ไว้ให้บริการ

3. ผู้รับบริการมี
ทักษะการรู้
สารสนเทศ
(Information
literacy skill)
และเกิดการ
เรียนรูต้ ลอด
ชีวิต

1. จำนวนบริการ ให้บริการเพื่อ
ทีเ่ สริมสร้าง
เสริมสร้างทักษะ
ทักษะการรู้
การรูส้ ารสนเทศ
สารสนเทศ
2. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่
น้อยกว่า 3.51

โครงการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
100
100
100
100
100
รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดหา จัดเก็บ
งาน
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
ท้องถิ่น
สารสนเทศ
2. สร้างฐานข้อมูล
100
100
100
100
100
รายการสารสนเทศ
รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ
ท้องถิ่น
จัดช่องทางการสื่อสารกับ
1
2
3
4
5
ผู้ใช้บริการหลากหลาย ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง
ช่องทาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
4. เป็นแหล่ง
ทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจด้านการ
เรียน การสอน
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1. จำนวน
ทรัพยากร
สารสนเทศเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา ที่
ทันสมัยและ
สามารถเข้าถึงได้
อย่างมีระสิทธิภาพ
2. ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า 3.51

กลยุทธ์
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
ไว้ให้บริการ
เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้าน
การเรียน การ
สอน การวิจัย

โครงการ
1. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ให้บริการ
ตอบสนองความต้องการ
ด้านการเรียน การสอน
การวิจัย ทั้งฉบับตีพิมพ์
และออนไลน์
2. จัดบริการทีส่ นับสนุน
ด้านการเรียน การสอน
การวิจัยตามความ
ต้องการ เช่น บริการ
สารสนเทศรายบุคคล
(SDI-Selective
Dissemination of
Information)

เป้าหมาย
2561
5
ฐาน

2562
5
ฐาน

2563
5
ฐาน

ผู้รับผิดชอบ
2564
5
ฐาน

2565
5
ฐาน

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

