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พ.ศ. 2561

คำนำ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ทาให้
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดหรือเกิดความก้าวหน้าไปใน
ทิศทางที่กาหนด โดยเฉพาะการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ให้ประสบความสาเร็จ ได้นั้น จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางที่
ต้องการภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจึง มีความจาเป็นต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ตลอดระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้ ประสบความสาเร็จ เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี
ชื่อหน่วยงำน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ที่ตั้ง

321 ถนนนำรำยณ์มหำรำช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจำยไม่เป็น
ระบบเพรำะขำดบรรณำรักษ์ที่ขำดควำมรู้ในด้ำนกำรดำเนินงำน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีกำรจัดเก็บหนังสือไว้ที่
ห้องพักครูหรืออำจำรย์ใหญ่
พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมำนนท์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้
เรือนไม้หลังอำคำร 2 จัดเป็นห้องสมุด
พ.ศ. 2500 อำจำรย์พร ทองพูนศักดิ์ ผู้อำนวยกำร ได้ย้ำยห้องสมุดมำตั้งที่ชั้นล่ำงของอำคำร 2
ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจำกโครงกำร G.E.D. (General Education Development) เป็นค่ำครุภัณฑ์และหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ำยห้องสมุดไปอยู่ที่ชั้น 2 อำคำร 2 มีขนำด 3
ห้องเรียน
พ.ศ. 2515 อำจำรย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อำนวยกำร ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยำยห้องเรียนเป็น 5
ห้ อ ง ได้ มี ก ำรก่ อ สร้ ำงอำคำรขึ้ น ใหม่ โดยใช้ งบประมำณ 2,400,000 บำท ซึ่ งเป็ น งบประมำณแผ่ น ดิ น
2,300,000 บำท และวิทยำลัยครูเทพสตรีจ่ำยสมทบ 100,000 บำท อำคำรได้ก่อสร้ำงเสร็จเมื่อ 24 กันยำยน
2517 และเปิดใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2517
พ.ศ. 2540 อำจำรย์สมบูรณ์ สงวนญำติ เป็นอธิกำรบดี ได้รับงบประมำณในกำรจัดสร้ำงหอสมุด
ขึ้นมำ เป็นอำคำรสูง 8 ชั้น ซึ่งก่อสร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2541 เปิดใช้บริกำร เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน
2542
พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภำพเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จึงได้มีกำร
ปรับโครงสร้ำงสำนักวิทยบริกำร เป็น “สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ”

ประวัติกำรนำเทคโนโลยีสำรนิเทศเข้ำมำใช้ในสำนักวิทยบริกำรฯ
สำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เทพสตรี มีพัฒ นำกำรจำก
ห้องสมุดธรรมดำ (Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้
สิงหำคม พ.ศ.2538 ได้เริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในห้ องสมุด เป็นระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Dynix Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสำหรับงำนห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ
โปรแกรมระบบกำรจั ดกำรฐำนข้อ มูล , โปรแกรมสร้ำงฐำนข้อ มูล บรรณำนุ กรม (Cataloguing Module),
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โปรแกรมสำหรับสืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรม
สำหรับงำนบริกำรยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เน้นกำรสร้ำงฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมหนังสือ และ
โสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย 4 เครื่ อง (ใช้งบประมำณทั้งระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวนเงิน 1,354,550 บำท)
กันยำยน พ.ศ.2539 ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำก 8 User License ขยำยเป็น 16
User License (งบประมำณ 395,100 บำท)
ตุลำคม พ.ศ.2539 ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมำณ 279,280 บำท) เพื่อใช้
ในงำนสร้ำงฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมเพิ่มเติม และให้บริกำรสืบค้นด้วยระบบ OPAC จำนวน 4 เครื่อง
มิถุนำยน พ.ศ.2540 เปิดบริกำรยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ตุลำคม พ.ศ.2540 เปลี่ย น Server Compaq ให้ มีประสิทธิภ ำพมำกขึ้น เพิ่มลูกข่ำยประจำ
ฝ่ำยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ำยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหำคอมพิวเตอร์บริกำรอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริกำร
CD-Rom stands alone 3 เครื่อง
พ.ศ.2541 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพิ่มอีก 5 เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริกำร
โสตทั ศ นวั ส ดุ และบริ ก ำรสื บ ค้ น (OPAC) 3 เครื่ อ ง จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล CD-ROM วำรสำรภำษำไทยสำขำ
เกษตรกรรม เพื่อใช้ในมหำวิทยำลัย และแลกเปลี่ยนกับมหำวิทยำลัยอื่น และได้วำงสำยเคเบิล 110 จุด เพื่อ
รองรับกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ดำเนินงำนและบริกำร
พ.ศ.2542 ได้ปรับขยำยและปรับปรุงแม่ข่ำยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มี
ควำมจำเป็นต่อกำรบริหำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำรเชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่นๆ
ขยำยขี ด ควำมสำมำรถของเครื อ ข่ ำ ยระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ จ ำกระบบ Dynix เป็ น ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon
สร้ำงเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th
พ.ศ.2543 จั ดซื้อ คอมพิว เตอร์ลู กข่ำย 48 เครื่อง (2,092,407 บำท) เพื่ อบริกำร Internet
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 30 เครื่ อ ง และ CD-Rom Stand alone เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 10 เครื่ อ ง และคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติงำนในส่วนต่ำงๆ เพิ่มเติม
ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมำณ 1,330,545 บำท) เพื่อขยำย
บริกำรสืบค้นผ่ำนระบบเครือข่ำย
เปิดบริกำรสืบค้นผ่ำนระบบเครือข่ำย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยฐำนข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บำท)
เมษำยน พ.ศ.2545 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บำท) เพื่อ
บริกำร CD-ROM Network
พฤศจิ ก ำยน พ.ศ.2545 ขยำยขีดควำมสำมำรถของเครือข่ำยระบบห้ องสมุดอัต โนมัติจำก
Horizon เป็น Horizon Sunrise 7.2 เพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อ มูลจำกห้องสมุดอื่นๆ ได้พร้อม
กันโดยเทคโนโลยีฐำนข้อมูล Z 39.5
กัน ยำยน พ.ศ.2548 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่อง จำนวน 5 เครื่อง ใช้บริกำร CDMultimedia จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับผู้ปฏิบัติงำนจัดทำเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ
มิถุนำยน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับบริกำร
ยืม-คืน ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง ผู้บริหำร 2 เครื่อง สำหรับเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริกำรฯ เปลี่ยน URL เป็น
http://library.tru.ac.th
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กันยำยน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง สำหรับบริกำรห้อง AV2
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2550 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่อง ใช้สำหรับปฏิบัติงำนธุรกำร 1
เครื่อง/ บริกำรยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบค้นข้อมูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริกำรโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งำนฐำนข้อ มูล
หนังสือ 6 เครื่อง
พฤษภำคม พ.ศ.2550 ติดตั้ งกล้ องวงจรปิดจำนวน 16 เครื่อง ส ำหรับ สอดส่ อ งดูแลควำม
ปลอดภัย
พฤศจิกำยน พ.ศ.2550 จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร จำนวน 3 เครื่อง สำหรับปฏิบัติงำนธุรกำร
และงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ธันวำคม พ.ศ.2550 จัดซื้อชุดโต๊ะทำงำน/ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนำด 37
นิ้ว จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชุดโต๊ะทำงำนคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกำแฟ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ได้รับบริจำค
จำกบริษัทบำงกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มกรำคม พ.ศ.2551 จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จำนวน 10 ชิ้น สำหรับบริกำรโสตทัศน์ศึกษำ
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2551 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ำยระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ
ปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีนำคม พ.ศ.2551 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 เครื่อง สำหรับสอดส่องดูแลควำมปลอดภัย
พ.ศ. 2552 จั ด ซื้อคอมพิ ว เตอร์จำนวน 5 เครื่อง เนื่ องจำกเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์มี จำนวนไม่
เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร
พ.ศ. 2553 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินงำน
ส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 เครื่อง เพื่อบริกำร Internet
พ.ศ. 2554 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริกำรสำหรับกำรสืบค้นสำรสนเทศ
และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อบริกำร Internet
พ.ศ. 2555 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2556 จั ดซื้อเครื่องบั น ทึก ภำพกล้ องวงจรปิ ด 1 ชุด ส ำหรับกำรรักษำควำมปลอดภั ย
ภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ จัดซื้อเครื่องฉำยภำพโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับฝึกอบรมและนำเสนอ
มัลติมีเดีย และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2557 เพิ่มกำรให้บริกำรให้สนองควำมต้องกำรโดยกำรจัดทำห้องละหมำด ห้องสวดมนต์
ทำสมำธิ ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2557 ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับบริจำคห้องสมุด Digital สร้างสุข โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ ได้
มอบห้องสมุดดิจิตอลในรูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพื่อค้นหาข้อมูล
ประกอบการศึกษา
พ.ศ. 2558 จั ดซื้ อครุ ภั ณฑ์ อุ ปกรณ์ เพื่ อขยำยขี ดควำมสำมำรถในกำรให้ บริกำร ได้ แก่ ระบบ
ห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ พ ร้ อ มระบบ RFID จ ำนวน 1 ระบบ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ตั้ งโต๊ ะ จ ำนวน 10 เครื่ อ ง
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนำด 24,400 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์
สำหรับทำ E-book จำนวน 2 เครื่อง เครื่องฉำยภำพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง กล้อง DSLR
พร้ อม เลนส์ EF-S 18-55 mm. จ ำนวน 1 ตั ว เครื่องฉำยภำพทึ บแสง Visualizer จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิ มพ์
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Laser all in one จ ำนวน 1 เครื่ อง และเพิ่ มกำรให้ บริกำรเพื่ อสนองควำมต้ องกำรโดยกำรจั ดท ำมุ มกำร์ตู น ณ
บริ เวณ ชั้ น 1 อำคำร 8 ชั้น จั ดซื้ อระบบห้ องสมุ ดอั ตโนมั ติ ALEPH เพื่ อน ำมำใช้ แทนระบบห้ องสมุ ดอั ตโนมั ติ
HORIZON จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนแทนเครื่องเดิม จัดซื้อกล้อง DSLR
จ ำนวน 1 ตั ว เนื่ องจำกครุ ภั ณฑ์ ตั วเดิ มนั้ นช ำรุ ด และไม่ คุ้ มทุ นในกำรซ่ อม จั ดซื้ อเครื่ องฉำยภำพมั ลติ มี เดี ย
(โปรเจคเตอร์ 3 มิติ) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับทำ E-Book จำนวน 2 เครื่อง
พ.ศ. 2559 จัดซื้อเคำท์เตอร์บริกำร จำนวน 3 ชุด เพื่อนำมำให้กับเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนแทนเคำท์เตอร์
เดิ ม จั ดซื้อชั้ นวำงซี ดี รำงเลื่ อน แบบเลื่ อนด้ ำนกว้ำง จ ำนวน 6 ชุ ด เพื่ อใช้ จั ดแสดงสื่ อกำรศึ กษำ จั ดซื้ อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริกำรสืบค้นตำมชั้น จัดซื้อชุดกระดำนอัจฉริยะ จำนวน 2 ชุด
เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม จัดซื้อชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ของห้องสมุด
พ.ศ. 2559 จัดซื้อเคำท์เตอร์บริกำร จำนวน 3 ชุด เพื่อนำมำให้กับเจ้ำหน้ำที่ ใช้งำนแทนเคำท์เตอร์
เดิม ชั้นวำงซีดีรำงเลื่อน แบบเลื่อนด้ำนกว้ำง จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้จัดแสดงสื่อกำรศึกษำ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัส จำนวน 10 เครื่อง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ ชุดกระดำนอัจฉริยะ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกำรจัด
กิจกรรม ชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมของ ห้องสมุด
พ.ศ. 2560 ปรั บปรุงห้ องบริ กำรโสตทั ศนวัสดุ (ห้ อง AV2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
จำนวน 2 เครื่อง ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศกำร จำนวน 2 ชุด ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสำหรับ สืบค้น จำนวน 1
ชุด ระบบให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเคลื่อนที่ จำนวน 1 ระบบ ล็อค เกอร์เก็บของสำหรับ
ผู้ใช้บริกำร จำนวน 6 หลัง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง บอร์ดประชำสัมพันธ์ จำนวน
4 ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น หน้ำจอสัมผั ส จำนวน 8 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 8 เครื่อง ที่แขวนหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 ชุด รถเข็นหนังสือ จำนวน 2 คัน หุ่นโชว์
จำนวน 2 ตัว เก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 25 ตัว โต๊ะหมู่บูชำ จำนวน 1 ชุด ตู้ โชว์ จำนวน 2 ตู้ และชุดชมสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อกำรศึกษำ จำนวน 4 ชุด
พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมำณดำเนินกำรจัดหำระบบโซลำเซลล์ในโครงกำร Green Library 1
ระบบ เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด กล้องถ่ำยวิดิโอ 1 ชุด
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ตัว ประตูตรวจสอบกำรเข้ำออกห้องสมุดแบบปีกนก 1 ชุด ประตูป้องกันกำร
ขโมยสื่อ 1 คู่ และเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน 22 เครื่อง

ผู้บริหำรงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน
ดังรำยนำมต่อไปนี้
2497 - 2501
2501 - 2502
2502 - 2503
2503 - 2505
2505 - 2522
2522 - 2533
2533 - 2536
2536 - 2537
2537 - 2539
2539 - 2542

อำจำรย์ออมทรัพย์
อำจำรย์สุนทรี
อำจำรย์สวำท
อำจำรย์สมัย
ผศ.วัลลภ
อำจำรย์มนต์ฤดี
อำจำรย์ชมภู
อำจำรย์บุญเรือน
อำจำรย์รชตกมล
อำจำรย์ชมภู

คำอำจ
ศำสตร์สำระ
ฤทธิเกิด
เสยยงคะ
สวัสดิวัลลภ
วัชระประทีป
โชติจริยะ
จันทศรีคำ
ยันต์ทอง
โชติจริยะ
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2542 - 2546
ผศ.บุญรือน
จันทศรีคำ
2546 - 2556
ผศ.ดวงใจ
อมิตรพ่ำย
มีนำคม 2556 – ปัจจุบัน ผศ.ศรีสุภำ
นำคธน
คณะผู้บริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปัจจุบัน
1. ผศ.ศรีสุภำ
นำคธน
ผู้อำนวยกำรสำนัก
2. ผศ..ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยกำรสำนัก
3. อ.สรำยุทธ์
พำนเทียน รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คณะกรรมกำรประจำสำนักฯ
1. ผศ.ศรีสุภำ
นำคธน
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
3. อ.สรำยุทธ์
พำนเทียน
4. ผศ.บุญเรือน
จันทศรีคำ
5. ผศ.วิไลวรรณ
ฉ่ำพิรุณ
6. นำยวิบูลย์
ศรีโสภณ
7. นำงสำวชวนชม สมนึก
8. นำงอัญชลี
เขื่อนขันธ์
9. นำยประสิทธิ์
อ่วมเนียม
10. นำงสำวอณุภำ ทำนะรมณ์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

กำรบริหำรงำน
ส ำนั ก วิท ยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศได้รับ อนุ มั ติให้ แบ่ งส่ ว นรำชกำรเป็ น ส ำนั กงำน
ผู้อำนวยกำร ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ควำมใน
ข้อ 5 กล่ำวว่ำ ให้แบ่งส่วนรำชกำร ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสำนักงำนผู้อำนวยกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักวิทย
บริกำรฯ เป็นสำนักงำนผู้อำนวยกำร ประกอบด้วยงำน 4 งำน คือ งำนธุรกำร งำนเทคนิคสำรสนเทศ งำน
บริกำรสำรสนเทศ และงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนำคม 2560 – ปัจจุบัน
1. ผศ.ศรีสุภำ
นำคธน
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
3. อ.สรำยุทธ์
พำนเทียน
4. นำงสำวอณุภำ ทำนะรมณ์
5. นำงสำวชวนชม สมนึก
6. นำยประสิทธิ์
อ่วมเนียม
7. นำงอัญชลี
เขื่อนขันธ์

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรและงำนธุรกำร
หัวหน้ำส่วนงำนเทคนิคสำรสนเทศ
หัวหน้ำส่วนงำนบริกำรสำรสนเทศ
หัวหน้ำส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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โครงสร้างการบริหารงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อำนวยกำรสำนักฯ
คณะกรรมกำรประจำสำนักฯ
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนธุรกำร

งำนเทคนิคสำรสนเทศ

งำนบริกำรสำรสนเทศ

หน่วยบริหำรและ
สำรบรรณ

หน่วยพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หน่วยบริกำรยืม-คืน

หน่วยระบบงำน
ห้องสมุดอัตโนมัติ

หน่วยกำรเงิน
และพัสดุ

หน่วยวิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หน่วยบริกำร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

หน่วยพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

หน่วยนโยบำย
และแผน
สำรบรรณ

หน่วยบำรุงรักษำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
และช่วยกำรค้นคว้ำ

หน่วยสื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยบริกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรใช้บริกำร

หน่วยตรวจสอบ
บำรุงรักษำ

หน่วยสำรสนเทศ
ท้องถิ่น
หน่วยบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ภำระหน้ำที่
1. งำนธุรกำร
เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนให้กำรสนับสนุนฝ่ำยบริหำรให้สำมำรถบริหำรงำนได้ ในความ
รับผิดชอบด้านการบริหารทั่วไป ทาหน้าที่ประสานงานกับงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของสานักฯ โดยงำนธุรกำรได้แบ่งหน่วยงำนย่อยออกเป็น 3 หน่วยงำน
เพื่อปฏิบัติภำรกิจ
1.1 หน่วยกำรบริหำรและสำรบรรณ ประกอบด้วย งำนสำรบรรณ กำรจัดทำหนังสือ ติดต่อ
รำชกำรกำรรับหนังสือและกำรส่ งหนังสือ กำรเก็บหนังสือ งำนกำรประชุม งำนบริหำรงำนบุคคล งำนจัดกำร
ควำมรู้ ดำเนินกำรกระตุ้นและส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ ประสำนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของงำนต่ำงๆ
ภำยในส ำนั กฯ ให้ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่ำงต่อเนื่อง และกำรนำเอำเทคนิควิธีกำรจัดกำรควำมรู้มำ
เผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคลำกรในสำนักฯ มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน งำนอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภคงำนยำนพำหนะ
งำนวิจัยสถำบัน จัดทำรำยงำนประจำปี และงำนประชำสัมพันธ์
1.2 หน่วยกำรเงิน และพัสดุ ประกอบด้วย กำรบริหำรงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเงินรำยได้และเงินงบประมำณแผ่นดิน กำรตรวจสอบหลักฐำนทำงกำรเงิน กำร
กำกับดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศฯ ของทำงรำชกำร
งำนพัสดุ กำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี กำรจำหน่ำยพัสดุ เป็นต้น
1.3 หน่ ว ยนโยบำยและแผน เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ไปตำมแผน นโยบำย ภำรกิ จ
วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย หน่วยนโยบำยและแผน ประกอบด้วย งำนตั้งคำของบประมำณ งำนแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี งำนวำงแผนและติดตำมประเมินผล รวมทั้งรับผิดชอบในเรื่องกำรวิเครำะห์อัตรำกำลัง เพื่อ
ขอกำหนดตำแหน่งในสำนักฯ งำนประกันคุณภำพ งำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

2. งำนเทคนิคสำรสนเทศ
งำนเทคนิคสำรสนเทศ เป็นงำนที่สำคัญ โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรกำรสำรวจ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดหำและรวบรวมสำรสนเทศ พิจำรณำคัดเลื อก ลงทะเบียน จัดเตรียมทรัพยำกร
สำรสนเทศเพื่อนำออกบริกำร สำมำรถแบ่งออกเป็นหน่วยงำนย่อยออกเป็น 4 หน่วยงำน เพื่อปฏิบัติภำรกิจ
2.1 หน่ ว ยพั ฒ นำทรั พ ยำกรสำรสนเทศ มี ห น้ ำที่ ด้ำนกำรด ำเนิ น กำรคั ด เลื อกและจั ดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภททั้งในรูปเล่มสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ รำยงำนวิจัย หนังสือ
อ้ำงอิง จุลสำร โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้บริกำรแก่ อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย รวมทั้ง
ชุมชนภำยนอก มีหน้ำที่ คือ กำรคัดเลือกและจัดหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเพื่อให้ได้ทรัพยำกรครอบคลุม
สำขำวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรค้นคว้ำวิจัย และสนับสนุนพัฒนำกำรกำรด้ำนอำรมณ์ สังคม ของผู้ใช้บริกำร
2.2 หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มีหน้ำที่วิเครำะห์เนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่จัดหำเข้ำมำในสำนักฯ กำหนดเลขหมู่หรือรหัสเพื่อแสดงสำขำวิชำและสถำนที่จัดเก็บ กำหนดหัวเรื่องเพื่อ
สืบค้น ลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักฯ ตำมรูปแบบMARC 21 ซึง่
เป็นลักษณะสำกลของกำรลงข้อมูลที่โปรแกรมระบบงำนห้องสมุด ALEPH และระบบอื่นๆ กำหนดรำยกำร
(entry) ต่ำงๆ ตำมกฎ AACR 2 เพื่อเป็นทำงเลือกสำหรับผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงรำยกำรบรรณำนุกรมที่ต้องกำรใน
ระบบ OPAC ตลอดจนถึ งกำรจั ด ทำตัว เล่ ม ให้ พ ร้อมส ำหรับกำรออกให้ บ ริก ำร รวมทั้ งกำรส ำรวจหนั งสื อ
ประจำปี โดยสำรวจตัวเล่มที่มีให้บริกำรให้ตรงกับฐำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักฯ พร้อมทั้งส่ง
ซ่อม บำรุงรักษำ และกำรคัดออกหนังสือที่เก่ำ ล้ำสมัย ชำรุดที่ไม่สำมำรถให้บริกำรได้
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2.3 หน่วยบำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมตัวเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ออก
ให้บริกำร เย็บเล่ม ทำปกแข็งสำหรับหนังสือที่จัดหำมำเพื่อกำรให้บริกำร กำรพิมพ์ -เขียนสัน ปก สื่อสิ่งพิมพ์
ติดเทปสัญญำณแม่เหล็กป้องกันกำรสูญหำย ติดบัตรกำหนดส่ง ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนนำออกให้บริกำร
และจัดทำรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศส่งงำนบริกำรสำรสนเทศ

3. งำนบริกำรสำรสนเทศ
งำนบริกำรสำรสนเทศทำหน้ำที่ให้บริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ใช้ บริกำรให้ ทันต่อควำมต้องกำร
สำรสนเทศ โดยให้บริกำรสำรสนเทศทั้งฉบับ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรในลักษณะอื่นๆ มี
พัฒนำกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบเชิงรุก พัฒนำกำรให้บริกำรแบบออนไลน์ตอบสนองกำรจัดกำรเรียน
กำรสองมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้มีกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและควำมร่วมมือในกำรใช้บริกำรสำรสนเทศร่วมกัน
จำกห้องสมุดต่ำงๆ ในเครือข่ำย ได้แก่ กำรขอใช้บริกำรและกำรให้บริกำรสำรสนเทศทุกประเภทในเครือข่ำย
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ (ThaiLIS) ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรประหยัดเวลำและงบประมำณในกำร
จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ทำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับสำรสนเทศที่หลำกหลำย และเกิดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อัน
ดีของบุคลำกรในวงวิชำชีพอีกด้วย รวมทั้งงำนบริกำรส่งเสริมกำรใช้และบริกำร ชุมชน มีขอบข่ำยงำนในควำม
รับ ผิ ดชอบด้ำนกำรให้ บ ริกำรสำรสนเทศแก่ชุมชนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลั ย กำรให้ กำรศึกษำ
ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้บริกำรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้เข้ำมำศึกษำศึกษำ ค้นคว้ำ ใช้บริกำรต่ำงๆ ที่สำนัก ฯ จัดให้บริกำร เพื่อสร้ำงบรรยำกำศสังคม
กำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยตลอดจนชุมชนด้วย สำมำรถแบ่งออกเป็น 6 หน่วยงำน เพื่อปฏิบัติภำรกิจ
3.1 หน่วยบริกำรยืม-คืน มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรยืม-คืน บันทึกเกี่ยวกับสมำชิก บันทึก
กำรยืม-คืน ทวงถำม กำรปรับเมื่อส่งคืนเกินกำหนดและทำบัญชี กำรจัดเก็บขึ้นชั้นให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อย
ควบคุมระบบกำรยืม ระบบกำรจอง บันทึกกำรจอง จัดทำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับกำรยืม -คืน ตรวจสอบ
จุดทำงเข้ำออกเพื่อควบคุมมิให้นำทรัพยำกรออกโดยไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรยืม
3.2 หน่วยบริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มีหน้ำที่ในกำรคัดเลือก/จัดหำ จัดเก็บ/ดูแลรักษำ/คัดออก
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ โดยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบอกรับ กำรลงทะเบียนวำรสำร ทำดรรชนีวำรสำร เตรียม
วำรสำรเพื่อส่งเย็บเล่ม จัดเก็บและนำออกให้บริกำร จัดสร้ำงฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำร ให้บริกำรยืม-คืน ทวง
ถำม ต่ออำยุกำรบอกรับวำรสำรและหนังสือพิมพ์ กำรจัดเก็บขึ้นชั้นให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อย จัดทำสถิติและ
รำยงำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
3.3 หน่วยบริกำรสำรสนเทศและช่วยกำรค้นคว้ำ มีหน้ำที่ช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้
ทรั พ ยำกรสำรสนเทศ ตอบค ำถำมเมื่ อมี ผู้ ต้ องกำรควำมช่ ว ยเหลื อ ช่ว ยค้ น คว้ำสำรสนเทศ ชี้ แ นะแหล่ ง
สำรสนเทศ บริกำรโดยผู้ใช้มำใช้บริกำรด้วยตนเอง บริกำรทำงโทรศัพท์ หรือโดยทำงเทคโนโลยีอื่น จดบันทึก
กำรบริกำรสำรสนเทศที่ได้บริกำรไปแล้วเพื่อประโยชน์ในกำรช่วยเหลือค้นคว้ำครั้งต่อไป
3.4 หน่วยบริกำรเพื่อส่งเสริมกำรใช้บริกำร ประกอบด้วย กำรปฐมนิเทศและแนะนำกำรใช้
บริกำรของสำนักฯ กำรจัดกิจกรรมนำชม (Library Tour) กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมสืบค้นสำรสนเทศและกำร
ใช้บริกำร กำรจัดทำเอกสำร /สื่อแนะนำกำรสืบค้นสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ โดยมุ่งให้ผู้ใช้บริกำรเรียนรู้กำร
ใช้บริกำร กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศในสำนักฯ ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น จัดนิทรรศกำร จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำร ทำรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่แจ้งแก่ผู้ใช้บริกำร จัดทำดรรชนี และสำระสังเขป หรือบรรณ
นิทัศน์แนะนำแก่ผู้ใช้ บริกำรสำรสนเทศเลือกสรรตำมควำมสนใจ (บริกำร SDI – Selective Dissemination
Information) ทำบรรณำนุกรมเฉพำะวิชำให้แก่ผู้ใช้บริกำร เป็นต้น
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3.5 หน่วยสำรสนเทศท้องถิ่น ทาหน้าที่ในการดาเนินงานคัดเลือก จัดหา รวบรวม จัดระบบ
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท และอ่างทอง เช่น
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความเป็นอยู่และประเพณี การศึกษา ภาษา การพัฒนา การเมือง การปกครอง วรรณกรรม
ฯลฯ ทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนศึกษา ค้นคว้า
วิจัย ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อมุ่งที่จะธารง รักษา อนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่ และสืบทอดเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป รวมทั้งทาหน้าที่เป็น
แหล่งรวบรวมและเผยแพร่เอกสำรจดหมำยเหตุของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี โดยการรวบรวม ประเมิน
คุณค่า จัดทาเครื่องมือช่วยค้น จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสาคัญต่อประวัติ พัฒนาการและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านผู้บริหาร
บุคลากร และนักศึกษา และจัดการเผยแพร่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแก่ผู้สนใจ
3.6 หน่ว ยบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประกอบด้วยงำนกำรจัดโครงกำรบริกำรวิช ำกำรแก่
ชุมชน งำนกำรฝึกอบรมแก่ชุมชน บุคลำกร จำกสถำบัน องค์กรต่ำงๆ งำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ
นักศึกษำ เป็นต้น

4. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นงำนที่สำคัญอีกงำนหนึ่ง ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดูแลพัฒ นำ
ระบบเครือข่ำยและให้ บริกำรของสำนั กฯ สำมำรถแบ่ง ออกเป็นหน่วยงำนย่อยออกเป็น 4 หน่วยงำน เพื่อ
ปฏิบัติภำรกิจ
4.1 หน่วยระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ มีหน้ำที่ควบคุมดูแลระบบ บริหำรจัดกำรข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ปรับปรุงพัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ทันสมัยและสำมำรถให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4.2 หน่วยพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ พัฒ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อบริกำรสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรของสำนัก ฯ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดีย ดำเนินกำร ออกแบบ วิเครำะห์
ควำมต้ องกำร พั ฒ นำเว็บ ไซต์ส ำนั ก ฯ พั ฒ นำจัด หำ บริก ำร และเผยแพร่ สำรสนเทศทำงด้ำนฐำนข้ อมู ล
ออนไลน์ ทั้ ง E-Book และ E-Journal จั ด ท ำหนั งสื อ เอกสำร บทควำม งำนวิ จั ย ส่ ว นที่ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง
มหำวิทยำลัยเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรให้บริกำรได้ตลอดเวลำผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับแหล่งบริก ำรสำรสนเทศกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ (ThaiLIS) บริกำรฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
4.3 หน่วยสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการวิเคราะห์และทารายการในฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ไม่จากัดเวลา และสถานที่ โดยทาหน้าที่
คัดเลื อก แปลงสั ญ ญาณ ถ่ายโอนข้อมู ล ลงรายการบรรณานุกรมสื่ อโสตทั ศน์ และสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อ
ให้บริการในฐานข้อมูลตามระบบมาตรฐานสากล ให้บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ จัด
ให้บริการแบบชั้นปิด บริการห้องสารสนเทศต่างๆ ให้คาแนะนา/ปรึกษาด้านสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมบริการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สานักฯ นอกจากนี้ยั งปฏิบัติหน้าที่ด้านวางแผน ออกแบบผลิตสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ได้แก่ ภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย และสื่อกราฟิก ให้บริการสาเนาแปลงสัญญาณ ติดตั้ง ควบคุม กากับ ดูแล และ
ซ่อมบารุงสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ออกแบบ ตกแต่งด้านกราฟิกทุกประเภท
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4.4 หน่วยตรวจสอบบำรุงรักษำ มีหน้ำที่ตรวจสอบบำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ต่อพ่วง และดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ภำยในของสำนัก ฯ เช่น ระบบยืม -คืน ระบบประตู
อัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ำยแลน และเครือข่ำยไร้สำย รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษำกำรใช้งำน
และแก้ปัญหำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร

บุคลำกร
อำจำรย์
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ

จำนวน
จำนวน

3
22

คน
คน

ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนบุคลำกร จำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด
หน่วยงำน

ข้ำรำชกำร ก.พ.

ลูกจ้ำงประจำ

-

-

สำนักงำนผู้อำนวยกำร
งำนธุรกำร
งำนเทคนิคสำรสนเทศ
งำนบริกำรสำรสนเทศ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
1
1
6
10
4
22

ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนบุคลำกร จำแนกตำมตำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ
ลำดับ เลขที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1
034 นำงสำวชวนชม
สมนึก
นักวิชำกำรบรรณำรักษ์ฯ
2
035 นำยธงชัย
ไสวงำม
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

036
037
038
039
040
041
042
043
045
046
047

นำงอัญชลี
นำงศศิภำ
นำงสำวสร้อยนภำ
นำงสำวอณุภำ
นำงศุภลักษณ์
นำงสำวเรวดี
นำงปิติรัตน์
นำงณัทพัชช์นันท์
นำงสำววรนุช
นำงธนัญญำ
นำงอิสรีย์
นำงสำวสงวน

เขื่อนขันธ์
เกตุเจริญ
ศรีอัมพร
ทำนะรมณ์
กระต่ำยจันทร์
วงษ์สุวรรณ์
อินทุม
นรสิงห์
ล้อมวงศ์
สุขอุดม
วงษ์สังข์ทองคำ
ชื่นชมกลิ่น

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

รวม
1
1
6
10
4
22

วุฒิกำรศึกษำ
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
วทบ. (วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คบ. (บรรณำรักษศำสตร์)
คบ. (ภำษำไทย)
ศศ.บ. (ภำษำไทย)
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป)
ศศ.บ. (สำรสนเทศศึกษำ)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ปวช. (บัญชี)
ปวช. (บัญชี)
ศศ.บ. (กำรบริหำร

11

15
16
17
18
19
20

049
050
051
052
053
110

นำยประสิทธิ์
นำงสำวเพ็ญพิชชำ
นำงสำวหทัยรัตน์
นำงสำวสุกัญญำ
นำงชุลีรัตน์
นำงสิริมำตย์

อ่วมเนียม
สิทธิวรยศ
เสวกพันธ์
บุญทวี
จันทร์สว่ำง
จันทร์ขำว

21
22

-

นำงรำตรี
นำงสำวพิชญนันท์

คงขุนทด
พรมพิทักษ์

บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
นักวิชำกำรสื่อโสตทัศนฯ
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำน
ทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและ
บัญชี

ทรัพยำกรมนุษย์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์)
ศศ.บ. (บัญชี)
บธบ. (บัญชีธุรกิจ)
ปวส. (บัญชี)
บธบ. (กำรเงินและบัญชี)

กำรจัดสรรงบประมำณ
กำรจัดสรรงบประมำณ สำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณ ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมำณที่ได้รับ
2. นำรำยละเอียดของงบประมำณมำเปรียบเทียบร่วมกัน พิจำรณำควำมสำคัญตำมควำม
เหมำะสม
3. พิจำรณำตัดสินโครงกำรและงำนประจำที่ได้รับ ตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม
4. ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมประจำปี
5. นำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีต่อคณะกรรมกำรประจำสำนักฯ และคณะกรรมกำร
บริหำรของมหำวิทยำลัย มีกำหนดระยะเวลำดังนี้
5.1 งบประมำณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดกำรใช้จ่ำยก่อนเดือนสิงหำคมของแต่ละปีงบประมำณ
5.2 งบบำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ. กศ.บป. ) กำรใช้งบประมำณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือนกันยำยน
ของแต่ละปีงบประมำณ

กำรควบคุมและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ
เพื่อให้กำรใช้งบประมำณมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย ได้ปฏิบัติดังนี้
1. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงเคร่งครัด ตำมกฎระเบียบของฝ่ำยกำรเงินและสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน
2. จัดทำแบบรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรเสนอคณะกรรมกำรประจำ
สำนักฯ เป็นประจำ
3. ติดตำมตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรติดต่อร้ำนค้ำต่ำง ๆ เพื่อป้องกันกำรทุจริต
4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในมหำวิทยำลัย เช่น ฝ่ำยพัสดุ ฝ่ำยกำรเงิน เป็นต้น
5. เมื่อจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำย มีกำรลงนำมรับเงินและเบิกจ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษรถูกต้อง
6. ดำเนินกำรลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินกำรจัดซื้อทุกรำยกำร
7. ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ดำเนินกำรจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. เก็บรวบรวม หลักฐำนในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบต่อไป
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อำคำรสถำนที่
สำนักวิท ยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย ปัจจุบันอยู่ที่อำคำร 8 ประกอบด้วยอำคำร 2 อำคำรเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดำเนินงำนและบริกำร
ดังนี้
อำคำรเก่ำ (2 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนบริกำร
1. บริกำรรับฝำกของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ บริกำรทำบัตรสมำชิก
บริกำรยืม–คืน
2. บริกำรหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน
3. บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบ OPAC
4. พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
5. บริเวณโถงสำหรับจัดนิทรรศกำร
ชั้นที่ 2 บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ
1. บริกำร VDO / VCD สำรคดี ภำพยนตร์ ดนตรี
2. บริกำรห้องฉำยภำพยนตร์
3. ห้องเทพสตรีนิทัศน์
อำคำรใหม่ (8 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนสำนักงำน
1. บริกำรพื้นที่สำหรับค้นคว้ำแบบกลุ่ม
2. สำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ส่วนงำนเทคนิคสำรสนเทศ
4. มุมกำร์ตูน
5. งำนซ่อมบำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ
6. ห้องประชุม
ชั้นที่ 2 ส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. บริกำร CD – ROM Multimedia
2. บริกำรฐำนข้อมูลกฎหมำย และฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย
3. บริกำรสืบค้นสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
4. บริกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรสืบค้นลงแผ่นดิสก์ และสำเนำเอกสำรจำก CD-ROM และ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเครื่องพิมพ์
5. บริกำรห้องฝึกอบรม
6. ห้องสมุดสร้ำงสุข
7. บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และ e-book
ชั้นที่ 3 บริกำรหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร
1. ห้องหนังสือกฎหมำย
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2. บริกำรสืบค้นรำชกิจจำนุเบกษำ
3. บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (วำรสำร หนังสือพิมพ์) ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลำ
ชั้นที่ 4 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 000 100 200 300 400
2. มุมคุณธรรม
ชั้นที่ 5 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 500 600
2. ห้องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 6 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 700 800 900
2. หนังสือรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (รภ.)
3. บริกำรห้องค้นคว้ำสำหรับอำจำรย์ ห้องค้นคว้ำกลุ่ม และห้องเดี่ยว
4. บริกำรหนังสือนวนิยำย เรื่องสั้น
5. ห้องละหมำด
6. ห้องสวดมนต์ ทำสมำธิ
ชั้นที่ 7 บริกำรหนังสืออ้ำงอิง วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย
1. บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
2. บริกำรหนังสืออ้ำงอิง
3. บริกำรหนังสือวิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย
4. ห้องประชุม
5. คลินิกวิทยำนิพนธ์
ชั้นที่ 8 ส่วนสำรสนเทศท้องถิ่น
1. บริกำรข้อมูลท้องถิ่น ให้บริกำรข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี
และสระบุรี
2. ห้องจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
3. ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
4. สำรนิพนธ์กองทุนหมู่บ้ำนจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2561-2565
การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จาเป็นต้อง
กาหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้

ปรัชญา
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์
“เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ ให้ บ ริ ก ารสารสนเทศอย่ า งมี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานสากล
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
1. สานั กวิทยบริการฯ มีสารสนเทศที่ห ลากหลายทั้งรูปแบบและสาขาวิช า พร้อมต่อการ
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการให้บริการ
2. สานักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ
ชุมชนใกล้เคียงเลือกเข้าใช้บริการ
3. สานั กวิทยบริการฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ
1. จั ด หา จั ด เก็ บ บ ารุ งรั ก ษา และให้ บ ริก ารสารสนเทศทั้ งในรูป แบบสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
(พ.ศ. 2561-2565)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (SWOT Analysis) มีการระดมความคิดเห็ นของบุคลากรของสานักวิทยบริการฯ โดยมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
จุดแข็ง (Strength) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ดีภายใน โอกาส (Opportunity) เป็นคุณค่าและเป็นผลที่ให้
สานักวิทยบริการฯ มีผลให้การดาเนินงานเป็นไปตาม เกิดการดาเนินงานเชิงบวก
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ส ารสนเทศเปิ ด
1. โครงสร้างการบริหารงานของสานักฯ กาหนดไว้ โอกาสให้สานักฯ นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ชั ด เจน ง่ า ยต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน การควบคุ ม การ ให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตรวจสอบ และการพัฒนา
2. ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความสาคัญกับการอ่าน
2. ส านั ก ฯ มี ก ารบริ ห ารงานที่ เป็ น ระบบ มี ก าร หนั ง สื อ มากขึ้ น มี ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง เอกชนและ
กระจายงานและความรับผิดชอบชัดเจน
รัฐบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์หนังสือ
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร กันบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีส่วนช่วยทาให้กิจกรรมของ
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ส านั กวิท ยบริการฯ ได้รับ ความสนใจจากนักศึ กษา
4. บุ ค ลากรบางส่ ว นมี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี และผู้ใช้บริการทั่วไปมากขึ้นตามไปด้วย
ทักษะในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้
3. มี เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก วิ ท ย
5. บุคลากรมีความรักและสามัคคี ทางานร่วมกัน บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
เป็นทีม และทางานแบบคร่อมสายงาน
ภัฏ ทาให้มีการช่วยเหลือกันในด้านการบริหารจัดการ
6. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณ และการให้บริการทุกด้าน
สาหรับโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. งานบริการและทรัพยากรสารสนเทศของสานัก
วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ค วามหลากหลาย ตามมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
8. เป็นศูนย์รวมสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ
เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ปัญหาและอุปสรรค
ที่ทาให้เกิดการดาเนินงานภายในสานักวิทยบริการฯ
ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
1. บุ คลากรที่มีความรู้และคุณ วุฒิ ตรงตามภาระ
งานยังไม่เพียงพอ ทาให้จานวนบุคลากรกับภาระงาน
ไม่สมดุล

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
อุ ป ส ร ร ค (Threat) ภั ย คุ ก ค า ม ที่ ท า ให้ ก า ร
ดาเนินงานประสบปัญหา
1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้ต้อง
ใช้งบประมาณในการดาเนินงานและการพัฒนาการ
ให้บริการสูงมากขึ้น
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2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังขาดความรู้
และประสบการณ์ ใ นการท างานด้ า นวิ ช าชี พ ใน
ระดับสูง
3. บุคลากรไม่มีความมั่นคง และขาดแรงจูงใจใน
การทางาน
4 . บุ ค ล า ก ร บ า ง ส่ ว น ยั ง ข า ด ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
5. อุป กรณ์ ในการทางานเริ่มเสื่ อมคุณภาพทาให้
เกิ ด ข้ อ บกพร่ อ งในการท างาน และยั ง ขาดแคลน
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือการ
ปรับปรุงสถานที่
6. งบประมาณที่ได้รับจั ดสรรไม่เพียงพอ จึงเป็น
สาเหตุให้หนังสือที่มีสภาพเก่ายังมีจานวนมาก แม้จะ
พยายามทดแทนด้วยหนังสือใหม่
7. ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย ส าหรับ
ให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
8. ขาดการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดของการ
ให้ บ ริ การ ทาให้ มีการใช้ป ระโยชน์ ในการบริการไม่
เต็ ม ที่ รวมถึ ง ประชาชนทั่ ว ไปยั ง ไม่ ม าใช้ บ ริ ก าร
ห้องสมุดเพื่อหาความรู้มากเท่าที่ควร
9. ท าเลที่ ตั้ ง ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ รวมทั้ ง
ทางเข้า ไม่เด่นชัด

2. อาคารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ไม่ ไ ด้ รั บ การ
ออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
3. อาจารย์ยังมีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดใน
การเรียนการสอนไม่มากเท่าที่ควร
4. ความไม่ แ น่ น อนและการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วของเทคโนโลยีทาให้ต้องเร่งทางานให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์
เพื่ อให้ แนวทางการพั ฒ นาสอดคล้ อ งและรองรับ แนวทางของการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย จึ งได้
เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการฯ
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
3. การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์เพื่ อการพั ฒ นาส านักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้ว ยวิสั ยทัศ น์ พั น ธกิจ ยุท ธศาสตร์ ซึ่ งในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์จะมี เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/มาตรการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ให้บริการ
1. จานวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่
วิชาการ
ชุมชนและสังคม 2. จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรและ
หน่วยงานในชุมชนในการ
ถ่ายทอดความรู้และ/หรือ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51
จากระดับคะแนน 5 คะแนน

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

1. มีระบบและกลไกในการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้/หรือส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชนและสังคม
2. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพกับ
นักศึกษาและบุคลากรจาก
หน่วยงานต่างๆ

1. กิจกรรมบริการวิชาการ
เผยแพร่ความรู้ ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพทางบรรณา
รักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่
โครงการกล่องหนังสือสู่ชุมชน
การให้ยืมสารสนเทศที่มีจานวน
ฉบับซ้าไปใช้ในองค์กรต่างๆ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ค้นคว้าแก่ชุมชนและสังคม ให้
คาปรึกษาในการจัดตั้งห้องสมุด
ให้คาปรึกษาในการเขียนการ
อ้างอิงและบรรณานุกรม การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นต้น

เป้าหมาย
ผู้รับ
2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบ
2
2
2
2
2 งานบริการ
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

2 . เป็ น แ ห ล่ ง 1. ระดับความพึงพอใจของ
3. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
เรี ย น รู้ ต ล อ ด ผู้รบั บริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 เข้ามาใช้บริการของสานักวิทย
ชีวิตของชุมชน
บริการฯ

เป้าหมาย
ผู้รับ
2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบ
2. สร้างความร่วมมือกับ
1
1
1
1
1 งานบริการ
องค์กรและหน่วยงานในชุมชน แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง สารสนเทศ
ในการถ่ายทอดความรู้ เช่น
โรงเรียนในชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ อบต. เป็นต้น
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ  
   สานักงาน
ผู้อานวยการ
นักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ของ
สถาบันการศึกษา/หรือ
บุคลากรจากหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่ต้องการฝึก
บุคลากรให้สามารถจัดการ
ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ของ
องค์กรได้
4. บริการสารสนเทศกับ
     งานบริการ
ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิด
สารสนเทศ
ค่าบริการ
โครงการ/มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย
ผู้รับ
2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบ
1. มีทรัพยากร
1. จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 งานเทคนิค
สารสนเทศ
จัดหามาไว้ให้บริการเป็นไปตาม สอดคล้องกับหลักสูตรการ
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน เล่ม เล่ม เล่ม เล่ม เล่ม
หลากหลายทุก
มาตรฐานห้องสมุดสถาบัน
เรียนการสอนของ
การสอน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่
รูปแบบ ทีท่ ันสมัย อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
ตีพิมพ์ และและสื่อ
สอดคล้องกับ
2. ระดับความพึงพอใจของ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Books, Eหลักสูตรการเรียน ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51
Journal)
การสอน
จากระดับคะแนน 5 คะแนน
2. มีระบบจัดหา 1. จานวนระบบห้องสมุด
1. นาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1
1
1
1
1 งานเทคนิค
จัดเก็บ และ
อัตโนมัติในการบริการที่ได้
มาใช้ ใ นการจั ด หา จั ด เก็ บ ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ
และ
ให้บริการที่
มาตรฐานสากล
และให้ บ ริก ารสารสนเทศที่ มาตรฐานสากล เพื่ อ การสร้ าง
งาน
สะดวก รวดเร็ว 2. จานวนเครือข่ายความ
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ไ ด้ ฐานข้ อมู ลรายการทรั พ ยากร
เทคโนโลยี
ได้มาตรฐาน
ร่วมมือด้านการบริการ
มาตรฐานสากล เพื่ออานวย สารสนเทศของห้ องสมุ ด ให้ ได้
สารสนเทศ
ความสะดวกกับผู้ใช้บริการ มาตรฐานสากล และบ ารุงรัก ษา
สากล เพื่อการ สารสนเทศ
ระ บ บ ให้ ท างาน ได้ อ ย่ างมี
เป็นห้องสมุด
ประสิทธิภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการจัดหาโครงสร้าง
งาน
    
(E-library) ที่
พื้นฐาน (Infrastructure) ทาง
เทคโนโลยี
สมบูรณ์ ควบคู่
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
สารสนเทศ
กับห้องสมุดในรูป
แบบเดิม
ห้องสมุด เพื่อการเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-library)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1
1
1
1
1
เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ
ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย

2. ส ร้ างเค รื อ ข่ าย ค ว า ม 3. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด หาและ ร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้
ให้บริการสารสนเทศ
หรือห้องสมุด เช่น เข้าร่วม
เครือข่ายโครงการจัดเก็บ
เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับเต็ม (ThaiLIS Digital
Collection-TDC) อย่าง
ต่อเนื่อง เครือข่ายสานักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นต้น
4. สร้างความร่วมมือ ใน
1
1
1
1
1
รูปแบบเครือข่ายภาคีระหว่าง เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ
ห้องสมุด (Consortium) เพื่อ ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น
ฐานข้อมูล E-Book, EJournal ให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด (Inter
Library Loan) เป็นต้น

ผู้รับ
ผิดชอบ
สานักฯ

สานักฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู (ต่อ)
เป้าประสงค์
3. ผู้รับบริการมี
ทักษะการรู้
สารสนเทศ
(Information
literacy skill)
และเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด
1. จานวนบริการที่
เสริมสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

1. ให้บริการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศ

1. จัดบริการพื้นฐานของห้องสมุดที่
ครบถ้วน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต เช่น ฝึกอบรมการสืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูล การสอน/
อบรม/แนะนาการใช้ห้องสมุด เป็นต้น
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่องเชิงรุก
4. ปรับแต่งภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความสวยงาม
สะดวก สบาย สะอาด และหลักการ
ประหยัดพลังงาน
5. คลินิกบริการสารสนเทศ ช่วยเหลือให้
คาปรึกษาการสืบค้นวรรณกรรม การอ้างอิง
การทาบรรณานุกรม รูปแบบการพิมพ์ การ
จัดรูปเล่ม เป็นต้น
6. จัดช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
หลากหลายช่องทาง

เป้าหมาย
ผู้รับ
2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบ
     งานบริการ










งานบริการ











งานบริการ











ทุกส่วนงาน











งานบริการ











งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เป็นแหล่ง
ทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจด้านการ
เรียน การสอน
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

1. จานวนทรัพยากร
สารสนเทศเป็นไปตาม
มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ทีท่ ันสมัย
และสามารถเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 3.51

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5
5
5
5
5
ไว้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ที่ให้บริการตอบสนองความ
ฐาน ฐาน ฐาน ฐาน ฐาน
ด้านการเรียน การสอน การวิจัย ต้องการด้านการเรียน การ
สอน การวิจัย ทั้งฉบับตีพิมพ์
และออนไลน์
    
2. จัดบริการที่สนับสนุนด้าน
การเรียน การสอน การวิจัย
ตามความต้องการ เช่น บริการ
สารสนเทศรายบุคคล (SDISelective Dissemination of
Information)
กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

ผู้รับ
ผิดชอบ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
งานบริการ
สารสนเทศ
งานบริการ
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
เป้าประสงค์
2. เป็นแหล่ง
บริการ
สารสนเทศ
ท้องถิ่นที่
สมบูรณ์

ตัวชี้วัด
1. จานวนทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นใน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
ของสานักวิทยบริการฯ
2. จานวนบริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการ
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

กลยุทธ์

1. รวบรวม จัดเก็บ บารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ไว้
ให้บริการ ทั้งด้านประเพณี
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และองค์ความรู้ท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. จัดบริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและ
3. ระดับความพึงพอใจของ
วัฒนธรรม และการเทิดทูน
ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 สถาบันหลักของชาติ

โครงการ/มาตรการ
1. จัดหา จัดเก็บ สารสนเทศ
ท้องถิ่น
2. สร้างฐานข้อมูลรายการ
สารสนเทศท้องถิ่น
3. จัดบริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สารสนเทศท้องถิ่น เช่น
นิทรรศการประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
แสดงออกถึงการเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ เช่น วัน
สาคัญทางศาสนา วันเฉลิม
พระชนมพรรษา กิจกรรมสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เป็นต้น

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 100

ผู้รับ
ผิดชอบ

งาน
รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ สารสนเทศ
ท้องถิ่น
100 100 100 100 100 งาน
รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ สารสนเทศ
ท้องถิ่น

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

งาน
สารสนเทศ
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

3. เป็นแหล่ง
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
ที่สมบูรณ์

1. จานวนเอกสารจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า
3.51

1. จัดหา จัดเก็บ และ
บารุงรักษาและให้บริการ
เอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. จัดหา จัดเก็บจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์ กลาง
การเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
2. จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกิด
ความภูมิใจและรักสถาบัน เช่น
นิทรรศการแสดงความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย นิทรรศการใครเป็น
ใครในอดีต สนทนากับศิษย์เก่า
ดีเด่น เป็นต้น

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
25 25 25
25 25

ผู้รับ
ผิดชอบ

งาน
รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ สารสนเทศ
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ ตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. มีแผนยุทธศาสตร์ของสานักฯ ที่มา 1. การนา
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
องค์กรของ
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปีและมีการ ผู้บริหาร
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจาปีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
3. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาปี ร้อยละ 90
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารตามหลักธรร
มาภิบาล ไม่ต่ากว่า 3.51

โครงการ/มาตรการ
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักฯ
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
2. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สู่
ผู้ปฏิบัติงานและประชาคมให้รับทราบ
อย่างทั่วถึง
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่
ครอบคลุมพันธกิจ มีกาหนดตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์ เพื่อใช้วัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนครบทุก
กิจกรรม

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
    

ผู้รับ
ผิดชอบ
สานักงาน
ผู้อานวยการ











สานักงาน
ผู้อานวยการ











สานักงาน
ผู้อานวยการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ
4. นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน
5. ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและค่าเป้าหมายทุกไตร
มาส
6. สร้างระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้
เงินของสานักฯ เพื่อความโปร่งใสและ
คุ้มค่า

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
    




















ผู้รับ
ผิดชอบ
สานักงาน
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ผู้อานวยการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

2. บุคลากรมี
ศักยภาพ
เชี่ยวชาญในงาน
ที่ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
และมีวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน
อย่างเอื้ออาทร
มีความรัก
สามัคคี และมี
ความผูกพันต่อ
องค์กร

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2. มีคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ ของสานักฯ
3. จานวนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร และสร้าง
จิตสานึกที่ดีต่อองค์กร
4. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ที่มีโอกาสได้รับความรู้ ประสบการณ์
ตามสมรรถนะเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
5. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน
ระดับดีมากขึ้นไป

1. พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่พึง
ประสงค์
ส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
รวมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออาทร และ
สร้างจิตสานึกที่
ดีต่อองค์กร

1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่พึงประสงค์ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
    

ผู้รับ
ผิดชอบ
สานักงาน
ผู้อานวยการ

2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

สานักงาน
1
ครั้ง ผู้อานวยการ

3. แต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการ
ทางานเป็นทีม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การทางาน
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างยุติธรรม โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมหรือแก้ไข
ปรับปรุง











สานักงาน
ผู้อานวยการ

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง สานักงาน

ผู้อานวยการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์
3. นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติ
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสนับสนุน
การตัดสินใจ
4. พัฒนางาน
ตามพันธกิจ
อย่างต่อเนื่อง
โดยนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา การ
บริหารความ
เสี่ยง และการ
จัดการความรู้
มาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

กลยุทธ์

1. จัดหาระบบ
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติ
งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสนับสนุน
การตัดสินใจ
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 1. นาระบบการ
การศึกษาภายใน บรรลุเป้าหมายและ ประกันคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
การศึกษา การ
องค์ประกอบ
บริหารความ
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เสี่ยง และการ
ประกันคุณภาพและมีการจัดกิจกรรม จัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
มาใช้ เป็นกรอบ
3. มีแผนบริหารความเสี่ยงของสานักฯ ในการบริหาร
ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย
4. มีกิจกรรมการจัดการความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/มาตรการ
1. จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของสานักฯ โดยมีฐานข้อมูล
สารสนเทศทุกด้าน ที่สามารถเรียกใช้
ได้ทันที

เป้าหมาย
ผู้รับ
2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบ
สานักงาน
1
1
1
1
1
ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ผู้อานวยการ

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา     
ของสานักฯ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ 1
1
1
1
1
ประกันคุณภาพกับสานักวิทยาบริการฯ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ
หรือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน
    
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
สานักฯ
4. โครงการจั ด การความรู้ ใ นการ     
ปฏิบัติงาน

และ
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักงาน
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ผู้อานวยการ

สานักงาน
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ผู้อานวยการ

29

30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบ
5. มีสภาพ
1. มีแผนการปรับปรุงการใช้พื้นที่ การ 1. ปรับปรุง
1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน      สานักงาน
ผู้อานวยการ
แวดล้อมที่
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้าง
การท างาน ปรั บ แต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ ตาม
ส่งเสริมคุณภาพ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้เหมาะสม
พื้นฐานทาง
แนวทาง Happy Workplace
การทางานโดย สวยงาม
กายภาพที่ดีของ 2. กาหนดนโยบายและนามาตรการ
     สานักงาน
ผู้อานวยการ
ยึดหลักการ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สถานทีท่ างาน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาใช้
อนุรักษ์พลังงาน ไม่ต่ากว่า 3.51
พร้อมดาเนินการรณรงค์ และ
และสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
     สานักงาน
3. เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
ผู้อานวยการ
(Green Library) กับสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

30

