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ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 1 /2558 เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คานา
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 -2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่ เป้าหมายขององค์กร ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสานักวิทยบริการฯ ในการดาเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ น าไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ ร่ ว มกั น ทั้ ง ยั ง ท าให้ ส ามารถติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินการได้อย่างชัดเจน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผื อกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้แนวนโยบาย ข้อเสนอแนะ และขอบคุณ
กรรมการบริหารและบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ทุกท่าน พร้อมกับช่วยให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่
กาหนด

(นายสุเกษม

อิงคนินันท์)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้
ตามยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และจาเป็นต้องมีแผนในการขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างมีเป้าหมาย
เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561) คื อ การสนั บ สนุ นพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2541 ซึ่งประกอบด้ว ย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิ ช าการแก่ สั ง คม การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และการเป็ น ที่ พึ่ ง แก่ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญและเน้นความสอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบของแผนยุ ท ธศาสตร์ เ กิด ขึ้น จากการวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ข้อ มูล ผลการดาเนิ นการที่ ผ่ า นมา
สถานภาพปัจจุบัน ภาพอนาคตและจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต รวมทั้งความเห็นที่ได้จากคณะกรรมการประจา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และบุคลากรประจา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจั ด ทาแผนยุ ท ธศาสตร์ห น่ ว ยงาน ถือ เป็น ภารกิ จหลั กส าคัญ ที่จ ะต้ องเร่ง ดาเนิน การ
เพื่อให้การดาเนินงานวางแผนและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อให้การพัฒนาการดาเนินงานตามภารกิจ
หลักและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ ให้สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ขององค์กรตามที่วางไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2561 ที่
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการดาเนินงานที่มีเป้าหมายชัดเจน
และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของสานักวิทย
บริการ และภารกิจของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยด้วยบริการที่มี
คุณภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF
พันธกิจ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคม
2. จัดหา สนับสนุนและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความ
ต้องการของผู้ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
4. เป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการโดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัย
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สภาพปัจจุบันของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 23
อาคาร 6 ชั้น และอาคาร 7 อาคาร 2 ชั้น
สภาพภายในอาคาร
อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 6 ชั้น มีบริการภายในดังต่อไปนี้
ชั้น 1 บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 2 ให้บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 – 300
หมวด 000 หมายถึง หนังสือทั่วไป
หมวด 100 หมายถึง หนังสือปรัชญา
หมวด 200 หมายถึง หนังสือศาสนา
หมวด 300 หมายถึง หนังสือสังคมศาสตร์
ชั้น 3 ให้บริการหนังสือทั่วไป หมวด 500-600
หมวด 500 หมายถึง หนังสือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หมวด 600 หมายถึง หนังสือเทคโนโลยี
ชั้น 4 ให้บริการหนังสือทั่วไป หมวด 400, 700-900
หมวด 400 หมายถึง หนังสือภาษาศาสตร์
หมวด 700 หมายถึง หนังสือศิลปะ
หมวด 800 หมายถึง หนังสือวรรณคดี
หมวด 900 หมายถึง หนังสือประวัติศาสตร์
อาคาร 7 เป็นอาคาร 2 ชั้น มีบริการภายในอาคารดังต่อไปนี้
ชั้น 1 บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร และราชกิจจานุเษกษา
ชั้น 2 บริการหนังสืออ้างอิง งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่สนับสนุน การเรียนการสอนและการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลาเปิดทาการปกติ วันอาทิตย์ – วันเสาร์ 08.00 น.- 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ 1 เดือน ในวันพุธ – วันเสาร์ เวลา 08.00-18.30 น.
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ความเป็นมาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เดิมสานักวิทยบริการมีชื่อเรียกว่า “ห้องสมุด” ซึ่งหลักฐานปรากฏในช่วงระยะเวลาประมาณ
ปี พ.ศ. 2500 ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเรีย นชื่อ "อาคารสันติสุข" มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตาราง
เมตร มีบรรณารักษ์คนแรก คือ อาจารย์ไพเราะ สุวรรณแสน จานวนหนังสือมีเล็กน้อย เพราะเริ่มจัดตั้ง
ขึ้น
พ.ศ. 2500 วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้กาหนดห้อง 128 อาคาร 1 เป็นห้องสมุด มีพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 100 ตารางเมตร สถานที่บริการจะได้กว้างขวางขึ้น หนังสือจะเป็นหนังสือทั่วไป จะบริการอยู่
ภายในห้องเดียวกันหมด จัดว่าเป็นห้องสมุดในยุคแรก
พ.ศ. 2508 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร 2 (ห้อง 221 ซึ่งต่อมาจัดเป็นห้องปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์)
ห้องสมุดช่วงนี้ขยายเป็น 3 ห้องเรียนติดต่อกัน ในช่วงที่ห้ องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 นั้น ได้เริ่มห้องสมุด
เป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2514 โดยมีอาจารย์มนูญ วงศ์คาดี เป็นบรรณารักษ์
พ.ศ. 2512 เริ่มให้บริการที่อาคารใหม่ (อาคารวิชาการ) เพราะสถานที่เดิมคับแคบ ในครั้งนี้
ห้ องสมุดขยายเป็ น 6 ห้ องเรี ย นติดต่อกัน และแยกห้ องอ้างอิงออกไปอีก 1 ห้ อง เนื้อที่ใช้ส อยของ
ห้องสมุดประมาณ 500 ตารางเมตร ผู้ที่ทาหน้าที่บรรณารักษ์มี 2 คน วัสดุที่ให้บริการมีแต่วัสดุตีพิมพ์
และเน้นทางด้านศึกษาศาสตร์ เพราะตามหลักสูตรเปิดสอนเฉพาะวิชาชีพครู จานวนหนังสือ มีจานวน
ประมาณ 40,000 เล่ม มีนักศึกษาเข้ามาช่วยงานห้องสมุด ในรูปของชุมนุมห้องสมุดโดยไม่มีค่าตอบแทน
เป็นเงิน แต่จะได้รับเป็นคะแนนกิจกรรม นักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องสมุดมีมากขึ้นโดยเฉลี่ยเข้าใช้วันละ
ประมาณ 500 คน เพราะมีนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคค่า
พ.ศ. 2514 ห้องสมุดอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 ห้ อง 221 ปัจจุบันได้ทาการรื้อถอนไป เนื่องจาก
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา บริเวณที่เป็นอาคาร 2 ในอดีตปัจจุบันคือบริเวณสวนหินแร่ ผู้บริหารสมัย
นั้นคือ อาจารย์วิไลวรรณ เอื้อวิทยาสุพร รักษาการผู้อานวยการวิทยาลัยครูนครราชสีมา และทาหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อาจารย์มนูญ วงศ์คาดี จบปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร แต่มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกงานห้องสมุดโดยเคยทางานกับอาจารย์วิชญ์
ทับเที่ยง อาจารย์สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาจารย์
มนูญ วงศ์คาดี ได้มาช่วยดูแลห้องสมุดในช่วงปี 2514 โดยมีอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าหมวดวิชาบรรณารักษ์
คื อ อาจารย์ สุ ริ ย า ภู ร ะ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ย้ า ยไปวิ ท ยาลั ย ครู ม หาสารคาม จึ ง มี อ าจารย์ ม นู ญ วงศ์ ค าดี
ปฏิบัติงานห้ องสมุดเพีย งท่านเดียว ต่อมาจึงย้ายจากหมวดสังคมศึกษาไปอยู่หมวดบรรณารักษ์และ
ปฏิบัติงานห้องสมุดพร้อมด้วยคนงานอีก 2 คน นักศึกษาที่มาใช้บริการเป็นนักศึกษา ที่เรียนภาคปกติ

ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6

และภาคค่า (นักศึกษาที่เรียนตอนเย็น) การบริการของห้องสมุดเปิดบริการ 08.00 น. ปิดบริการ 20.0021.00 น. นักศึกษาส่วนใหญ่ไปใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าและทารายงาน ห้องสมุด สมัยนั้นถือว่าเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยที่สุด อาจารย์ที่มาใช้ส่วนใหญ่มาค้นคว้าเอกสารและเตรียมการสอน เนื่องจาก
ห่ า งไกลแหล่ ง ค้ น คว้ า ในแต่ ล ะวั น จึ ง มี จ านวนอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ไปใช้ ห้ อ งสมุ ด ค่ อ นข้ า งมาก
นอกจากนี้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนยังกาหนดวิชาห้องสมุดเป็นวิชาบังคับ และนักศึกษาต้องมา
ฝึกงาน งบประมาณที่ได้รับปีละประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อปี โดยมีฝ่ายพัสดุจัดซื้อ วัสดุที่ซื้อส่วน
ใหญ่เป็นหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร (มนูญ วงศ์คาดี. สัมภาษณ์. 2547)
พ.ศ. 2516 สถาบัน ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,600 ตารางเมตร การบริหารจัดการเป็นฝ่ายหนึ่ง ของสานักส่งเสริมวิชาการ
การบริหารงานภายในแบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกจัดหมู่และทาบัตรรายการ 2. แผนกวารสาร
และหนังสือพิมพ์ 3. แผนกบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า 4. แผนกซ่อมและบารุงรักษาสิ่งพิมพ์
บุคลากรดาเนินงานประกอบด้วย อาจารย์ 4 คน และเจ้าหน้าที่ประมาณ 10 คน ในยุคนี้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ทันสมัยมากขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนได้เปลี่ยนไป มีนักศึกษา 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับ ปีละ 100,000 บาท
ผู้เข้าใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 คนต่อวัน สิ่งตีพิมพ์ที่จัดซื้อหลากหลายสาขาตามหลักสูตร
พ.ศ. 2536-2538 พระราชบัญญัติส ภาสถาบันราชภัฏ ประกาศใช้ การเรียน การสอน เพิ่ม
หลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ นิเทศศิลป์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอื่น ๆ มีผลทาให้ห้องสมุด
ได้รับงบประมาณในการดาเนินการมากขึ้น
พ.ศ. 2540 สานักวิทยบริการได้นาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows
มาใช้ในการดาเนินงานห้องสมุด
พ.ศ. 2541 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ใช้ในการก่อสร้างสานักวิทยบริการหลัง
ใหม่ เป็นอาคาร 6 ชั้น มีเนื้อที่ 5,000 ตารางเมตร โดยก่อสร้างติดกับอาคารสานักวิทยบริการหลังเดิม
พ.ศ. 2544-2545 อาคารสานักวิทยบริการ (อาคารใหม่ 6 ชั้น) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และสร้างทาง
เชื่อมต่อระหว่าง 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 6,000 ตารางเมตร และสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประทานนามอาคาร "บรรณราชนครินทร์" เมื่อวัน
จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2545
วันที่ 15 มิถุนายน 2547 "สถาบันราชภัฏนครราชสีมา" ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา"
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เดือนเมษายน 2548 มีการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างการบริห ารงานสานักวิทยบริการ และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น "สานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยสานักวิทยบริการ(เดิม) รวมกับศูนย์
คอมพิวเตอร์กลาง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคาร 16 (อาคารธีรคาม) ชั้นล่าง
เดือนมิถุนายน 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ โดยศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ สั ง กั ด ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ยกฐานะเป็ น ส านั ก
คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เดือนพฤศจิกายน 2550 มีการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแยกงานผลิตสื่อกราฟิกให้ขึ้นตรงกับสานักคอมพิวเตอร์

ภาพอนาคตของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่
เพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และการวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เพื่อก้าวเข้าสู่
มาตรฐานการให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

อัตรากาลังสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเอกสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

จานวน
1
3
5
1
1
7
2
1
3
18
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ลาดับ
12
13
14

ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ลูกจ้างประจา (พนักงานพิมพ์ ระดับ 3)
คนสวน
รวม

จานวน
1
1
1
45

โครงสร้างการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิการบดี
รองอธิการบดี

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
และวางแผน

รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
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ผู้อานวยการ

9

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย
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กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการ
แผนกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2561 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของ ผู้บริหาร และบุคลากรสานักวิทยบริการ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักวิ ทยบริการฯร่วมกัน และนา
ผลการวิเคราะห์ มาจัดทาร่ างแผนกลยุ ทธ์ และนามาวิพากษ์ โดยคณะกรรมการบริห ารส านักวิทยบริการ
กรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ และบุคลากรในสานักวิทยบริการ
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสนอขออนุมัติโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักวิทย
บริการ

1. พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547
2. นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
-แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(
พ.ศ.2555-2559)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.25552599)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวน ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมสานักฯ

ร่างยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการ
พ.ศ.2558-2561

นาเสนอ(ร่าง)ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการ ประชา
พิจารณ์ ต่อที่ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการ

4. กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และประชาพิจารณ์
จากกรรมการบริหารสานักและผู้เชี่ยวชาญภายนอก

นาเสนอร่างยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
สานักฯ

ปรับปรุงแก้ขามข้อเสนอแนะจากการประชุม
กรรมการบริหารสานักฯ

-ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา พ.ศ.25572561
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นาเสนอ(ร่าง)ยุทธศาสตร์เสนอ
คณะกรรมการประจาสานัก
ปรับปรุงแก้ไข เสนอขอความเห็นชอบจาก
กรรมการประจาสานัก

เสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

นาไปใช้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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นโยบายของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2561
นโยบายข้อที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
นโยบาย
1. การส่งเสริมและพัฒนาศัยกภาพบุคลากร
2. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1. จัดและเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้เข้าสู่มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
1. จัดทาโครงสร้าง หน้าที่ ที่ชัดเจน
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรก้าวหน้าเข้าสู่
ตาแหน่งตามสายงาน
2. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดทาสื่อการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

นโยบายข้อที่ 2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นโยบาย
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทุกรูปแบบที่
1. ดาเนินงานให้เป็นแหล่งความรู้ ด้านการค้นคว้า
ทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ทางวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากร และสนับสนุน
ข้อมูลในการทาวิจัยและผลงานวิชาการให้แก่
อาจารย์ และชุมชน สามารถให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอน และการการจัดทาหลักสูตร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดด้านการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
2. พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลให้เป็น
1. พัฒนาระบบการเก็บ เอกสาร ตารา และ
มาตรฐานสากล
ให้บริการในรูปแบบของดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบการยืม-คืนด้วยตนเอง
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นโยบายข้อที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
นโยบาย
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1. แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ
2. แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. จัดฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อให้เกิด
ทักษะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
นโยบายข้อที่ 4 ด้านการบริการทางวิชาการและการสร้างความร่วมมือ
นโยบาย
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
บริการ
บริการ สารสนเทศทั้งในระดับประเทศ และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต
ที่มีประสิทธิภาพ
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ความเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปรัชญา
แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม
นาสังคม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้นา
ด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง และมี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณทิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึก
ในความเป็นไทย คิดกว้างไกลเป็นสากล มีความ
รักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิตอาสา และ
เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม
3. สร้างองค์ความรู้วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย
และสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยด้วยบริการที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

พันธกิจ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคม
โดยมีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบและครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. จัดหา สนับสนุนและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. พัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย
4. เป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ
ประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(2555-2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2552-2559)

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้
5.2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแส
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน สังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้
รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล
ชุมชน ประชาชน และสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริม
การศึกษาทางเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3.2
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
: โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้ได้รับการรับรองในระดับ
การเรียนรู้ของบัณฑิตให้มี
อาเซียนและระดับโลก
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่าง
น้อย 5 ด้าน
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ระดับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
บริการวิชาการและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การ
บริหารจัดการภายใต้การกากับดูแล
กิจการที่ดี

เป้าประสงค์
ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และมีศักยภาพในการ
แข่งขัน

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี สร้าง
คุณภาพชีวิตแบะความผาสุกในการทางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High performance

organization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
บริการที่มีประสิทธิภาพ

1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้
2. แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไป
ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการ
ระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหาร
จัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี

1. มีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ครบครันทันสมัย
เพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่ไปกับ
การสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High performance

organization)

ส่วนที่ 2
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักวิทยบริการในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์
การกาหนดยุทธศาสตร์และการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการที่เหมาะสมต่อไป
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง สานักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลายหลาย สามารถสนองความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ ห้ อ งสมุ ด ตลอดเวลา ยอมรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนางานจากผู้ใช้บริการ ผู้ บริหารยอมรับฟังข้อคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ได้รับการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ มีระบบงานและระบบสายงานที่ชัดเจน
จุดอ่อน อาคารสถานและครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานมานานมากต้องบารุงรักษาดูแลปรับปรุง
ตลอดเวลา และเริ่มคับแคบ งบประมาณมีจากัดจึงไม่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะ
ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อบริการและรองรับกับการปฏิบัติงานได้พอเพียง บุคลากรไม่พอเพียง
ทาให้การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่ทันความต้องการของผู้ใช้ และขาดงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรโดยเฉพาะด้านทักษะเฉพาะทาง รวมทั้งการสื่อสาร การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ยัง
ไม่ครอบคลุม ทั่วถึงและต่อเนื่อง
โอกาส นโยบายของรั ฐบาลและมหาวิทยาลั ย มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ เกิดทักษะในการ
พัฒนาค้นคว้า เข้าถึงสารสนเทศด้วยตนเอง ทาให้เอื้อต่อ การพัฒนาห้องสมุดทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบ
Online digital library รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้สามารถนามาช่วยพัฒนาการ
บริหารงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับห้องสมุด มีการ
รวมตัวเพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการในระดับท้องถิ่นที่ชัดเจน และเพิ่มมากขึ้นทาให้สามารถขยายการ
บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ภัยคุกคาม รัฐบาลมีนโยบายในการจากัดอัตรากาลัง ผู้ใช้เข้าใช้บริการลดลง อาจเนื่องจากมี
การใช้บริการแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ให้บริการในรูปของฐานข้อมูลด้านอื่นที่ดีมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่ง ใน
ปัจจุบันมีจานวนมากและเข้าใช้บริการได้ง่าย ผู้ใช้ขาดวินัยในการเข้าใช้บริการ ไม่ศึกษากฎระเบียบและ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บใช้ บ ริ ก าร ผู้ ใ ช้ บ ริก ารใช้ เ ทคโนโลยี ไม่ เ ป็ น ไม่ มี ค วามรู้ เรื่ อ งการใช้ ห้ อ งสมุ ด
ภาพลักษณ์ของห้องสมุดดูเก่าและเข้มงวดเกินไป ระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยช้า การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ร วดเร็ ว แบบก้าวกระโดดทาให้ การปรับตัว ทั้งผู้ ให้ บริการและผู้ ใช้บริการตามไม่ทัน การ
สนับสนุนการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไม่สม่าเสมอและต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2561
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ
แหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยตาม ให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
ให้บริการสารสนเทศ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. โครงการพัฒนาผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. โครงการแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
1. โครงการการให้บริการเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับแหล่ง 1. โครงการปรับปรุงบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
เรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 2 การบริการเชิงรุกที่หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

2. แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไป
ตามระบบมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชา
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โครงการ
1. โครงการเล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้
2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. โครงการเอกสารประกอบการสอนในห้องสมุด
2. โครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจา
สาขาวิชา
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพงาน
อย่างมืออาชีพ
2. โครงการพัฒนางานทรัพยากรสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3. โครงการจัดทาสหบรรณานุกรมห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา (Union Catalog)
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เป้าประสงค์
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT

CoP)
1. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่าย
1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือคอมพิวเตอร์และ
การให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 4 แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. โครงการส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในวิชาชีพให้กับบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของสานัก
วิทยบริการฯ
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการดูแลบารุงรักษา และ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้า และ
การวิจยั ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เป้าประสงค์
1. มีเทคโนโลยีการศึกษาที่ครบครันทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ

โครงการ
1. โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2. โครงการ AV of Services
3. โครงการอบรมการใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. โครงการอบรมเครือข่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5. โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนาเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาแผนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในระดับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5 ออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ
ระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความ บาล
ผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่ไปกับ
การสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพของการ
ประชาสัมพันธ์ (ย้ายมาจากยุทธศาสตร์ที่ 1)

1.โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กรเชิงรุก
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

โครงการ
1. โครงการปรับปรุงระบบบริหารให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับระบบการทางานลดความซ้าซ้อน
2. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแนว
ปฏิบัติราชการประจาปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน พร้อมกาหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล
3. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ
4. โครงการกากับติดตามแผนบริหารความเสี่ยง
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
1. โครงการบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจา
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รายละเอียดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ
หน่วย

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

80

85

90

3. จานวนแนวปฏิบัติที่ดี

จานวน

1

2

3

4. จานวนบริการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ

จานวน 2
บริการ
เชิงรุก
ระดับ 3.51

3

3

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4

100 2.โครงการพัฒนาผู้ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3 3.โครงการแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
4

4.โครงการให้บริการเชิงรุก

4.25 4.50 5.โครงการปรับปรุงบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
สารสนเทศ
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ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
58 59 60 61
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับ 3.51 4.00 4.25 4.25 1.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการให้บริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงการแนว
ปฏิบัติที่ดีของผู้
ให้บริการ

จานวนแนวปฏิบัติที่ จานวน
ดี

1

2

3

3

3.9
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสง
ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
โครงการ/
ค์/กลยุทธ์/
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
58 59 60
61
ตัวชี้วัด
สกอ. สมศ. ตัวบ่งชี้ AUNQA
เป้าประสงค์ที่ 1 : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1. โครงการ
ระดับความพึงพอใจ ระดับ 3.51 4.00 4.25 4.25 งานบริการ
4.4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้ใช้บริการ
ทรัพยากรสนเทศ
เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ
สารสนเทศ
2. โครงการพัฒนา 2. ร้อยละของ
ร้อยละ 80
85 90
100
4.4
ผู้ให้บริการอย่ามี บุคลากรที่ได้รับการ
ประสิทธิภาพ
พัฒนา
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์/
ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
โครงการ/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
58 59 60 61
ตัวชี้วัด
สกอ. สมศ. ตัวบ่งชี้ AUNQ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการเชิงรุกที่หลากหลาย
1. โครงการการ
จานวนบริการเชิง จานวน 2
3
3
4 งานบริการสารสนเทศ 3.7
ให้บริการเชิงรุก
รุกเพื่อสนับสนุน บริการ
และช่วยเหลือ
เชิงรุก
ผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมแหล่งเรียนรู้
1. โครงการ
1. ระดับความพึง ระดับ 3.51 4 4.25 4.50 งานบริการสารสนเทศ 3.9
ปรับปรุง
พอใจของ
บรรยากาศให้เอื้อ ผู้ใช้บริการ
ต่อการเรียนรู้

รายละเอียดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

1.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หลักสูตร
ระดับความพึง
พอใจของผู้รับ
บริการ

3.51

4

4

4.5

2. โครงการบรรณารักษ์ประสานงาน
ประจาสาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
58 59 60 61
เป้าประสงค์ที่ 2.1 : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดหา ระดับ
3.51 4.00 4.00 4.50 1. โครงการเล่มไหนอยากอ่าน
ทรัพยากรสารสนเทศ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดหา ระดับ
3.51 4.00 4.00 4.50 2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. จานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ชิ้นงาน
5
10 15 20 3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป้าประสงค์ที่ 2.2 แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้อง และ
5
5
5
5 1. โครงการเอกสารประกอบการสอนใน
ทรัพยากร
ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนและ
ห้องสมุด
สารสนเทศที่
เพิ่มขึน้ แต่ละ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
58
59
60
เป้าประสงค์ที่ 2.1 : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ตัวชี้วัด

หน่วย

61

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าร่วมฐาน UC จานวน 2,500

2,500

2,500

2,500

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพงาน งานพัฒนา
อย่างมืออาชีพ
ทรัพยากร
2. โครงการพัฒนางานทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย
ความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3. โครงการจัดทาสหบรรณานุกรมห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา (Union Catalog)
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
จานวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
คน
1 3
3
3
น้อย 1ครั้งต่อปี
จานวนเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น
จานวน
1 1
1
1

รายละเอียดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศย่างมีประสิทธิภาพ

61
4.5

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
สกอ.
งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

สมศ.

ตัวบ่งชี้ AUNQA

4.4

4.5

4.4

20

4.4
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสง
ค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วย
58 59 60
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการจัดกาทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
1. โครงการเล่มไหน
ระดับความพึงพอใจ ระดับ
3.51 4
4
ความพึง
อยากอ่านเราจัดให้
ของผู้มีส่วนร่วมใน พอใจของ
การจัดหาทรัพยากร ผู้รับ
บริการ
สารสนเทศ
2. โครงการจัดหา
ระดับความพึงพอใจ ระดับ
3.51 4
4
ความพึง
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของผู้มีส่วนร่วมใน พอใจของ
การจัดหาทรัพยากร ผู้รับ
บริการ
สารสนเทศ
3. โครงการพัฒนา
จานวนฐานช้อมูลที่ จานวน 5 10 15
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ เพิ่มขึ้น
ฐานข้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มูล
นครราชสีมา

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
สกอ.
งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

สมศ.

ตัวบ่งชี้ AUNQA

4.4

4.4
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสง
ค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วย
58 59 60 61
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
1. โครงการเอกสาร
มีทรัพยากร
5
5
5
5
ของ
ประกอบการสอนใน
สารสนเทศที่
ทรัพยากร
สารสนเท
ห้องสมุด
สอดคล้อง และ
ศที่เพิ่มขึ้น
ครอบคลุมหลักสูตร แต่ละ
ที่เปิดการเรียนการ หลักสูตร
สอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
2. โครงการบรรณารักษ์ ระดับความพึงพอใจ ระดับ 3.51 4
4
4.5
ประสานงานประจา
ของผู้รับบริการ
สาขาวิชา

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
สกอ.
งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

สมศ.

ตัวบ่งชี้ AUNQA

3.9

4.4

4.4
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสง
หน่ว
ค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
ย
58 59 60 61
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
1. โครงการพัฒนา
จานวนของบุคลากร คน
1
3
3
4
บุคลากรเพื่อคุณภาพ
ที่ได้รับการพัฒนา
งาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
อย่างมืออาชีพ
จานวน
2. โครงการพัฒนางาน จานวนเครือข่าย
1
1
1
1
ทรัพยากรสารสนเทศให้ ความร่วมมือเพิ่มขึ้น
มีประสิทธิภาพเพื่อเข้า
ร่วมเครือข่ายความ
ร่วมมือห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
3. โครงการจัดทา
จานวนทรัพยากร จานวน 2,500 2,500 2,500 2,500
สหบรรณานุกรม
สารสนเทศที่เข้า
ห้องสมุด
ร่วมฐาน UC
สถาบันอุดมศึกษา
(Union Catalog)

รายละเอียดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
58 59 60 61
เป้าประสงค์ที่ 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย
อัตราการ Down Time ของระบบลดลง
ระบบ 3
2 2
1
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ร้อยละ

85

90

95

1

2

100 โครงการปรับปรุงและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT CoP)

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
จานวนบริการที่มบี นระบบเครือข่าย

ระบบ

1

2

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการดูแลบารุงรักษา และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้า และการวิจัย
ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร้อยละเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการได้จาก
ร้อยละ 85 90 95 100 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จานวนทั้งหมด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการให้บริการ

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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จานวนร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 4 : แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล

2

3

3

3.51

4.00

4.50

4.50

กลยุทธ์ที่ 5 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการฯ
จานวนครั้งในการเข้ารับความรู้ หรือเป็นวิทยากรให้
ครั้ง
6
6
ความรู้

7

7

โครงการส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ด้านที่ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในวิชาชีพ
ให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

จานวน
กิจกรรม
ระดับ

รายละเอียดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
เป้าประสง
ค์/กลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วย

58

59

60

61

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

สมศ.

ตัวบ่งชี้

AUNQA
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เป้าประสงค์ที่ 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย
กลุ่มงานเทคโนโลยี
1. โครงการ
อัตราการ Down
ระบบ
3
2
2
1
สารสนเทศ
เสริมสร้างความ
Time ของระบบที่
เข้มแข็งและพัฒนา ลดลง
โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
2. โครงการ
ร้อยละของปัญหาที่ ร้อยละ 85 90 95 100
ปรับปรุงและพัฒนา ได้รับการแก้ไข
งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT
Cop)

สกอ.

เป้าประสง
ค์/กลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วย

58

59

60

61

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
สกอ.

สมศ.

ตัวบ่งชี้ AUNQA

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
จานวนบริการที่มี
ระบบ 1
1 2
2
กลุ่มงานเทคโนโลยี
ให้บริการบนระบบ
สารสนเทศ
เครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการดูแลบารุงรักษา และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้า และการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา
2. โครงการปรับปรุงและ ร้อยละเครื่อง
ร้อยละ 85 90 95 100
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์ที่
เครือคอมพิวเตอร์และการ
สามารถให้บริการได้
ให้บริการ
จากจานวนทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 4 : แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1. โครงการส่งเสริม จานวนกิจกรรมที่
จานวน 2
2
3
3 กลุ่มงานเทคโนโลยี
การใช้งาน
ส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
1. โครงการพัฒนาการ
ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่าย
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เป้าประสง
ค์/กลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย
ตัวชี้วัด
2. โครงการส่งเสริม
นักศึกษาให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
ด้านที่ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับ

ค่าเป้าหมาย
59

60

61

3.51

4.00

4.50

4.50

7

7

กลยุทธ์ที่ 5 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการฯ
โครงการเสริมสร้างความ จานวนครั้งของ
ครั้ง
6
6
แข็งแกร่งในวิชาชีพให้กับ
การเข้าอบรมหรือ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
เป็นวิทยากรให้
สารสนเทศ
ความรู้

สกอ.

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สมศ.

ตัวบ่งชี้

AUNQA
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58

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการระบบเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายโสตฯ
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ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
หน่วย 58
59 60 61
เป้าประสงค์ : มีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ครบครันทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
ร้อยละของการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของ ร้อยละ 80 85 85 90 1. โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
ผู้ใช้
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับ
4 4.00 4.5 4.5 2. โครงการ AV of Services
3. โครงการอบรมการใช้โสตทัศนูปกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการอบรมเครือข่ายงาน
โสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
5. โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสื่อเพื่อ
นาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา

1. โครงการ AV of ระดับความพึงพอใจ ระดับ
Services
ของผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการอบรม ระดับความพึงพอใจ ระดับ
การใช้โสต
ของผู้รับบริการ
ทัศนูปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
สกอ.

สมศ.

ตัวบ่งชี้

AUNQA

โสตทัศนูปกรณ์

4.00

4.00

4.50 4.50

โสตทัศนูปกรณ์

4.00

4.00

4.60 4.50

โสตทัศนูปกรณ์
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย 58
59
60 61
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ครบครันทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทาแผนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
1. โครงการจัดหา ร้อยละของการ
ร้อยละ 80
85 85
90
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ ให้บริการที่ตรงตาม
ตอบสนองความ
ความต้องการของ
ต้องการของ
ผู้ใช้
ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 : ออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. โครงการอบรม ระดับความพึง
ระดับ 3.51 4.00
เทคนิคการสร้างสื่อ พอใจของผู้ร่วม
เพื่อนาเสนออย่างมี โครง
ประสิทธิภาพ

4.00 4.50

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
สกอ.
สมศ. ตัวบ่งชี้

AUNQA

โสตทัศนูปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์
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เป้าประสง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย
ค์/กลยุทธ์/
หน่วย 58 59
60 61
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการโสตทัศฯปกรณ์ในระดับมหาวิทยาลัย
1. โครงการอบรม ระดับความพึง
ระดับ 3.51 4.00 4.00 4.50
เครือข่ายงาน
พอใจของผู้รับ
โสตทัศนูปกรณ์ของ ร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
58 59 60 61
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่ไปกับ
การสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง คะแนน 3.50 4.00 4.00 4.50 1. โครงการปรับปรุงระบบบริหารให้มี
กรรมการบริหาร
การปฏิบัติราชการ
ความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบการ
ทางานลดความซ้าซ้อน
ร้อยละความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ร้อยละ 85 90 95
100 2. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี และแนวปฏิบัติราชการประจาปี โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พร้อมกาหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหาร ระดับ 3.51 4.00 4.00 4.50 3. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
จัดการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
คะแนน 4.00 4.25 4.50 4.75 4. โครงการกากับติดตามแผนบริหาร
ภายนอก
ความเสี่ยง

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หน่วย 58 59 60 61
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่ไปกับ
การสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
ระดับ 3.51 4.00 4.00 4.50 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
กรรมการบริหาร
การบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ตัวชี้วัด

คะแนน 3.51

4.00

4.5

4.75 1.โครงการบูรณาการระบบประกัน
คุณภาพและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจา

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

85

90

95

100 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. จานวนคู่มือการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์

เล่ม

5

8

10

15

3. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

กรรมการบริหาร
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หน่วย 58 59 60 61
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู่ไปกับ
การสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ (ย้ายมาจากยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.สื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศ
ชิ้นงาน
2
3
4
5 1.โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กรเชิงรุก กรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
2.ระดับความพึงพอใจการรับข้อมูลข่าวสาร
ระดับ 3.51 4.00 4.00 4.00 2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
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รายละเอียดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ

สกอ.

กรรมการบริหาร

3.9

กรรมการบริหาร

3.9

สมศ.

ตัวบ่งชี้

AUNQA
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย 58 59 60 61
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
1.โครงการปรับปรุงระบบ คะแนนการ
คะแนน 3.51 4.00 4.00 4.50
บริหารให้มีความ
ประเมินผลการปฏิบัติ
เหมาะสมสอดคล้องกับ ราชการตาคารับรอง
ระบบการทางานลดความ การปฏิบัติราชการ
ซ้าซ้อน
2. โครงการจัดทา
ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ 85
90 95 100
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนยุทธศาสตร์
และแนวปฏิบัติราชการ
ประจาปี โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
สานักวิทยฯ ทุกคน พร้อม
กาหนดแนวทาง ในการ
ติดตามและประเมินผล

เป้าประสง
ค์/กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วย

ระดับความพึงพอใจ ระดับ
ของบุคลากรต่อระบบ
การบริหารจัดการ
ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

59

60

61

3.51 4.00 4.00 4.50

คะแนน 4.00 4.25

กรรมการบริหาร

4.50 4.75

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบ
1. ระดับความพึง
ระดับ 3.51 4.00 4.00 4.50
สารสนเทศเพื่อการ
พอใจการใช้ระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
สารสนเทศ

สกอ.
3.9

3.9

กรรมการบริหาร

3.9

สมศ.

ตัวบ่งชี้

AUNQA
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4. โครงการกากับติดตาม คะแนนการประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยง
คุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก

58

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสง
ค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.โครงการบูรณาการ
คะแนนการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพและ คุณภาพการศึกษา
การประเมินผลการ
ภายในและภายนอก
ปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนา
งานประจา

โครงการ/กิจกรรม

58

59

60

61

คะแนน 3.51 4.00

4.5

4.75

90

95

100

8

10

15

4

5

ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ 85
ได้รับการพัฒนา
3. จานวนคู่มือการ
เล่ม
5
ปฏิบัติงานที่สมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์
1.โครงการพัฒนาการ
สื่อประชาสัมพันธ์การ
สื่อสารองค์กรเชิงรุก
ให้บริการสารสนเทศ

เป้าประสง

หน่วย

ตัวชี้วัดโครงการ

ชิ้นงาน

2

3

ค่าเป้าหมาย

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
สกอ.
กรรมการบริหาร

3.9

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์

3.9

ผู้รับผิดชอบ

สมศ.

ตัวบ่งชี้

AUNQA

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
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2.โครงพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
3. โครงการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ค์/กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

หน่วย
2.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการสารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ
การรับข้อมูลข่าวสาร

ระดับ

58

59

60

61

สกอ.

สมศ.

ตัวบ่งชี้

AUNQA

3.51 3.57 4.00 4.50
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เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เน้นคุณภาพการผลิต
บัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีมาตรฐาน
เป็น ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.25582561
วิสัยทัศน์
สานักวิทยบริการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 : การจัดการระบบ

การด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 : การบริการ
ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การบริหารจัดการภายใต้
การกากับดูแลกิจการที่ดี

ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการ

เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF
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เป้าประสงค์

1. สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็น
แหล่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

1. จัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศตรง
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้
2. แสวงหาทรัพยากร

1. มีเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่ครบ
ครันทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ

1. สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี
สร้างคุณภาพชีวิต
และความผาสุกใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร ควบคุมไป
กับการสร้างธรรมาภิ
บาลและมาตรฐาน
การทางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High
performance
organization)
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สารสนเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนและ
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้
เป็นไปตามระบบ
มาตรฐาน

1. มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
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กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการ
ให้บริการ
สารสนเทศให้มี
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
2. บริการเชิงรุกที่
หลากหลาย
3. สร้างบรรยากาศ
ให้เหมาะสมกับ
แหล่งเรียนรู้

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเครือข่าย
2. การพัฒนาและ
ให้บริการระบบสารสนเทศ
ผ่านระบบเครือข่าย
3. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการดูแล
บารุงรักษาและให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน การค้นคว้า
และการวิจัยของคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
4. แหล่งส่งเสริมสร้าง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
หลักของสานักวิทยา
บริการ

1.จัดทาแผนการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
2. พัฒนาระบบการ
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ในระดับ
มหาวิทยาลัย
5. ออกแบบพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาระบบ
บริหารโดยใช้
หลักธรรมภิบาล
2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับ
การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
แห่งการเรียนรู้
4. พัฒนา
ประสิทธิภาพของ
การประชาสัมพันธ์
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1. พัฒนาระบบการ
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้
เป็นไปตา
มาตรฐานสากล
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