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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 2561

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
1
วัตถุประสงค์
2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
บทที่ 2 กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐาน
15
การประเมินผลการพัฒนาสานักในรอบปีที่ผ่านมา
20
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานัก
21
บทที่ 3 แผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2561-2565
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
บทที่ 4 กำรนำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24
28
30
31
32
34
35
39
40

บทที่ 1
บทนำ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทาอย่างมีส่วน
ร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้ องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้เป็ น กรอบในการกาหนดทิ ศ ทางการปฏิบั ติแ ละการพัฒ นาองค์ก ร และเป็นแนวทางให้ บุ คลากรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของสานักนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 14 กาหนดให้ ส่ วนราชการจั ดทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี และ
กาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (REPROFILE) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ของสานักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเพื่อรองรับโจทย์ การพัฒนากาลังคนเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒ นาประเทศและหลุ ดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ ภายใน ระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ที่มุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา และมุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาครู
รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปี พ.ศ. 2560 –2564 สานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เพชรบูร ณ์ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้สานักมีแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
สานัก ตลอดจน หน่วยงานต่าง ๆ ในสานัก ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสานักและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรภายในสานัก และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินงาน การ แปลง
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะส่งผลให้สานักประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้

หลักกำรและเหตุผล
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ภ ารกิ จ ที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
พร้ อ มทั้ ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การวางแผนการ
ดาเนินงานระยะสั้น และระยะยาว จึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
2561-2565 ซึ่งแผนใน 5 ปีเป็นในเรื่องการบริหารจัดการและการบริการให้สอดคล้องกับกระแส Thailand 4.0
ที่เป็นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารและบริการให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจ ความต้องการ สะดวก
รวดเร็ว และ สมาร์ท
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อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยมีสถานการณ์ที่สาคัญหลายประการ
อาทิ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง วัย นโยบายด้ า นการศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ยนแปลงไปได้ส่ ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามพันธกิจของสานักทั้งในทางตรงและทางอ้อม สานักจึงจาเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมสาหรับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักสาหรับ
เป็นแนวทางในการดาเนินการร่วมกันและรองรับนโยบายหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินเพื่อเป็นมาตรฐานการทางาน มีค่าเป้าหมายที่เห็นในแต่ละปี ตั้งปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่มุ่งสู่การทางานที่
เป็นแนวโน้มของประเทศ และมหาวิทยาลัยมีทิศทางให้การสนับสนุนการทางานในยุค Thailand 4.0

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565)
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามพันธกิจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.
2561-2565) และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2. สานักสามารถนามาใช้ในการตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
การขับเคลื่อนสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้สามารถ
ด าเนิ น งานบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ นั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ประเทศไทย 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
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1. นโยบำยรัฐบำล
พล.อ. ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12
กันยายน 2557 โดยคาแถลงนโยบาย จาแนกเป็น 11 ด้านดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อ งและเป็ น จริ งเกี่ย วกับ สถาบั นพระมหากษัตริ ย์และพระราชกรณีย กิจเพื่ อประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อ
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิม นุษยชนโดยไม่เลื อก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่ นคงแก่ผู้ ที่เ ข้าสู่ ต ลาด
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน
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3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น
และโรงพยาบาล ที่ รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โดยการนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งมีคุณภาพและคุณธรรม พลทหารที่เข้ามากองทัพสนับสนุนให้มีการเรียน กศน.
เนื่องจากบางคนไม่มีความรู้ เมื่อจบไปจะได้ช่วยพ่อแม่ได้ อยากได้กระทรวงศึกษาไปดูว่าจะทาอย่างไรเพื่อ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งสาคัญคือการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ เพิ่มวิสัยทัศน์จัด
ระเบียบตัวเอง
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา และประสาน
การทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา ด้าน
การแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมาย
ที่รัดกุม
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะ
ต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
โดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ พัฒนา
แรงงานภาคอุตสาหกรรม และเร่งพัมนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการวิจัย พัฒนาต่อยอดและสร้างนวัตกรรม นาไปสุ่การผลิตการบริการที่
ทันสมัย เช่นสนับสนุนเพิ่มค่าใช้จ่ายการวิจัย เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระกว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ สิ่งสริมให้โครงการลงทุน ลงทุน
ขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
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เหมาะสม
9) การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ างการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร โดยการสร้ า งสมดุ ล ระหว่า งการอนุรั ก ษ์ กั บ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเร่งรัดการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ และปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
จะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้
เร่งดาเนินการ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
2. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การ
ดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ ร่วมกัน อย่าง
สันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ควำมมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี ความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี ความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูน ย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่น คงเป็ น กลไกที่น าไปสู่ การบริ ห ารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม หลั กธรรมาภิบาล สั งคม มีความ
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ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมสาหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่ อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ควำมมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มี คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไม่ มี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ใ นภาวะความยากจน เศรษฐกิ จ ในประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่ เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนั้น ยังมี ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุน ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่ อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับ การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ พัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3ประการ ได้แก่ (1)
“ต่อยอดอดีต” (2) “ปรับปัจจุบัน” และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ในเวทีโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

หน้า 6

เน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม
เน้นการกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”
3. ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิง
นโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อน ด้วยนวัตกรรม ซึ่งกว่า จะมาเป็น Thailand
4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ3.0 กันมาก่อน  Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืช
สวน พืชไร่ เลี้ยงหมูเป็ด ไก่นา ผลผลิตไปขาย สร้าง รายได้และยังชีพ  Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรม
เบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ ามาช่วยเราผลิตเสื้อผ้ ากระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่ องประดับ เป็นต้น
ประเทศเริ่มมีศกั ยภาพมากขึ้น  Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักเราผลิตและขาย
ส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์ก๊าซ ธรรมชาติปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออก
ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้นประเทศไทย
จึงตกอยู่วง
่ช่ รายได้ปานกลางมาเป็นเวลากวา่ 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่ว โลกมีการแข่งขัน ที่สูงขึ้น เราจึงต้อง
เปลี่ยนสู่ยคุ Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ในปัจจุบันประเทศไทยยัง
ติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย ได้มาก”ก็ จะต้องเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม - อย่าง การเกษตรก็ต้อง
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร-ภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่ การขั บ เคลื่ อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม – อย่า งการเกษตรก็ต้ องเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดัง้ เดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจดัการและ ใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming
โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผปู้ระกอบการ - เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง – เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่ งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง – เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่า ไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทัก ษะสูง
โมเดลของ Thailand 4.0 นั่น คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้จะสาเร็จได้ต้องใช้แนวทาง สานพลัง
ประชารัฐโดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ
ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกั นพร้อม ต้องมีโครงสร้างด้าน
การสื่ อ สารและโทรคมนาคมที่ มี คุ ณ ภาพ มี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ค รอบคลุ ม ประชากรมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถ
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เชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุดโครงสร้างของ ICT ก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จเราจะก้าวข้ามผ่านกับ
ดักประเทศ รายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงในยคุ Thailand 4.0 ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ เป้ าหมายให้ได้
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 911 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
การกาหนดวิสั ย ทั ศน์ ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบับนี้ยึดวิสั ยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ช าติที่ ก าหนดว่ า
“ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ว ยการ พัฒ นาตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะ
บรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกาหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals
: SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรื อ
ประเด็นพัฒนาที่สาคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 4.0
การจัดทาแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง จากภาครัฐ
เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้ สามารถ
กาหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสาคัญที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ ยนที่ ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กา าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้ เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไป
อย่ า งมี ทิ ศ ทางและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ของสั ง คมไทย
ยุ ทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ซึ่ ง เป็ น สถาบั น การศึ ก ษามี 7
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ 8
5. ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เกิดขึ้นจากการ
ร่วมหารือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อทาการปรับยุทธศาสตร์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มุ่งเน้น
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต
2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุบารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน การจัดการ
ศึกษา
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่ การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ยุ ทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้ว ย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
6. นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการประชุมครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
สภามหาวิทยาลั ย ได้กาหนดนโยบายมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย โดยมีนโยบาย และกรอบทิศทางการดาเนินงานดังนี้
1. นโยบำยตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อพัฒนำท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
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สร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง
1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ป่า
ของท้องถิ่น
1.1.4 จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมะขาม
หวานเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
1.1.5 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่การเรียนรู้
1.1.6 มุ่งเน้นให้ทุกคนคณะมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
มุ่งผลิ ตบั ณฑิต พัฒ นาครูและบุค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุณภาพมาตรฐาน สามารถน า
นวัตกรรมมาจัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ
1.2.1 มุ่งเน้ น การผลิ ต บัณฑิตและพัฒ นาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึ กษาให้ มีคุ ณ ภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.2.2 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ใช้
ประโยชน์ได้จริง
1.2.3 เสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตครูให้ได้รับใบประกาศวิชาชีพครู และเป็นครูมืออาชีพ
1.2.4 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร PLC ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาครูให้ได้รับวิทยฐานะที่
สูงขึ้น
1.2.5 สร้างสรรค์การจัดกิจกรรมพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กที่ช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนได้
1.2.6 พัฒนาโมเดลการสร้างครูมืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพของครูในชุมชน
1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศทางคุณภาพทางการศึกษา และ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
1.3.1 มุ่งเน้นและผลักดันการ Re-profile ของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการได้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.3.2 มุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยขั้นนาตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบ าลปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ
1.3.3 ปรับปรุงและพัฒนาให้มีการบูรณาการหลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐานและมีจุดเด่น
ตามยุทธศาสตร์และ Re-profile ของมหาวิทยาลัย
1.3.4 จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการ Re-profile ของมหาวิทยาลัย
1.3.5 สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และการมีคุณวุฒิสูงขึ้นของอาจารย์และการเข้า
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
1.3.6 มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากร เพื่อการแข่งขันได้ของมหาวิทยาลัย
1.3.7 มุ่งเน้นและพัฒนางานวิจัยทางด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม ความเป็นเลิ ศทาง
คุณภาพทางการศึกษา
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1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
มุ่งมั่นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแบบธรรมาภิบาล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชาอันจะนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
1.4.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สื บ สาน และพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการอยู่ ร่ ว มกั น แบบ
กัลยาณมิตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
1.4.2 สนับสนุนและกากับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอานาจ และหน้าที่ตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
1.4.3 จัดทาแผนและการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผล
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4.4 พัฒ นามหาวิทยาลั ยให้ เป็นมหาวิทยาลั ย แห่ งการเรียนรู้ และพัฒ นาเครือข่ายกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
1.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น ธรรมาภิบาล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารการประเมินผลงานแบบครบวงจร
1.4.6 มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา และผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรโปร่งใส่
1.4.7 เสริมสร้างสุขภาวะสังคมในองค์กร และมุ่นเน้นให้มีการสื่อสารองค์กรโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
1.4.8 เร่งรัดปรับปรุงให้มีโครงสร้างการบริหารองค์กร การบริหารงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
1.4.9 ผลั กดัน ให้ มีการเชิดชูเกียรติคนดีและคนเก่งของมหาวิทยาลั ยให้สั งคมได้รับรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
1.4.10 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. นโยบำยตำมภำรกิจ
2.1 นโยบำยกำรผลิตบัณฑิต
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีจิตอาสา และมีความเป็นผู้นา
2.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับและมีจุดเด่นที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2.1.2 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิ ศ ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
2.1.3 มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับเป็น Thailand 4.0
2.1.5 ผลักดันการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
Thailand 4.0
2.1.6 พัฒ นาให้ บั ณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเป็นผู้ ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup)
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2.1.7 พัฒนาความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าทา และกล้าแสดงออกให้บัณฑิตเพื่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2.1.8 พัฒนาการมีจิตอาสาให้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2.1.9 ผลักดันให้มีระบบการดูแลและการให้คาปรึกษาที่หลากหลายและรวดเร็ว
2.1.10 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมต่างๆ
ในระดับประเทศและนานาชาติ
2.1.11 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.1.12 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นโรงเรียนสาธิตเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของนักศึกษาและ
อาจารย์คณะครุศาสตร์
2.1.13 จัดตั้งหน่วยงานใหม่ร ะดับคณะวิชาที่มีสภาวิช าชีพรับรอง หากมีความพร้อมและ
จาเป็นจะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน
2.2 นโยบำยกำรพัฒนำงำนวิจัย
สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่มีคุณภาพสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
2.2.2 สนับสนุนให้มีการทาวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.2.3 พัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ หรือการใช้ประโยชน์จากการวิจัยที่บูรณา
การกับการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.4 ผลั ก ดั น ให้ นั ก วิ จั ย ของแหล่ ง ทุ น วิ จั ย จากหน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.2.5 ผลักดันการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถ
นาไปขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
2.2.6 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ค ณะกรรมการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย เพื่ อ ดู แ ลและ
รับผิดชอบเพื่อให้งานวิจัยมีมาตรฐานสากล
2.2.7 ผลักดันให้พัฒนาวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์ขึ้นสู่ฐาน ICT กลุ่ม1 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
2.2.8 มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ และดูแลผู้ประกอบการใหม่ (Startup) อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องจนสามารถดาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
2.2.9 สนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและแข่งขันได้
2.2.10 ผลักดันให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่สามารถสร้างนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
2.2.11 เร่งรัดผลักดันให้การดาเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแสดง
ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.2.12 ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบโดยผ่านโครงการ Mentorship coaching
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2.2.13 สร้างสรรค์ และจัดทาระบบการสร้างแรงบันดาลใจสาหรับการวิจัย การตีพิมพ์และ
การได้รับรางวัล
2.3 นโยบำยกำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร
ผลักดันให้มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยน้อมนาแนว
พระราชดาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2.3.1 มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
2.3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยศาสตร์พระราชา และThailand4.0
2.3.3 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒ นา
ท้องถิ่น
2.3.4 สนับสนุนเผยแพร่ผลงานการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และงานวิจัยเพื่ อพัฒนาท้องถิ่น
สู่สาธารณชน
2.3.5 มุ่งมั่นในการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคม
2.3.6 สนับสนุนผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่น้อมนาแนวพระราชดาริ
มาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2.4 นโยบำยกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติและ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ การสืบสาน และการฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติ
2.4.2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.4.3 ผลักดันและสร้างเสริมการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ชุมชน
2.4.4 ผลักดันการพัฒนาวารสารศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่ฐาน ICT เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.4.5 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
2.4.6 สนับสนุนการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม หอวัฒนธรรม(ชาติพันธุ์)
พิพิธภัณฑ์ หรือหอจดหมายเหตุ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2.4.7 ผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย และการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
2.4.8 สร้างสรรค์ให้มีมหกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
2.4.9 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย และการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ง านวิ จั ย ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ

7. ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรัชญา “ปัญญา เสฏฐา”
“ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด”
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ปณิธาน “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”
เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์ “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”
วิสัยทัศน์ “แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
พั่นธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชารัฐสู่การ
พัฒนา ท้องถิ่น
4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒ นา
ท้องถิ่นและ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม
ตามศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
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บทที่ 2
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
1. ข้อมูลพื้นฐำน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมทีมาจาก 2 หน่วยงาน คือ สานักวิทยบริการ และ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
สำนักวิทยบริกำร
ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก สังกัดสานักงานอธิการบดี
เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดยอาศัยอาคารศิลปะเดิม
ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ยังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม)
ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) นับ
จากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลาดับ
ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นสานักวิทยบริการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ด้วยงบประมาณ 21 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์ประจาอาคาร 10 ล้านบาท และได้
นาเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ
ปี พ.ศ. 2540 สานักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรม FoxPro ที่
เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการบริการยืม-คืนของห้องสมุด เพื่อเป็นการตอบสนองผู้ใช้
ที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2543 ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร ได้ น าระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ VTLS (Virginia Tech Library
System) ใช้ในการดาเนินงานห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม -คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุม
ด้วยบาร์โค้ดและพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545 สานักวิทยบริการ ได้นาโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี
วารสารและกฤตภาค
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งสานักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2546 สานักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุมและ
ดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษาและ
บุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของ
สานักวิทยบริ การและส านั กเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้าเป็นส านักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ สานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)
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ปี พ.ศ. 2548 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดูแล
ระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
อิ น ทราเน็ ต ของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ดู แ ลระบบโทรศั พ ท์ ทั้ ง หมดของมหาวิท ยาลั ย และดู แ ลระบบการ
ให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย 2) ด้านวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุก
สาขาวิช า และเป็ น แหล่ ง ข้ อมู ล ข่ าวสารที่ ทัน สมั ย ให้ บริการสารนิ เ ทศแก่ อ าจารย์ นักศึกษา บุคลากรใน
หน่วยงาน และชุมชน
ปี พ.ศ. 2549 ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรภายในใหม่ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ์เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549
นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในสานักฯ เป็นสานักงานผู้อานวยการและภายใต้สานักงานมีงานได้แก่ งานบริหารและ
ธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2552 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่
เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท และงานหอสมุดกลางได้ดาเนินการขอใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib version 1.3
ปี พ.ศ. 2555 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของสานัก
ไปยังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม่ เดือนตุลาคม) และเปิดบริการให้แก่ผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2555
ปี พ.ศ. 2556 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาคาร จากอาคาร
วิทยบริการ 1 เป็น อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2 เป็น อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2559 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมในการบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ปี พ.ศ. 2560 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการของสานัก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 ด้านการบริการ และได้ดาเนินการอัพเดรทโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib เป็น
version 2.0 เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
สถำนที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตาบลสะเดียง
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สานักงานผู้อานวยการ/งานบริหารและธุรการ ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
งานหอสมุดกลาง ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1-3
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
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ควำมหมำยของสัญลักษณ์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วงวำงบนรูปหนังสือเปิด
หมายถึง การให้บริการความรู้ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้พรมแดน
รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วง
หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และสีม่วงของวงแหวน
เป็นสีประจาสานัก
รูปหนังสือเปิด
หมายถึง การเปิดให้บริการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สีม่วง
หมายถึง สี ป ระจ าวัน พระราชสมภพ (วันเสาร์) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ ซึ่ง
พระองค์ ท รงเป็ น องค์ พ ระราชู ป ถั ม ภ์ ส มาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย และทรงมี
พระราชดาริให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน
โดยน าคอมพิว เตอร์ส ร้างความรู้ ความบันเทิง พัฒ นาทักษะ และทรงเป็นองค์ประธาน
กรรมการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารจั ด องค์ ก รตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นสานักงานผู้อานวยการ และภายใต้สานักงานผู้อานวยการมีกลุ่มงาน ดังนี้
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อานวยการสานักฯ

งานบริหารและธุรการ

งานหอสมุดกลาง

งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-หน่วยธุรการ
-หน่วยบุคคล
-หน่วยแผนและงบประมาณ
-หน่วยการเงินและพัสดุ
-หน่วยประชาสัมพันธ์
-หน่วยประกันคุณภาพ
-หน่วยอาคารสถานที่

-หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ
-หน่วยซ่อมบารุงทรัพยากร
สารสนเทศ
-หน่วยบริการสารสนเทศ
-หน่วยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
-หน่วยบริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
-หน่วยบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

-หน่วยบริการห้องปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์
-หน่วยบริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
-หน่วยบริการซ่อมบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์
-หน่วยบริการระบบเว็บไซต์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
-หน่วยบริการระบบโทรศัพท์และ
กล้องวงจรปิด
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คณะกรรมการประจาสานัก

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-หน่วยบารุงรักษาและบริการ
ระบบสารสนเทศ
-หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
-หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
-หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย
-หน่วยบริการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
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บุคลำกร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพปัจจุบัน มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานต่าง ๆ
ประจาปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ดังต่อไปนี้
แสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามงาน
(หน่วย: อัตรา / คน)

หน่วยงำน

อำจำรย์
ประจำ

1. งานบริหารและธุรการ
2. งานหอสมุดกลาง
3. งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รวมทั้งสิ้น

ข้ำรำชกำร / พนักงำนฯ

ลูกจ้ำง
ประจำ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวมทั้งสิ้น

1
1

ข้ำรำชกำร
1
-

พนักงำนฯ
4
6
5

1
-

6
3
2

13
9
8

1

-

5

-

1

7

3

1

20

1

12

37

หมายเหตุ ตาแหน่ง พนักงานฯ 20 คน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 17 คน พนักงานราชการ 1 คน

อำจำรย์

แสดงจานวนคณาจารย์จาแนกตาม ตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
ผศ.
รศ.

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

4

5

-

-

-

-

-

-

1

4

5

แสดงจานวนข้าราชการพลเรือน / พนักงาราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจา /
ลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามคุณวุฒิ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
คุณวุฒิสูงสุด
รวม
ต่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1

5

6

11

11

22

1
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3

4

13

19

32
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2. กำรประเมินผลกำรพัฒนำสำนักในรอบปีที่ผ่ำนมำ
2.1 กำรประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
องค์ประกอบที่/ตัวบ่งชี้
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสานักเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5.5 ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
5.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
คะแนนเฉลี่ย 4 ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

5.00

ดีมาก

4.37
4.31

ดี
ดี

5.00

ดีมาก

4.67

ดีมาก

จุดเด่น
1. ในด้านของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน ส่งผลเป็นรูปธรรม บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้เกิดดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่าง
เห็นได้ชัด
แนวทำงในกำรพัฒนำ
1. สานักมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อจะได้ทราบผลการดาเนิน
และนาผลไปปรับปรุงในปีต่อไป
2. สานักมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสานัก เพื่อหาความคุ้มค่าของการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนกับงบประมาณที่สานักได้รับ
3. สานักมีการรายงานผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง ภายหลังจากการดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
4. สานักมีกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และมีการรายงานผลของ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
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3. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกสำนัก
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (strengths)

ลำดับที่
S1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มี
1

2
3
4
5
6

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า เช่น
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
S2. มีการบริหารงานภายในองค์กรอย่างมีระบบ มีฝา่ ยที่รับผิดชอบชัดเจนและตรง
ตามสายงาน
S3. มีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

4
5
6

8
6

รวมคะแนน

61

ลำดับที่
W1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอยู่อย่าง
1

3

9

S4. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัตงิ าน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร
S5. มีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
เช่นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
S6. มีพื้นที่บริการและข้อมูลเพือ่ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เช่น ลานกิจกรรม ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มและรายบุคคล ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องคีต
ศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบันทึกการเรียนการสอน เป็นต้น

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน
จุดอ่อน (Weaknesses)

2

คะแนน
29

จากัด
W2. ระบบบริการอินเทอร์เน็ต และ WiFi แก่นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่
W3.อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มเสื่อมคุณภาพทาให้เกิดข้อบกพร่องในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน
W4.บุคลากรมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอในการรองรับภาระงาน
W5.จานวนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ งานวิจัย วารสาร สือ่ มัลติมีเดีย เป็นต้น)
ภายในหอสมุดกลาง มีสัดส่วนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
W6.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารสู่หน่วยงานภายในและภายนอกยังไม่
ทั่วถึง

รวมคะแนน
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5
4

คะแนน
17
14
9
8
6
1

55
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ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (Opportunities)

ลำดับที่
O1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนามาใช้ในการสร้าง
1
2
3
4

5

นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษา การให้บริการ การค้นคว้า และวิจัย
O2. การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
O3. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้พัฒนาสู่ชุมชน
O4. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้มีการขยายการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สายเปิดโอกาสให้เข้าถึงสารสนเทศมาก
ขึ้น
O5.การประเมินจากหน่วยอื่น เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาหรือ ISO ส่งผล
ให้หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
O6. นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยทีส่ นับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

รวมคะแนน
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก
อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats)

ลำดับที่
T1. จานวนนักศึกษาที่น้อยลงกระทบต่องบประมาณที่ได้รบั
1
T2.อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ
2
T3.ราคาวัสดุหนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูล รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศ
3
4
5

อื่น ๆ มีราคาเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
ทาให้การจัดหาไม่ครบถ้วน และครอบคลุมทุกสาขาวิชา
T4. สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงจะมีผลกระทบต่อการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณ
T5. มหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศเน้น
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย
T6. งบประมาณทีไ่ ด้รับเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
แนวโน้มลดลง

รวมคะแนน
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กรำฟแสดงศักยภำพของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

O
โอกำส

O = +24

20
15

WO = กลยุทธ์ปรับตัว/พลิกฟื้น

SO = กลยุทธ์เชิงรุก

5

W
จุดอ่อน
W= -55

-15

S = +61

-10

-5

-3

WT = กลยุทธ์ซ่อนตัว/ประคองตัว

0

6

-5
-10

10

15

20

S
จุดแข็ง

ST = กลยุทธ์กระจำย/แตกตัว
(6,-10)

-15

T
อุปสรรค
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตกอยู่ในตาแหน่ง
กลยุทธ์กระจาย/มาตรการแตกตัว (ST Strategy) หมายถึง สานักมีจุด แข็งขณะเดียวกันสานักก็ประสบกับ
สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เอื้ออานวยต่อการ ดาเนินงาน เป็นข้อจากัดจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สานักมี
ข้อได้เปรี ย บที่เป็ น จุ ดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่ง สภาพแวดล้ อมเปลี่ ยนแปลงไป ก็
สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน
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บทที่ 3
ยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ. 2561-2565
ปรัชญำ
“ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ ประทับใจการบริการ”

ปณิธำน
“เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และการให้บริการที่มีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ การบริการมีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

พันธกิจ
1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. บริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที
3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ค่ำนิยมองค์กร
1. สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ
2. ทางานเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล
3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
4. มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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กำรเปรียบเทียบพันธกิจของมหำวิทยำลัย กับพันธกิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

พันธกิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และสมรรถนะ 1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
2. การผลิตครูและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์
พระราชาและสานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. การบริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที

4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตาม 3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พระราชดาริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตาม
5. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สากล
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ความคล่องตัว ยืดหยุ่น ตามหลักธรรมาภิบาล
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กำรเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักวิทยบริกำรฯ กับ
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
1. การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย
นวัตกรรมด้านไอซีที
3. การส่งเสริมการให้บริการ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมา
ภิบาล

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2561-2565
2. การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
3. การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและ
การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมา
ภิบาล

หมำยเหตุ สาเหตุการลดประเด็นยุทธศาสตร์สานักเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย
เนื่องจาก ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นที่ 2,3 ในภาพรวมเป็นลักษณะของการผลิตและ
พัฒนาครู และบัณฑิตให้คุณภาพ ทางสานักมีความเห็นว่า ควรอยู่ในประเด็นเดียวกัน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย อนึ่งสานักวิทยบริการฯเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 ของมหาวิทยาลัยอยู่ในประเด็นเดียวกับประเด็นที่ 2 และ 3 ของสานัก

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

หน้า 26

แผนภำพควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์กับวิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
การสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต และรองรับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้
กำรบริกำรมีคุณภำพ พัฒนำ
มหำวิทยำลัยด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัล”

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้วยนวัตกรรม
ด้านไอซีที

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการให้บริการ สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพบัณฑิต
และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์
1. มีทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่ อบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การ
ปฏิบัติงาน การวิจัยและนวัตกรรม
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1.ระดับความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
(คะแนนเต็ม 5)
2. ระดับความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นการ
บริการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)
3. จานวนระบบสารสนเทศที่ได้รบั
การพัฒนา

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564

2565

คะแนน

3.60

3.70

3.80

4.00

4.00

คะแนน

3.60

3.70

3.80

4.00

4.00

ระบบ

2

2

2

2

2

หน่วยนับ

กลยุทธ์
1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านห้องสมุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมพื้นที่
การบริการ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
มำตรกำร/โครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง มีดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ และพัฒนาหอสมุดกลาง
3. โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
4. โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
5. โครงการบารุงรักษาระบบ FireWall
6. โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ
7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานต่อองค์กร
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โครงกำรใหม่ มีดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบสารองฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ (DR Stie)
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการ
พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น และฐานข้อมูลให้รองรับทุกแพลตฟอร์ม เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ
ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. งานหอสมุดกลาง
2. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที
เป้ำประสงค์
1. มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้วย
นวัตกรรมด้านไอซีที
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ.
หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

2565

ระบบ

1

2

2

2

2

คะแนน

3.60

3.70

3.80

4.00

4.00

กลยุทธ์
1. พัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที
1.

มำตรกำร/โครงกำร
1. โครงการบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLip
2. โครงการบารุงรักษาห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID)
ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. งานหอสมุดกลาง
2. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานบริหารและธุรการ
4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรส่งเสริมกำรให้บริกำร สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
1. มีการให้บริการวิชาการ และสืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชา
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพระราชดาริ
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม ตาม
พระราชดาริ
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามพระราชดาริ
(คะแนนเต็ม 5)

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ.
หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

2565

โครงการ/
กิจกรรม

2

2

2

2

2

คะแนน

3.60

3.70

3.80

4.00

4.00

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการและสืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. สืบสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการพระราชดาริ
มำตรกำร/โครงกำร
1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

หน้า 31

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
1.
2.
3.
4.

มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
มีการพัฒนาบุคลากรของสานักอย่างต่อเนื่อง
มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. ระดับคะแนนการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2.ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
3. จานวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่
ให้บริการ
4.ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
5. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
6.จานวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่บุคลากรเข้า
ร่วม ทั้งภายในและภายนอกสานัก
7. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
8. บุคลากรสายสนับสนุนผ่านการ
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศตาม
เป้าหมายที่กาหนด (ยกเว้นพนักงาน
อาคารและพนักงานสถานที่)
9. จานวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ.
2561
2562 2563 2564

2565

คะแนน

3.60

3.70

3.90

4.10

4.30

คะแนน

3.60

3.70

3.80

4.00

4.00

License

250

250

250

250

250

คะแนน

3.80

4.00

4.25

4.30

4.40

ร้อยละ

80

85

90

90

95

โครงการ /
กิจกรรม

-

3

4

4

5

ร้อยละ

-

85

90

90

95

ร้อยละ

-

80

85

85

90

โครงการ /
กิจกรรม

2

2

2

3

3

หน่วย
นับ
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
มำตรกำร/โครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง มีดังนี้
1. โครงการประกันคุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในองค์กร
3. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
4. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. โครงการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. โครงการบริหารสานักงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
8. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. โครงการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(PMIS)
โครงกำรใหม่ มีดังนี้
10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Recorder) แบบ 16 ช่อง
12. โครงการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
36,000 บีทียู
13. โครงการเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์และค่าติดตั้ง
14. โครงการอุปกรณ์ควบคุมการสับเปลี่ยนโอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟ
15. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
16. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนด้านงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานหอสมุดกลาง
3. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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บทที่ 4
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรและกำรติดตำมประเมินผล
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร
แผนยุทธศาสตร์ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 ฉบับนี้ ได้ผ่านการ
ระดมความคิด และการมีส่ ว นร่ว มจากทุก สายงานภายในส านัก โดยให้ ส อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการวิพากษ์โดยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสานักที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักแล้ว จึงนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานัก
ในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแผนแม่บทในการดาเนินงานของสานักให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักแล้ว ได้นาแผนยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารส านั ก แล้ ว จึ งน ามาเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และให้ ห น่ว ยงานภายในส านัก และดาเนิน การจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อไป มีขั้นตอนการดาเนินงานปฏิบัติดังนี้
1. ดาเนินการถ่ายทอดแผนยุท ธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานภายในสานัก โดยการประชุมชี้แจงทาความ
เข้าใจในทิศทางการดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นที่รับรู้ และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่ อ
ร่วมกันผลักดันให้การดาเนินงานตามแผนบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
2. นาแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดทาโครงการของบประมาณ
3. ทาแผนกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักและแผนปฏิบัติ
ราชการของงานต่าง ๆ
4. สานักดาเนินการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์และแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดการเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน
5. ทุกหน่วยงานของสานักจะต้องรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน และครั้งที่ 2 ทารายงานเป็นรูปเล่มส่งสานักและสานักสรุปในภาพรวมส่ง
มหาวิทยาลัยในสิ้นปีงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

หน้า 34

ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.มีทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้าน
ห้องสมุดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ

2. มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
และการวิจัย

2. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้าน
2.ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
ด้านบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
สนับสนุนการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ครอบคลุมพื้นที่
การบริการ

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 3.จานวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

1.ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบ
งานหอสมุดกลาง

งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ

งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ

หน้า 35

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

1. มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย 1. พัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมด้าน
นวัตกรรมด้านไอซีที
ไอซีที

ตัวชี้วัด
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยไอซีที
2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

ผู้รับผิดชอบ
-งานบริหารและธุรการ
-งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ
–งานหอสมุดกลาง
- งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ

หน้า 36

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรให้บริกำร สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. มีการให้บริการวิชาการ และสืบสาน
โครงการตามศาสตร์พระราชา

1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ และสืบ
สานโครงการตามศาสตร์พระราชาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

1. จานวนโครงการ/กิจกรรม ตามพระราชดาริ

2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามโครงการพระราชดาริ

2. สืบสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
โครงการพระราชดาริ

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมตามพระราชดาริ
(คะแนนเต็ม 5)

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

ผู้รับผิดชอบ
-งานบริหารและธุรการ
-งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ
-งานหอสมุดกลาง
- งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ

หน้า 37

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

1. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

2. มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของชุมและท้องถิ่น

2. สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
และท้องถิ่น

3. มีการพัฒนาบุคลากรของสานักอย่าง
ต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

4. มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. ระดับคะแนนการบริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
3. จานวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริการ
4. ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศ (จากคะแนนเต็ม 5)
5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
6.จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่บุคลากรเข้าร่วม ทั้งภายในและ
ภายนอกสานัก
7. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศตามเป้าหมายที่กาหนด
8. บุคลากรสายสนับสนุนผ่านการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ(ยกเว้นพนักงานอาคารและ
พนักงานสถานที่)
9. จานวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

-งานบริหารและธุรการ
-งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ
-งานหอสมุดกลาง
-งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ

-งานบริหารและธุรการ
-งานหอสมุดกลาง

หน้า 38

แผนที่ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2561-2565 กับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2561-2565
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ประเด็นทิศทำง และนโยบำยกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ.2551-2565)
1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น
2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา
6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
7. เครือข่ายอุดมศึกษา
8.การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560-2564
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาไทย
4.0
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาสมรรถนะกาลังและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
5. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2561-2565

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ กำรบริกำรมีคุณภำพ พัฒนำมหำวิทยำลัย
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ
การเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต และ
รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.1 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านห้องสมุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
1.3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้
และการสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่การบริการ
1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน
2.1 พัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที

2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที
3. การส่งเสริมการให้บริการ สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
4. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

กรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ และสืบสานโครงการ
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.2 สืบสานการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการ
พระราชดาริ
4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4.2 สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ปรัชญำ : ปัญญา เสฏฐา ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด
ปณิธำน : ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังนี้
1. ทาการสอน, ผลิตครู, ส่งเสริมวิชาการ
2. วิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม, ส่งเสริมวิทยฐานะครู, วิชาชีพขั้นสูง
4. ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ยุทธศำสตร์
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
3. การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

หน้า 39

แผนที่ยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ กำรบริกำรมีคุณภำพ พัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
พันธกิจ

สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์

การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

มิติดำ้ น
ประสิทธิผล

มีทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านห้องสมุด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

การบริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยนวัตกรรม
ด้านไอซีที

มีนวัตกรรมด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ

ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การส่งเสริมการให้บริการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มีการให้บริการวิชาการและสืบสานโครงการ
ตามศาสตร์พระราชา

บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น ตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

มีการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาบุคลากรของ
สานักอย่างต่อเนื่อง

มิติดำ้ น
คุณภำพ

มิติดำ้ น
ประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร
มิติดำ้ นกำร
พัฒนำสถำบัน

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการ

บัณฑิตมีคุณภาพ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน

จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
ด้านห้องสมุดเพื่อตอบสนอง
สนับสนุนการให้บริการ

มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้วยนวัตกรรมด้านไอซีที

พัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรม
ด้านไอซีที

บริการมีคุณภาพด้วยนวัตกรรมไอซีที
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ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ และสืบสานโครงการ
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนและท้องถิ่น
มีการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

สืบสานถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการ
พระราชดาริ

ให้บริการและสืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระบบบริหารจัดการที่ดี
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