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กรอบทิศทางการพัฒนา 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปรัชญา (Philosophy)  

“แหลงสารสนเทศ  สนับสนุนการบริการเทคโนโลยี  เพื่อชุมชน ทองถิ่น” 

วิสัยทัศน (Vision)   

นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University 

พันธกิจ (Mission) 

1.  สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบให

สอดคลองกับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  คุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 

2.  สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิผล ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

3.  สนับสนุนการวิจัย  และนวัตกรรม โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และระบบเครือขายการ

สื่อสารขอมูลเพ่ือพัฒนาความรูที่ยั่งยืน 

4.  สนับสนุนการใหบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยการบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ  ถายทอดความรูเทคโนโลยีสูชุมชน  ทองถิ่น 

5.  จัดทำฐานขอมูลทองถิ่นตอบสนองความตองการของชุมชนตามศาสตรพระราชา 

 

คานิยมองคกร (Core Values)  

POWER 

P (PROACTIVE)  การทำงานเชิงรุก 

O (OWNERSHIP)  ความรูสึกเปนเจาขององคกร 

W (WE ARE FAMILY)  เปนครอบครัวเดียวกัน 

E (EXCELLENT SERVICES)  การบริการที่เปนเลิศ 

R (RELATION)  สรางความสัมพันธทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 



อัตลักษณ (Identity) 

 บัณฑติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  “จิตอาสา ใฝรู สูงาน”  

เอกลักษณ (Uniqueness) 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  เนน

การดำเนนิการ 2 เรื่อง  คือ  1) บริการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2) บริการดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ ภายใตคำวา “บริการคืองาน และความสุข” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่  1 พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัย (Digital Administration) 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ และมี

ประสิทธิภาพ (Digital Infrastructure) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสนับสนุน การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 (Digital Learning) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหมีความ

พรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Digital Training Center) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรมดิจิทัล 

(Digital Knowledge Center) 

 

เปาประสงค 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจของผูบริหาร 

2. มีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิตอบที่ครอบคลุม  ที่มีเสถียรภาพ  และมีประสิทธิภาพ 

3. มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในการสนับสนุนการเรียนรู 

4. บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปรับการพัฒนาและเพิ่มศกัยภาพ ใหมีความรูดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

5. มีศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินโดยใชนวัตกรรมดจิิตอล 

 

กลยุทธ 

1. จัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  



2. สนับสนนุการจัดหาระบบสารสนเทศสาหรับผูบริหาร (EIS) 

3. หนวยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล  

4. พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน (RRU Mobile Application) 

7. จัดทำศูนยขอมูลทีไ่ดมาตรฐาน :  Data Center 

8. ขยายพื้นที่การใหบริการ  Internet  (อินเทอรเน็ต) และ Wireless Lan (เครือขายไรสาย)  

ครอบคลุมพ้ืนที่ใหบริการ 

12. พัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. พัฒนาการบริการหองสมุดใหเปนหองสมุดดิจิตอล  

17. จัดทำหองฝกอบรมที่ทันสมัย 

22. พัฒนาเว็บไซตและโมบายแอพลเิคชั่นใหมีทันสมัย และรองรับการใชงานไดทุกเครือขาย 

 

ทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป พ.ศ. 2563 

1. พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแหลงเรียนรู ที่มีสิ ่งอำนวยความ

สะดวกครบถวน 

2.  พัฒนาภูมิทัศนภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแหลงสนับสนุนการ

เรยีนการสอน  การบริหารงาน โดยจัดพ้ืนที่ใหสามารถใชงานรวมกันของทุกหนวยงานภายใน อันไดแก หอง

ประชุมกลุมยอย  และหองประชุมกลุมใหญ เปนตน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหครอบคลุมพื้นที่การใชงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร เมือง และบางคลา 

 

  



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

(Digital Administration) 

เปาประสงค มีระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจของผู บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 

1. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงาน คะแนน 3.50 

2. ผลการวิจัยที่ตีพิมพ บทความ 1 

3. จำนวนโมบายแอพพลิเคชั่น ชิ้น 1 

4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ คะแนน 3.50 

 

กลยุทธที่   

 1.1 พัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร  ระยะ 4 ป พ.ศ. 2562 – 2565 

 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู บริหาร (Executive Information System: EIS) เพื่อ

สนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร 

 1.3 นำเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูลนาดใหญ (Big data analytics) มาใชสนับสนุนในการ

บริหารจัดการและการตัดสินใจของผูบริหาร 

 1.4 จัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล  เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับ

สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

 1.5 พ ัฒนาโมบายแอพพลิเคช ั ่น (RRU Mobile Application) เพื่อสน ับสน ุนการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 1.6 พัฒนาระบบ Student Assistant เพื่อชวยเหลือนักศึกษาในดานตางๆ 

 1.7 พัฒนาระบบการบริหารโดยใชหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 1.8 พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการเรียนการสอน  การบริหาร  และการตัดสินใจ 

 1.9 ขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยดวยวิธีการของ Webometrics 

 

แนวปฏิบัติ  

 1. ประชุม อบรม สัมมนานักวิชาการคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระยะ 4 ป พ.ศ. 2562 – 2565 

 2. วิเคราะห และจัดหาระบบสารสนเทศสำหรับผูบริหาร (Executive Information System: 

EIS) 



 3. พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั ่น (RRU Mobile Application) เพื ่อสนับสน ุนการบร ิหาร

มหาวิทยาลัย โดยนักวิชาการคอมพิวเตอรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ 

(Digital Infrastructure) 

เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานดิจิตอลที่ครอบคลุม ที่มีเสถียรภาพ  และมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 

1. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คะแนน 3.5 

2. จำนวนเครือขายไรสาย ตัว 50 

 

กลยุทธที่   

 2.1 พัฒนาหองศนูยขอมูลกลาง (Data Center) ใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

 2.2 พัฒนาอินเทอรเน็ตใหครอบคลุม  มีเสถียรภาพ  ประสิทธิภาพ  และเพียงพอตอความ

ตองการใชงาน 

 2.3 พัฒนาเครือขายไรสายใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ  และมีประสิทธิภาพ 

 2.4 พัฒนาความรวมมือและเครือขายดานสารสนเทศ  เพื ่อสรางความหลากหลายในการ

ใหบริการ 

 

แนวปฏิบัติ  

 1. สอบถามความตองการใชงานอินเทอรเน็ต 

 2. สรางเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหนวยงานเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื ่อสนับสนุน การเรียนรู ใน

ศตวรรษที ่21 (Digital Learning) 

เปาประสงค มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในการสนับสนุนการเรียนรู 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 

1. จำนวนฐานขอมูลสารสนเทศออนไลนท่ีทันสมยั  สามารถเขาถึงได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ฐานขอมูล 2 

2. รอยละที่เพิ่มข้ึนของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา รอยละ 80 

3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ คะแนน 3.50 

4. จำนวนเอกสารจัดเก็บรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ชื่อเร่ือง 100 

5. ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ ระบบ 1 

 

กลยุทธที่  

 3.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพออนไลน  เพื่อใหสอดคลอง  และเพียงพอ

ตอความตองการเปนไปตามมาตรฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 3.2 พัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรู  สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนนุการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 

 3.3 พัฒนาหองสมุดดิจิตอล ที ่ประกอบไปดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผลงานวิชาการของ

คณาจารย และจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 3.4 พัฒนาระบบประชาสัมพันธใหเขาถึงผูใชบริการ  อยางทั่วถึงและหลายชองทาง 

 3.5 สรางเครือขายความรวมมือแหลงสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศ 

 

แนวปฏิบัติ  

 1. สอบถามความตองการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหตรงความตองการของรายวิชาที่เปดสอน

ในภาคเรียนนั้นๆ  

 2. สรางเครือขายความรวมมือแหลงสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศ 

 3. จัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติทดแทนระบบเดิม 

 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหมีความพรอม

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Digital Training Center) 

เปาประสงค บุคลากร  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหมีความรู

ดานดิจิทัล รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 

1. จำนวนศูนยฝกอบรม ศนูย 1 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ คะแนน 3.5 

3. จำนวนความรวมมือกับหนวยงาน หนวยงาน 1 

4. ความพึงพอใจในการสอนมาตรฐานวิชาชีพดานไอท ี รอยละ 95 

 

กลยุทธที่   

 4.1 จัดตั้งศนูยฝกอบรมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

ใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 4.2 พัฒนาหองฝกอบรมที่ทันสมัยเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูใหแกชุมชน และทองถ่ิน 

 4.3 สรางความรวมมือกับบริษัทเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ 

 4.4 พัฒนาศูนยสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 

 

แนวปฏิบัติ  

 1. จัดหาสถานที่จัดตั้งศูนยสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 

 2. สนับสนุนใหบุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับบริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำในการพัฒนาการ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรมดิจิทัล

(Digital Knowledge Center) 

เปาประสงค มีศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรมดิจิทัล 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 

1. ฐานขอมูลการเรยีนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรม

ดิจิทัล 

ฐานขอมูล 1 

2. จำนวนเครือขาย ระบบฐานขอมูล ระบบ 1 

 

กลยุทธที่   

 5.1 พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น  ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใชอยางสรางสรรค 

 5.2 พัฒนาเว็บไซตและโมบาลแอพลิเคชั่น ที่นำเทคโนโลยีดานคิวอารโคด (QR Code) และ

ความเปนจริเสมือน (Augmented Reality: AR) มาประยุกตใช 

  

แนวปฏิบัติ  

 1. ประสานงานกับศูนยศิลปะ วัฒนธรรม และทองถิ่นในการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการ

เรยีนรูวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชอยางสรางสรรค 

 2. ดำเนินการพัฒนาเว็บไซตและโมบาลแอพลิเคชั่น ที ่นำเทคโนโลยีดานคิวอารโคด (QR 

Code) และความเปนจริเสมือน (Augmented Reality: AR) มาประยุกตใช 

 

 



 

ผงัแสดงความสมัพนัธของวสิัยทศัน พนัธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร และเปาประสงค 
 

วสิยัทศัน (Vision) เปนแหลงสารสนเทศ พรอมใหบริการเทคโนโลยีท่ีทนัสมัยเพ่ือตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย  ชุมชน  ทองถ่ิน 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร 

(Strategic Issue) 

พัฒนาและใหบริการระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การบริหารมหาวิทยาลัย 

(Digital Administration) 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดิจิตอลใหครอบคลมุ มี

เสถียรภาพ และมี

ประสิทธิภาพ (Digital 

Infrastructure) 

 พัฒนาและสงเสรมิการใช

เทคโนโลยดิีจติอลเพ่ือ

สนับสนุน การเรียนรูใน

ศตวรรษที ่21 (Digital 

Learning) 

 พัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพบุคลากร 

นักศึกษา และบุคคล

ทั่วไป ใหมีความ

พรอมดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือรองรับ

ระเบียง เศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก 

(Digital Training 

Center) 

 พัฒนาศูนยการเรียนรู

วัฒนธรรม ภูมปิญญา

ทองถ่ินโดยใช 

นวัตกรรมดิจิตอล 

(Digital Knowledge 

Center) 

 

เปาประสงค 

- ประสิทธผิลตาม

ยทุธศาสตร 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหาร และ

การตัดสินใจของผูบริหาร 

 มีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิตอบ

ที่ครอบคลุม  ที่มีเสถียรภาพ  

และมีประสิทธิภาพ 

 มีการนำเทคโนโลยี

ดิจิตอลมาใชในการ

สนับสนุนการเรียนรู 

 บุคลากร นักศึกษา 

และบุคคลท่ัวไปรับ

การพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพ ใหมีความรู

ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

รองรับระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 

 มีศูนยการเรยีนรู

วัฒนธรรม  ภูมิปญญา

ทองถิ่นโดยใชนวัตกรรม

ดิจิตอล 

 

คุณภาพการบรกิาร มีแหลงสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  และบริการวิชาการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 
 



ประสิทธภิาพ     การ

ปฏบิตักิาร 
เปนองคกรที่ใหบริการวชิาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

การพัฒนาองคกร 
พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

เปนแหลงเรียนรู ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถวน 

 พัฒนาภูมิทัศนภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแหลงสนับสนุน

การเรียนการสอน  การบริหารงาน โดยจัดพื้นท่ีใหสามารถใชงานรวมกันของทุกหนวยงาน 

 

ความเชือ่มโยงระหวางพันธกจิสถาบันอดุมศึกษา พนัธกจิมหาวทิยาลยั กบัพันธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค ของหนวยงาน 

วสิยัทศัน (Vision) : แหลงสารสนเทศ พรอมใหบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย  ชุมชน  ทองถิ่น 

 

พนัธกจิของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

พันธกจิ 

มหาวทิยาลยัฯ 

พนัธกจิหนวยงาน 

(Mission) 

ประเดน็ยทุธศาสตรหนวยงาน 

(Strategic Issue) 

เปาประสงคหนวยงาน 

(Goal) 

1. การจดัการเรียนการ

สอน 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคณุธรรม 

เชี่ยวชาญในศาสตรและภูมิปญญา

ทองถ่ินภาคตะวันออกตอบสนอง

ความตองการของสังคม และการ

พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศ

ไทย 4.0 รวมท้ังเสรมิสรางความ

เขมแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

1.  สนับสนุนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั จัดหาทรัพยากร

สารสนเทศทุกรูปแบบใหสอดคลอง

กับการเรยีนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ  คุณภาพ เพื่อรองรบั

การพัฒนาประเทศตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 

 

พัฒนาและใหบริการระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การ

บริหารมหาวิทยาลัย (Digital 

Administration) 

 

มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหาร และการตดัสินใจของ

ผูบริหาร 

2. การวจิยั 2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบน

ฐานทรัพยากรและภมูิปญญาทองถ่ิน

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. สนับสนุนการวิจัย  และนวัตกรรม 

โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และ

ระบบเครือขายการสื่อสารขอมลูที่

ทนัสมัย เพ่ือพัฒนาความรูที่ย่ังยืน 

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ใหมี

ความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือรองรับระเบียง เศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Digital 

Training Center) 

บุคลากร นักศึกษา และบุคคล

ทั่วไปรับการพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพ ใหมีความรูดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล รองรับระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 



พนัธกจิของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

พันธกจิ 

มหาวทิยาลยัฯ 

พนัธกจิหนวยงาน 

(Mission) 

ประเดน็ยทุธศาสตรหนวยงาน 

(Strategic Issue) 

เปาประสงคหนวยงาน 

(Goal) 

3. การบริการทางวชิาการ 3. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสู

ทองถ่ินตอบสนองความตองการของ

ชุมชน และทองถ่ินตามศาสตร

พระราชา ใหชุมชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี

ตอเนื่องและยั่งยืน    

2. สนับสนุนการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลยัใหสัมฤทธ์ิผล ดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ทันสมัยเพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาและสงเสริมการใช

เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อสนับสนุน 

การเรียนรูในศตวรรษที ่21 

(Digital Learning) 

 

บุคลากร นักศึกษา และบุคคล

ทั่วไปรับการพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพ ใหมีความรูดาน

เทคโนโลยีดิจิทลั รองรับระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 4. บริการวิชาการ  และประสาน

ความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษา ชุมชน องคการทั้ง

ในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถ่ินแหงภาคตะวันออก 

ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำ

ศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น 

4. สนับสนุนการใหบริการวิชาการ  

การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมภาค

ตะวันออก โดยการบริการทรัพยากร

สารสนเทศ  ถายทอดความรู

เทคโนโลยีสูชุมชน  ทองถ่ิน 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิตอล

ใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ และ

มีประสิทธภิาพ (Digital 

Infrastructure) 

มีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิตอลที่

ครอบคลมุ  ที่มีเสถียรภาพ  และมี

ประสิทธภิาพ 

4. การทำนบุำรงุศลิปะ 

วฒันธรรม 

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภมิู

ปญญาทองถ่ิน 

5. จัดทำฐานขอมูลทองถ่ินตอบสนอง

ความตองการของชุมชนตามศาสตร

พระราชา 

พัฒนาศูนยการเรียนรูวฒันธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ินโดยใช 

นวัตกรรมดิจิตอล (Digital 

Knowledge Center) 

มีศูนยการเรียนรูวฒันธรรม  ภูมิ

ปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรม

ดิจิตอล 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



แผนปฏิบตักิาร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบาย / พนัธกจิ / ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตวัชี้วัด / กลยุทธ / โครงการ / ผูรบัผดิชอบ / งบประมาณ 

 

วิสยัทัศน  นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University 

พนัธกจิ    สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  คุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 

 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ยทุธศาสตรที ่ 1  พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารมหาวิทยาลัย (Digital Administration) 

ยทุธศาสตรที ่ม. 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลยัสูประเทศไทย 4.0                                                                     

(งบประมาณแผนดิน 12,504,000.00  บาท / งบประมาณเงินรายได  4,211,500.00 บาท) 

ตัวชีวั้ด 
เปาหมาย 

ป 63 
กลยทุธ โครงการ (ตามแผน ม.) โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เปาประสงค 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจของผูบริหาร  

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 95 พัฒนาระบบหารบริหารโดยใช

หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

พัฒนางานตามหลักธรรม

มาภิบาล 

โครงการคาใชจายในงานวิทยบริการ 

- จัดหาหนังสือวิชาการ 

- จัดหาหนังสือพิมพ/วารสาร 

รองผูอำนวยการวิทย

บริการ 

 

งบประมาณเงนิ

แผนดิน 

300,000.00 

รอยละของการปรับปรุงระบบ

แลวเสร็จตามกำหนดเวลา 

รอยละ 90 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก

หนวยงาน 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมทุกหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

และเช่ือมโยงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร บางคลา 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

และเครือขายสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

รองฯ เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

งบประมาณเงนิ

แผนดิน 

12,204,000.00 

 

   โครงการคาใชจายในงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- บำรุงรักษาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

- บำรุงรักษา  

รองฯ เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

งบประมาณเงนิ

รายได  

2,312,500.00 

รอยละความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 95 พัฒนาระบบบริหารสูประเทศไทย 

4.0 ตามศาสตรพระราชา 

โครงการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

โครงการคาใชจายในการบริหารสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองฯ บริหารงาน

ทั่วไป 

งบประมาณเงนิ

รายได 



ตัวชีวั้ด 
เปาหมาย 

ป 63 
กลยทุธ โครงการ (ตามแผน ม.) โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

- ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 

ปละ 3 ครั้ง 

- สนับสนุนการประชุม  อบรม  

สัมมนาของผูบริหารสำนัก 

- คาวัสดุสำหรับการปฏิบัติงาน 

- คาครุภัณฑในการปฏิบัติงาน 

 

1,899,000 

 

 

 

  



วิสยัทัศน  นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University 

พนัธกจิ   สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสัมฤทธ์ิผล ดวยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตรที ่2  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจทิลัใหครอบคลมุ มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ (Digital Infrastructure) 

ยทุธศาสตรที ่ม. 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0 

(งบประมาณแผนดิน 2,166,600.00  บาท/งบประมาณรายได  20,868,000.00) 

ตัวชีวั้ด 
เปาหมาย 

ป 62 
กลยทุธ โครงการ (ตามแผน ม.) โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เปาประสงค 1  มีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลที่ครอบคลุม  ท่ีมีเสถียรภาพ  และมีประสิทธภิาพ  

จำนวนครั้งของการเกิด 

Downtime ของระบบ

เครือขายหลัก 

ไมเกิน 5 

ครั้ง/ป 

ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ปองกัน

ระบบเครือขายหลักอยางตอเนื่อง 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมทุกหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

และเช่ือมโยงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร บางคลา 

โครงการบริการสาธารณูปโภค 

- คาเชาวงจรความเร็วสูง 

 

รองผูอำนวยการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณเงนิ

แผนดิน 

2,166,600.00 

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติ

ตามชการตามคำรบัรอง 

3.50 พัฒนาหองศูนยขอมูลกลาง (Data 

Center) ใหมีประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพ 

โครงการจัดทำหองขอมูลมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร (RRU Data 

Center) 

รองฯ เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

งบประมาณเงนิ

รายได 

20,868,000.00 

 

  



วิสยัทัศน นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University 

พนัธกจิ   สนับสนุนการวิจัย  และนวัตกรรม โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และระบบเครือขายการส่ือสารขอมูลเพ่ือพัฒนาความรูท่ียั่งยืน 

ยทุธศาสตรที ่3  พัฒนาและสงเสรมิการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือสนับสนุน การเรียนรูในศตวรรษที ่21 (Digital Learning) 

ยทุธศาสตรที ่ม. 1 พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารมหาวิทยาลัย (Digital Administration) 

(งบประมาณเงนิรายได  82,360.00 บาท) 

ตัวชีวั้ด 
เปาหมาย 

ป 62 
กลยทุธ โครงการ (ตามแผน ม.) โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เปาประสงค 1  มีการนำเทคโนโลยดิีจิตอลมาใชในการสนับสนุนการเรียนรู  

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 95 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน

รูปแบบฉบับพิมพออไลน เพ่ือให

สอดคลองละเพียงพอตอความ

ตองการเปนไปตามมาตรฐานของ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

โครงการสงเสริมการจัด

กิจกรรมการใชประโยชน

ของบางคลาอยางคุมคา 

โครงการโครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ิม

พ้ืนที่ศึกษาเรียนรู 

 

รองฯ วิทยบริการ 57,360.00 

จำนวนเอกสารรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

100  

ชื่อเรื่อง 

พัฒนาหองสมุดดิจิตอลที่

ประกอบดวยเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ผลงานวิชาการของ

คณาจารย และจัดหาระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุน

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (ThaiLIS 

Digital Collection TDC) 

รองฯ วิทยบริการ 25,000.00 

 

 

 

 



 

 

วิสยัทัศน  นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University 

พนัธกจิ   สนับสนุนการใหบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ถายทอดความรูเทคโนโลยีสูชุมชน  ทองถิ่น 

ยทุธศาสตรที ่4  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Digital Training Center) 

ยทุธศาสตรที ่ม. 6 การพัฒนาระบบบรหิารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุกเพ่ือสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

(งบประมาณเงนิรายได  126,000.00 บาท) 

ตัวชีวั้ด 
เปาหมาย 

ป 62 
กลยทุธ โครงการ (ตามแผน ม.) โครงการ/กิจกรรม ผูรบัผิดชอบ งบประมาณ 

เปาประสงค บคุลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปรับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ ใหมีความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

จำนวนหนวยงานภายในท่ีเปน

เครือขายในการพัฒนาชุมชน 

1 หนวย สรางเครือขายการพัฒนาชุมชน โครงการสรางความ

รวมมือเพื่อพัฒนาแหลง

เรียนรูและแหลงฝก

ประสบการวิชาชีพ 

โครงการบริการวิชาการเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีและความรูสูทองถิ่น 

รองฯ บริหารงาน

ทั่วไป 

งบประมาณเงนิ

รายได 

67,000.00 

บุคลากรสายสนับสนุนไดรับ

การพัฒนา 
 

สรางวัฒนธรรมองคการ โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางหนวยงาน 

โครงการสงเสริมการเรียนรู:  การ

สงเสริมการอานและทักษะการสืบคน 

รองฯ บริหารงาน

วิทยบริการ 

งบประมาณเงนิ

รายได 

10,000.00 

  26 คน พัฒนาบุคลากรใหมี

ความกาวหนาในสายงาน 

โครงการบริการงานดานวิชาการ

สนับสนุนภาระกิจสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รองฯ บริหารงาน

ทั่วไป 

49,000.000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทัศน นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University 

พนัธกจิ   จัดทำฐานขอมูลทองถ่ินตอบสนองความตองการของชุมชนตามศาสตรพระราชา 

ยทุธศาสตรที ่5  พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินโดยใช นวัตกรรมดิจิตอล (Digital Knowledge Center) 

ยทุธศาสตรที ่ม. 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0 

(งบประมาณ.......................... บาท) 

ตัวชีวั้ด 
เปาหมาย 

ป 62 
กลยทุธ โครงการ (ตามแผน ม.) โครงการ/กิจกรรม ผูรบัผิดชอบ งบประมาณ 

เปาประสงค  มีศูนยการเรียนรูวฒันธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินโดยใชนวัตกรรมดิจิตอล  

จำนวนฐานขอมูลที่เช่ือมโยง

ศูนยกลางการเรียนรูดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1 พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช

อยางสรางสรรค 

ปรบัปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมทุกหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

และเช่ือมโยงกับ

โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลและ

นิทรรศการศูนยกลางการเรียนรูดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  

และงานวิจัยของภาคตะวันออก 

ผูอำนวยการ 0.00 

จำนวนเครือขายระบบ

ฐานขอมูล 

1 พัฒนาเว็บไซตและโมบายแอพลิ

เคชั่นท่ีนำเทคโนโลยีดานควิอาร

โคด (QR Code) และความเปน

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดาน

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินดวย

คิวอารโคด (QR Code) และความเปน

ผูอำนวยการ 0.00 



จริงเสมือน (Augmented 

Reality: AR) มาประยุกตใช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร บางคลา 

จริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 

มาประยุกตใช 

 


