
รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 ณ ห้องประชุมพวงแสด  ชั้น 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
................................................ 

ผู้มาประชุม 

1. นายธนาวุฒิ นิลมณี  
2. นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ  
3. นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน  
4. นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย  
5. นางสาวสายธาร สุเมธอธิคม  
6. นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

นายเชาวลิต 
นางสาวโสภา 
นางบัวระภา 
นายสมโภชน ์
นายปาโมกข์ 
นายกฤษณ์ 
นายปฐมพงศ์ 
นายเชวงศักดิ์ 
นายแสงสรรค์ 
นางอุมาพร 

สมบูรณ์พัฒนากิจ 
ไทยลา 
กลยนีย์ 
กุลธารารมณ์ 
รัตนตรัยาภิบาล 
จ านงนิตย์ 
จ านงค์ลาภ 
คงเกิด 
ตินารักษ์ 
สรวลสรรค ์

 

 

เริ่มประชุมเวลา     9.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                      ประธานกล่าวรายงานการจัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการ      
ปี พ.ศ . 2557 – 2561 และแผนปฏิบัติราชการปี 2560  เนื่องจากการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้องผ่านกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรในหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนและผลักดันผลการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557 - 2561 ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560 ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการ  ปี พ.ศ.  2557 – 2561   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



.ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ฉบับ พ.ศ. 2557  2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

วิสัยทัศน์ “พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
                       พันธกิจ   1. พัฒนานวัตกรรมด้านไอที เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าว 
                                       ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
                                   2.  ผลิตการบริการการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพ่ือบูรณาการเข้า 
                                        กับการเรียนการสอนสมัยใหม่โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   3.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                        และประสิทธิผลการบริหารการศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสร้าง 
                                        หลักธรรมาภิบาล 
                                   4.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทางไอซีทีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการ 
                                        พัฒนาประเทศ 
                                   5.  จัดหาทรัพยากรด้านไอซีที โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
                                        ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
(Digital Academic)  เพ่ือยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาด้วยการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาค
การศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จนน าไปสู่
การพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (Smart Student)  
2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Smart Lecturer) 

             3.   พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Smart Personal) 
             4.   พัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ (Smart Knowledge) 
             5.   พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  (Center of Excellence) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
สมัยใหม่ (Digital  Content)  เพ่ือพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื้อหา/
สารัตถะที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จน
น าไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

 



            1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (Smart Learning) 
            2. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล (Smart Library) 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการท างานขององค์กรไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่คุณภาพ     
(Digital society) คือการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ที่
เอ้ืออ านวยต่อคนทุกระดับ โดยค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
กันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบงานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Services) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย เพ่ือบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ (Digital Research) คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบ
วงจร ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบบริหารและบริการงานวิจัย (e-Research) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ คือการเน้นการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  (Digital 
Analytics) โดยการอ านวยความสะดวก (Facilitator) และการส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยการ
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
เทคโน โลยีดิ จิทั ลอย่ างโปร่งใสและปิดช่องทางในการคอรัปชั่ น ประกอบด้ วย 1 กลยุทธ์  คื อ                  
5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมทรัพยากรและช่องทางการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Infrastructure) ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การมีขนาดและความสามารถที่พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 
คือ 6.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Infrastructure) 

            ในปี  2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการก าหนดแผนงานและ           
โครงการ เพ่ือเสนอของบประมาณในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณตาม           
แผนปฏิบัติราชการ ทั้งสิ้น 91,257,900 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน 91,257,900 บาท และ 
งบประมาณเงินรายได้ 12,043,370 บาท ด าเนินโครงการและกิจกรรม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ดังนี้ 
         กลุ่มเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

1. ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ ได้รับงบประมาณ 22,200,000 บาท ด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับการขยายงานระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากเดิมตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนมาตั้งในท่ีท าการใหม่ บริเวณชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์   

2. โครงการระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับงบประมาณ 18,595,500 บาท ด าเนินการ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1,000 เครื่อง 



3. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ได้รับงบประมาณ 1,500,000 บาท ด าเนินการ
บ ารุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย 

4. โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับงบประมาณ 5,400,000 บาท ด าเนินการ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
         กลุ่มงานห้องสมุด 

1.  โครงการบ ารุงรักษาระบบ RFID  ได้รับงบประมาณ 600,000 บาท ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ RFID 
ทัง้ 4 แห่ง 

2.  โครงการบ ารุงรักษาบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้รับงบประมาณ 300,000 
บาท ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง   

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส ารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ประจ าปี 
2560 (Inventory) ได้รับงบประมาณ 117,000 บาท  
         กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

1. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้รับงบประมาณ 21,885,000 บาท ด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา จากเดิมตั้งอยู่ศูนย์พณิชยการพระนคร มาตั้งในที่ท าการใหม่ 
บริเวณชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
          ประธานแจ้งว่าในการถ่ายทอดแผนครั้งนี้ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอด
แผนสู่บุคลากร ตลอดน าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน และ
ก ากับติดตามต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  
ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องอ่ืน ๆ  

-ไม่มี- 

......................................... 

 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
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