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ค ำน ำ  
  

 
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยมี

พันธกิจการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จึงถูกจัดท า
ขึ้นเพ่ือโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย บทที่ ๑  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   บทที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานส านักคอมพิวเตอร์  ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบทที่ ๓ การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของส านักคอมพิวเตอร์  บท
ที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด  บทที่ ๕ รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิว เตอร์หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าแผนยุทธศาสตร์ ของส านั กคอมพิว เตอร์                                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ร่วมกันด าเนินการพัฒนา
และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป  

  
  
  

                                                    (อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม)  
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์ 
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บทสรุปผู้บริหำร  
  

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมี ทิศทาง โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกท้ังด าเนินการตามกลยุทธ์ภายใต้กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลรอบด้านเพ่ือให้เกิดผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแผนกยุทธศาสตร์
ดังกล่าวประกอบด้วย   ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ เป้าหมาย       
แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด ดังนี้   
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนอง
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 เป้ำหมำย พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเป็น Smart University 
กลยุทธ์ที่ ๑   การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีเพ่ือตอบสนองต่อ

การเป็น Smart University  
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
๑. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อ

การเป็น Smart University 
๒. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบ

ต่าง ๆ  
๓. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ปรับปรุงพื้นท่ีบริการของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและรองรับต่อการ
ใช้งาน ทั้งห้องบริการฝึกอบรมและห้องบริการส าหรับการท างานในรูปแบบ 
Work Space 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ โครงการพัฒนาหรือบ ารุงรักษาระบบระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อ

พ่วงทางคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานระบบได้  

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
(Security) 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อการบริหารงานที่
ตอบสนองต่อการเป็น Smart University 
 เป้ำหมำย ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

 แนวทางการด าเนินงาน  
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อม

ต่อการเป็น Smart University 
๒. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (MIS/ERP/E-DOC) และระบบ

สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS) 
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการบนระบบ Smart 

Device  
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดล้องต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลใน
ระดับประเทศ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ โครงการที่พัฒนา หรือบ ารุงรักษาระบบบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานระบบ
ได ้

ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง ๔ 
พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย   

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart University 

เป้ำหมำย  
๑. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่

การเป็น Smart University 
๒. พัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบนออนไลน์ (Digital Learning)  
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๓. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์และการสอบมาตราฐานทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอน 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน   
๑. จัดท าแผนโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอนส าหรับคณาจารย์  
๒. จัดท าแผนโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการส าหรับบุคลากร  
๓. จัดท าระบบการสอนในรูปแบบออนไลน์ของแต่ละหลักสูตร 
๔. การสอบวัดความรู้มาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของคณาจารย์ และบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอรมและ

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)  ส าหรับนักศึกษา 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน   
๑. พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักศึกษา คณาจารย์และ

บุคลากร 
๒. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไอซีที (ICT Integrated 

Learning) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. จดัตั้งศูนย์สอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตราฐานทางคอมพิวเตอร์    
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์ 
เป้ำหมำย  
๑. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
๓. ความส าเร็จของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามพันธกิจของส านัก
คอมพิวเตอร์  
แนวทำงกำรด ำเนินงำน   
๑. พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรใน

รูปแบบ One Stop Service 
๒. ปรับปรุงแนวปฏิบัติของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย 
๓. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารการเงิน งบประมาณ 

และการหารายได้และการติดตาม ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่การ
ปฏิบัติงานประจ า 

๕. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการตามพันธกิจ

ของส านักคอมพิวเตอร์  
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านบริหารความ

เสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของส านัก

คอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรของส านัก

คอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความพึงพอใจในการขอรับบริการด้านต่าง ๆ ตาม

พันธกิจของส านักคอพพิวเตอร์ 
  ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ โดย
มอบหมายให้ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของฝ่ายต่าง ๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง
เป็นระบบต่อเนื่องและน าสู่การรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือทราบ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวการ
ท างานให้เหมาะสมต่อไป  
 



ฉ 
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สำรบัญ 
 

 

ค าน า ............................................................................................................................ ก 

บทสรุปผู้บริหาร ............................................................................................................ข 

สารบัญ ..........................................................................................................................ฉ 

บทที่ ๑ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑๕๖๕ ............................................................................................๑ 
 ปรัชญา ........................................................................................................... ๒ 

 คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ............................................................................ ๒ 

 ปณิธาน ........................................................................................................... ๒ 

 เอกลักษณ์ของบัณฑิต ..................................................................................... ๒ 

 วิสัยทัศน์ ......................................................................................................... ๒ 

 พันธกิจ ........................................................................................................... ๓ 

 ค่านิยมร่วม ..................................................................................................... ๓ 

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี .................. ๔ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
   เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ................................ ๔ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู  
   การวิจัย และนวัตกรรม ........................................... ๕ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 

   มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น 

   บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ............. ๗ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร 

   จัดการสู่ความเป็นเลิศ .............................................. ๙ 

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ .......................................................................... ๑๔ 

 ประวัติส านักคอมพิวเตอร์ ............................................................................ ๑๓ 

 วิสัยทัศน ์...................................................................................................... ๑๓ 

 พันธกิจ  ...................................................................................................... ๑๔ 

 วัตถุประสงค์ ................................................................................................ ๑๔ 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

 ค่านิยมองค์กร .............................................................................................. ๑๕ 

 โครงสร้างองค์กร .......................................................................................... ๑๖ 

 ข้อมูลอัตราก าลังของส านักคอมพิวเตอร์ ...................................................... ๑๗ 

 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์................................................... ๑๘ 

บทที่ ๓ กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบันของส ำนักคอมพิวเตอร์ .......................... ๒๐ 

 จุดแข็ง ......................................................................................................... ๒๑ 

 จุดอ่อน ........................................................................................................ ๒๒ 

 โอกาส .......................................................................................................... ๒๒ 

 อุปสรรค ...................................................................................................... ๒๓ 

การน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนด 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์  ..................................................................................... ๒๓  

บทที่ ๔ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ...... ๒๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองต่อ 

   การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ............................. ๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือตอบสนองต่อการบริหารงานที่ตอบสนอง 

   ต่อการเป็น Smart University ........................................ ๒๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  ให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart University ............................................. ๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของ 
   ระบบบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์......................................... ๓๑ 

 โครงการส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ......................................................... ๓๒ 

บทที่ ๕ รำยละเอียดตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ..................... ๓๔ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองต่อ 

   การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ............................. ๓๕ 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือตอบสนองต่อการบริหารงานที่ตอบสนอง 

   ต่อการเป็น Smart University ........................................ ๓๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  ให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart University ............................................. ๔๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของ 

   ระบบบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์......................................... ๔๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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บทที่ ๑ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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บทที่ ๑ 
 ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น

และมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็น
เลิศในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้าง
เครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และ
ชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ รอบด้าน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์และด้านในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ   

ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  มีดังน้ี 

 

๑. ปรัชญา 
มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

๒. คติพจนป์ระจ ามหาวทิยาลัย 
สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” 
 

๓. ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยม
ด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

๔. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 

 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑติ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  

และมีความเป็นไทย 
 

๖. วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิต

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 
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๗. พันธกิจ 
๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ใหม้ีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของ

สาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิต

บัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองคค์วามรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสรมิ และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

๘. ค่านิยมรว่ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่ง

ความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี ้

    ค่านิยมองค์กร  MORALITY 
  M   Moral   - คุณธรรมประจ าใจ 
  O   Orderliness  - วินัยประจ าตน 
  R    Responsibility  - เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 
  A    Adoration  - มอบใจให้องค์กร 
  L   Loveliness  - เอื้ออาทรแบ่งปัน 
  I   Innovation  - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  T   Teamwork  - ร่วมใจพัฒนา 
  Y   Yield   - น าพาสู่ความส าเร็จ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

❖ กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. มีการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน การสอน หรือการวิจัย 

๒. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น ในรูปแบบการบริการแบบเกิดรายได ้

๓. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และศักยภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการ 
โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

❖ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 
๒. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็น
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
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❖ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนว

พระราชด าริให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว

พระราชด าริ 

❖ กลยุทธ์ที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๒. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม 

๔. การประเมินความรู้ของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

❖ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมแก่ชุมชน  

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
๑. การผลิตครูระบบปิด/เปิด 
๒. การพัฒนาศักยภาพคร ู
๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

❖ กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดด
เด่น (ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. คัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครูในแต่ละสาขาวิชา 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
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๓. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุม
ก ากับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่
ก าหนด 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริม
ให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

❖ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้

นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นสุข 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP 

(Intensive English Program) ใน ระดั บป ระถมศึ กษ า หลั กสู ต ร  Gifted 
Program ในระดับมัธยมศึกษา) 

๓. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นห้องปฏิบัติการ
ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

❖ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
๒. พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็ม

ศึกษาได้ 
๓. จัดตั้งคลินิควิจัย 
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP 

(Intensive English Program) ใน ระดั บป ระถมศึ กษ า หลั กสู ต ร  Gifted 
Program ในระดับมัธยมศึกษา) 

๕. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของครูสู่การพัฒนายกระดับวิทยฐานะ 
๖. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้

โรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ 

เป้าหมาย 
๑. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๒. พัฒนาอาจารย์ 
๓. คุณภาพบัณฑิต 

❖ กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๒. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
๓. พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการบนฐานความเชี่ยวชาญของ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สังคม และการท างานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษา
หรือหลักสูตรนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

๕. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชนบนฐานความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 

๖. ส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 
๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

และ/หรือองค์กรวิชาชีพ 
๒. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
๓. การจัดให้มีระบบสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามความเป็น

เลิศของหลักสูตร 
๔. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้ได้

ทั้งความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน  
๕. พัฒนากระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละศาสตร์ของความเป็น

เลิศ 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการอย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  

๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

❖ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. วางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทาง

วิชาชีพให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
๓. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

❖ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และ
พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย

ที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งใน
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

❖ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและ
สอดคล้องตามอัตลักษณบ์ัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุม

ก ากับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 



๙ 
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๔. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่
ก าหนด 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริม
ให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

๗. สร้างกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 
๑. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 
๒. ระบบฐานข้อมูล 
๓. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๔. พัฒนาเครือข่าย 
๕. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

❖ กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

๒. ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อเป็นแหล่งองค์
ความรู้และบริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน 

๓. มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการ
วิจัย ท าปฏิญญาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

❖ กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ  
๒. พัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างครอบคุลม 
๓. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
๔. เพื่อพัฒนาระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 



๑๐ 
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❖ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

อย่างคุ้มค่า สนับสนุน สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

๒. พัฒนา และส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิด
บรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 

๓. พัฒนา การให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

❖ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม
และชุมชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ 

๒. ส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึก
รับผดิชอบรว่มกัน 

๓. มหาวิทยาลัยมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ใน
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ  

❖ กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดย
เพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์กร  

๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่
มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยา
เขต 



๑๑ 
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๗. พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวน
สมุนไพร ศูนย์การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  

๘. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความ
เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ  

๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 



๑๒ 
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บทที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานส านักคอมพิวเตอร์ 



๑๓ 
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บทที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นฐานส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 

ประวตัิส านักคอมพิวเตอร์ 
ในปี  พ .ศ. ๒๕๔๐ สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ ง  “ศูนย์

คอมพิวเตอร์” ขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากงบประมาณแผ่นดินส าหรับเป็น
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔,๕๒๙,๐๐๐ บาท ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค ๒๒๘,๘๐๐ บาท และ
งบประมาณบ ารุงการศึกษาของสถาบันจ านวน ๘๕,๐๐๐ บาท มีการจัดท าห้องปฏิบัติการ ๒ ห้อง คือ 
ห้อง ๓๒๔ มีคอมพิวเตอร์จ านวน ๔๐ เครื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใช้ท างานตามความต้องการของ
แต่ละบุคคลมีเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการตามระเบียบ ส่วนห้อง ๓๒๕ จัดท าเป็นที่ท าการศูนย์ติดตั้ง
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ บริการอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในสถาบัน อีก ๒๐ เครื่อง ได้มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์เพื่อการเรียกจากบ้านเข้าสู่ระบบ 
อินเทอร์เน็ต จ านวน ๑๕ คู่สาย การด าเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ในปลายปี ๒๕๔๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้การศึกษาส าหรับ
บุคลากรพ.ศ. ๒๕๔๒  ประจ าการ (กศ.บป.) ประมาณ ๔ ล้านบาท ให้จัดท าห้องปฏิบัติการเพิ่ม เพื่อ
เตรียมการสนับสนุนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยด าเนินการจัดท า ห้อง ๓๒๖ เพื่อเป็น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ๖๔ เครื่อง ใช้ส าหรับสนับสนุนการเรียนการ
สอน ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานต้ังแต่เปิดเรียนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๓ 

ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติ
ให้จัดตั้ง “ส านักคอมพิวเตอร์” เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ท า
หน้าที่ในการวางแผน การก าหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการ
ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย ให้กับนิสิตนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
หน่วยงานกลางเพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีคุณภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 
พันธกิจ (Mission) 
 (๑) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ส าหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 (๒)  ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(๓) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(๔) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันให้มีความทันสมัย 

(๕) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Digital 
Literacy ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล 
 

 
วัตถุประสงค์ (Goals) 

(๑) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ ส าหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

(๒)  เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(๓) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(๔) เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันให้มีความทันสมัย 

(๕) เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Digital 
Literacy ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล 
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ค่านิยมองค์กร 
 

I – SERVICE 
                         บริการด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว้ ใส่ใจผู้รับบริการ  
 
I - Integrity  = มีจริยธรรม คุณธรรม ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรท าและมีจติส านึกด้วยตนเอง 
S : Service mind=บริการด้วยใจ 
E : Early response =ตอบสนองผู้ใช้อย่างรวดเร็ว 
R : Reliability= ไว้วางใจในการบริการของเรา  
V : Value = สร้างคุณค่าแหง่การบริการ 
I : Innovation =พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
C: Cooperation = มีเครือขา่ยความร่วมมือ 

 E : Excellence=การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
 
 
 
โครงสร้างองค์กร 

ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท าหน้าที่วางแผนพัฒนา สนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนบริการวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากรภายของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ส านัก
คอมพิวเตอร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ  ฝ่าย
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ และฝ่ายซ่อม
บ ารุง ซึ่งร่วมกันด าเนินงานในหน่วยงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์ 

อธิการบด ี

ผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

รองอธิการบด ี

รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหาร 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการประจ า 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
ไอซีที 

 
 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพ 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ
และเครือข่าย 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- งานบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
- งานประสานงานระบบสารสนเทศ 
- งานบริหารเครือข่าย 
- งานบริการเครือข่าย 
-  

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
และบริการ 

 
- งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- งานบริการห้องปฏิบัติการ 

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 

- งานซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- งานบริการให้ค าปรึกษาด้านฮาร์ดแวร์ 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

-  งานวางแผนการจัดฝึกอบรม 
- งานจัดฝึกอบรมส าหรับนักศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากร 
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ข้อมูลอัตราก าลังของส านักคอมพิวเตอร ์
 บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบคณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย
อาจารย์และบุคลากร รวม ๒๐ คน  จ าแนกตามประเภท ได้ดังนี ้
 
ตารางที่ ๑  คณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์  
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
อาจารย์ประจ า (ข้าราชการ) ๒ 
อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ๒ 
พนักงานราชการสายสนับสนุน ๕ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ๖ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณบ ารุงการศึกษา) ๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ๓ 

รวม ๒๐ 

 

 
 

ตารางที่ ๒ อัตราก าลังของส านักคอมพิวเตอร ์

 
ตารางที่ ๓ บคุลากรส านักคอมพิวเตอร์จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา   
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

คณะผู้บริหารและที่ปรึกษา   

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ผู้อ านวยการ 

๒. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) รองผู้อ านวยการ 

๓. อาจารย์นิศากร   เถาสมบัติ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) รองผู้อ านวยการ 

๔. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ คอ.ม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) รองผู้อ านวยการ 

 
 

ฝ่าย จ านวน (คน) 
ฝ่ายส านักงาน ๓ 
ฝ่ายระบบสารสนเทศและเครือข่าย ๗ 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการและบริการ ๒ 
ฝ่ายบริการและไอซีที ๑ 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง ๓ 
  

รวม ๑๖ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

๕. นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๖. นายจักรพงศ์  จิตรแก้ว ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๗. นางสุพิศ  รุกขชาติ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๘. นายนพฤทธิ  จันกลิ่น วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๙. นายภักดี   โตแดง วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ   

๑๐. นางสาวบังอร  เหล่าปิ่นเพชร คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๑. นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติสกุล วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๒. นายวิชชา   สุขรัตน์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๓. นางสาวบุรพร  ศรีสุวรรณ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๔. นายรณกร   เรี่ยวแรง วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที   

๑๕. นายเดชอาคม  คดเกี้ยว วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ   

๑๖. นายสาธิต  ถนอมศักดิ์ ปวช.(ช่างอุตสาหกรรม) ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๑๗. นายณัฏฐพล  จิรพัฒนากุล วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง   

๑๘. นายประทีป  ขันธวุธ วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๙. นายพงศ์ศักดิ์  บ ารุงจิตต์ ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๒๐. นายวุฒิพงศ์   โพธิ์เย็น บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
 
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานในอนาคต โดยการ
วิเคราะห์ประมวลข้อมูลพื้นฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี น้ีมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
และเพื่อให้การด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย



๑๙ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีดังน้ี 

๑. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร ์ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๓. เพื่อใช้เป็นกรอบในการท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของส านักคอมพิวเตอร ์ 
๔. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการบริหารงานของ

หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๕. เพื่อให้ผู้บริหารของส านักคอมพิวเตอร์ และของมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ส าหรับการ

ก าหนดนโยบายและแผนงานให้เกิดความสัมพันธ์และเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ 



๒๐ 
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บทที่ ๓ 
การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน 

ของส านักคอมพิวเตอร ์



๒๑ 
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บทที่ ๓ 
การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของ 

ส านักคอมพิวเตอร ์
 

 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ส านัก

คอมพิวเตอร์ได้ใช้เทคนิค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กร อันประกอบไป
ด้วยการวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของส านักคอมพิวเตอร์ โดยที่  

จุดแข็ง แสดงถึง ทรัพยากรหรือศักยภาพที่ได้เปรียบที่องค์กรมีอยู่ เป็นความสามารถที่โดด
เด่นของส านักคอมพิวเตอร ์ 

จุดอ่อน แสดงถึง ข้อจ ากัดหรือความขาดแคลนในทรัพยากรที่ขัดขวางการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพของส านักคอมพิวเตอร์   

โอกาส เป็นสถานการณ์ที่น่ายินดีอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มากระทบกับ
องค์กร แล้วท าให้ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น 
นโยบายของรัฐ กฎหมาย และอื่น ๆ   

อุปสรรค เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่ายินดีในสภาพแวดล้อมขององค์กร คือสิ่งกีดขวางที่ส าคัญ 
ที่มากระทบกับองค์กรแล้วท าให้ส านักคอมพิวเตอร์เสียประโยชน์หรือได้รับความเสียในด้านใดด้าน
หนึ่ง หรือหลายๆ ด้าน เช่น ภัยธรรมชาติ นโยบายของรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจ และอื่น  ๆ ที่ส านัก
คอมพิวเตอร์จะต้องเผชิญ เป็นต้น  

จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ ผ่ านมา  ส านักคอมพิ วเตอร์ ได้ ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน โดยน าผลการประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ  ๔ ปี  แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตลอดจนผลการด าเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  มาวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ส านักคอมพิวเตอร ์ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดังนี ้

 

จุดแข็ง (Strength : S)  
๑. มีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน   
๒. มีการก าหนดค่านิยมร่วมขององค์ที่ชัดเจน และน าสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง  
๓. บุคลากรมีศักยภาพ ความช านาญ มีทักษะเชี่ยวชาญในงานของตน มีความรับผิดชอบ

สูง เสียสละ   
๔. อาคารสถานที่ให้บริการที่กว้างขวาง เป็นสัดส่วน มีความทันสมัยใหม่   
๕. มีระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ในการ

สนับสนุน ให้บริการ   
๖. มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที  ที่ รองรับการเป็นสังคมออนไลน์  และ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล ครอบคลุมทุกอาคาร  



๒๒ 
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๗. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ   

๘. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการท างานที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อใช้ในการบริหารงานของ
หน่วยงานและ มหาวิทยาลัย   

๙. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
และมหาวิทยาลัย  

๑๐. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร การ
มอบหมายงาน การสั่งการและการประสานงานภายในองค์กรแบบออนไลน์ ท าให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่  

๑๑. มีสวัสดิการและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ   
จุดอ่อน  (Weakness : W)  

๑. แผนผังการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายยังไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
๒. เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส ารองที่มีอยู่ ยังไม่สามารถท างานแทนที่เส้นทาง

เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักได้อย่างทันทีทันใด  
๓. กว่า ๕๐% ของอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งานอยู่ มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี  
๔. อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจ าอาคารต่าง ๆ มีไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน และมีบางส่วนที่เสื่อมสภาพ  
๕. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์ และ

ไม่สามารถรองรับกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตได ้ 
๖. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และขาดการแสวงหา

ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานตามพันธกิจขององค์กร   
๗.  อัตราส่วนระหว่างจ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการกับความ

ต้องการใช้งานไม่สอดคล้องกัน  
๘. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการบริหาร

จัดการหน่วยงาน  
๙. ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

ทันสมัย ให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการลงทุนค่อนข้างสูง  
 

โอกาส (Opportunity : O)  
๑. ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่สมาคมอาเซียน แผนการศึกษาแห่งชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ไอซีที ที่พอเพียง และคุ้มค่า ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรที่มีความช านาญทางด้านไอซีที โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์หลักของ
การพัฒนาประเทศ  

๒. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ และเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  



๒๓ 
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๓. มีความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย   
๔. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อส านักคอมพิวเตอร์เป็นโอกาสใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาตนเอง   
อุปสรรค (Threat : T)  

๑. ระเบียบในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ยังไม่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๒. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ยังไม่มีความเสถียรภาพ ท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่ายอยู่เป็น
ระยะ ๆ   

๓. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการ
ปรับราคาสูงขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วรวดเร็ว  

๔. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีรูปแบบของภัยคุกคามที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
๕. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของระบบไอซีที  
การน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์  

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมนั้น ได้มีการ
น าเทคนิค Tows Matrix มาใช้ประกอบการพิจารณา โดยหลักการของ Tows Matching นั้น จะมี
การจับคู่ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายใน (S, W)   กับปัจจัยแวดล้อมภายนอก  (O, T) เท่านั้น 
ก าหนดให้ปัจจัยแวดล้อมภายใน (S, W) เป็นตัวน าเสนอ เนื่องจาก เป็นตัวด าเนินกลยุทธ์ ปัจจัย
แวดล้อมภายนอก (O, T) เป็นตัวตาม ซึ่งมีคู่ให้เลือก ๔ คู่ดังตารางที่ ๒.๑ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อ
การด าเนินกลยุทธ์ หรือเป็นอุปสรรค ซึ่งองค์กรต้องด าเนินกลยุทธ์ หลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม ดังน้ัน องค์กรจะต้องเลือกจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดเพียงคู่เดียว เท่านั้น  
ตารางที่ ๔ ความสัมพันธ์ของผัง SWOT และกลยุทธ์ทางเลือก (TOWS)  

ผัง SWOT  กลยุทธ์ทางเลือก  
W+O=กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไข  

จุดอ่อนเพื่อใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงพัฒนา)  
O+S=กลยุทธ์ “ผนึกก าลัง” เพื่อใช้จุดแข็งเปิดโอกาสใหม่

ทางการแข่งขั้น (เชิงรุก)  
W+T = กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน 

และเสี่ยงภาวะคุคามที่บอดบัง วัตถุประสงค์ขององค์การ  
(เชิงพลิกแพลง)    

S+T= กลยุทธ์ “โอบอ้อม” การอาศัยอยู่จะแข็งต้านและ
ดึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์  

  

จากตัวเลือกในตารางที่ ๔ ส านักคอมพิวเตอร์เลือกกลยุทธ์เชิงพัฒนาคือกลยุทธ์ “ทดแทน” 
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่มีอยู่ขององค์การในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา  



๒๔ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

บทที่ ๔ 
แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร ์
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 



๒๕ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

บทที่ ๔ 
แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร ์
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

  
ส านักคอมพิวเตอร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามพันธกิจกิจของ

ส านักคอมพิวเตอร์ และมาหวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการจัดท ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้  

 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Smart University 
 

กลยุทธท่ี์ ๑   การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีเพื่อตอบสนองต่อการเป็น Smart 
University  

 
 แนวทางการด าเนินงาน  

๑. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อ
การเป็น Smart University 

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

๓. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายและอปุกรณ์ต่อพ่วงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ปรับปรุงพ้ืนที่บริการของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและรองรับต่อการ
ใช้งาน ทั้งห้องบริการฝึกอบรมและห้องบริการส าหรับการท างานในรูปแบบ 
Work Space 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 



๒๖ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

โครงการพัฒนาหรือ
บ า รุ ง รัก ษ า ระบ บ
ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทาง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เ พ่ื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่ วย งานภ าย ใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
สามารถใช้งานระบบ

ได้  

ระบบ ๒ ๒ ๓ ๔ ๔ ๖ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

และเครือข่าย 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความส า เร็จ
ของการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ระ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

ระดับ ๒ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

และเครือข่าย 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการด้าน
ร ะ บ บ โค ร ง ส ร้ า ง
พื ้ น ฐ า น ด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ   

ระดบั  ๓.๕๑  ≥๓.๕๑  ≥๓.๗๑  ≥๓.๙๑  ≥๔.๑๐  ≥๔.๕๐  ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

และเครือข่าย 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 
 
 
 
เป้าหมาย 

๑. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 
 แนวทางการด าเนนิงาน  

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็น 
Smart University 

๒. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (MIS/ERP/E-DOC) และระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS) 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการบนระบบ Smart Device  
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดล้องต่อการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

โค รงการ ท่ี พัฒ นา 
หรือบ ารุงรักษาระบบ
บ า รุ ง รั ก ษ า ระบ บ
ส า ร ส น เท ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัย  เพ่ื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่ วย งานภ าย ใน
ม ห า วิ ท ย าลั ย  ใ ห้
สามารถใช้งานระบบ
ได้ 

 

ระบบ ๒ ๒ ๓ ๔ ๔ ๖ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

และเครือข่าย 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศหรือ
น วั ต ก ร ร ม ใน ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ระดับ ๒ ๒ ๓ ๔ ๔ ๖ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

และเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการบรหิารงาน
ที่ตอบสนองตอ่การเป็น Smart University 

 



๒๘ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

สารสนเทศร่วมกันใน
เครือข่าย (ครบทั้ง ๔ 
พันธกิจ) ที่รองรับการ
เป็น Smart 
University ** 

/ 
ส านัก

คอมพิวเตอร์ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการด้าน
ก า ร ใ ช้ ง า น ระ บ บ
ส า ร ส น เท ศ ข อ ง
มหาวิทยาลยั   

ระดบั  ๓.๕๑  ≥๓.๕๑  ≥๓.๗๑  ≥๓.๙๑  ≥๔.๑๐  ≥๔.๕๐  ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

และเครือข่าย 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
หมายเหตุ  ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโดยส านักคอมพิวเตอร์ 



๒๙ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 
 

 
 

เป้าหมาย  
๑. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารย์ บุคลากรและนักศกึษาเพ่ือมุ่งสู่

การเป็น Smart University 
๒. พัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบนออนไลน์ (Digital Learning)  
๓. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์และการสอบมาตราฐานทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  เพิ่มสมรรถนะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 

แนวทางการด าเนนิงาน   
๑. จัดท าแผนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน

การสอนส าหรบัคณาจารย์  
๒. จัดท าแผนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ส าหรับบุคลากร  
๓. จัดท าระบบการสอนในรูปแบบออนไลน์ของแต่ละหลักสูตร 
๔. การสอบวัดความรู้มาตราฐานทางคอมพิวเตอร ์

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสน เทศส าหรับ
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากร  ** 

โครงก
าร 

๒ ๒ ≥๓  ≥๔  ≥๕  ≥๕  ฝ่ายบริการ
วิชาการและ

ไอซีที 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละของคณาจารย์ 
และบุคลากรที่เข้ารับ
ก า ร ฝึ ก อ ร ม แ ล ะ
พั ฒ น าทั ก ษ ะ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
** 

ร้อยละ ๑๘ ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ≥๖๐ ฝ่ายบริการ
วิชาการและ

ไอซีที 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละของหลักสูตรที่ ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ฝ่ายบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัยให้มคีวามพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart University 



๓๐ 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มีการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ น รู ป แ บ บ
ออนไลน์ 

วิชาการและ
ไอซีที 

/ 
ส านัก

คอมพิวเตอร์ 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการทาง
วิ ช า ก า ร ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ  ๓.๕๑  ≥๓.๕๑  ≥๓.๗๑  ≥๓.๙๑  ≥๔.๑๐  ≥๔.๕๐  ฝ่ายบริการ
วิชาการและ

ไอซีที 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ  ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโดยส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)  ส าหรับนักศึกษา 
 
แนวทางการด าเนนิงาน   

๑. พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรบันักศึกษา คณาจารย์และบคุลากร 
๒. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไอซีที (ICT Integrated Learning) ด้วย

เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
๓. จดัตั้งศูนย์สอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสน เทศส าหรับ
นักศึกษา  ** 

โครงการ ๒ ๒ ≥๓  ≥๔  ≥๕  ≥๕  ฝ่ายบริการ
วิชาการและ

ไอซีที 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านมาตราฐาน
ทางคอมพิวเตอร ์

ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ฝ่ายบริการ
วิชาการและ

ไอซีที 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 



๓๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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เป้าหมาย  

๑. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
๓. ความส าเร็จของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามพันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์  
 
แนวทางการด าเนนิงาน   

๑. พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากรในรูปแบบ One Stop Service 
๒. ปรับปรุงแนวปฏิบัติของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย 
๓. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารการเงิน งบประมาณ และการหารายได้และ

การติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่การปฏิบัติงานประจ า 
๕. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการ
ตามพันธกิจของส านัก
คอมพิวเตอร ์

ระดับ ๒  ≥๓  ≥๓  ≥๔  ≥๔  ≥๔  ฝ่ายส านักงาน 
/ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานด้าน
บริหารความเสี่ยง 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความส าเร็จของ
การจั ด ก ารค วาม รู้ 
ของส านัก  
คอมพิวเตอร ์

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร

ระดับ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการส านัก
คอมพิวเตอร ์



๓๒ 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ข อ ง ส า นั ก
คอมพิวเตอร ์
ระดับความพึงพอใจ
ในการขอรับบริการ
ด้านต่าง ๆ ตามพันธ
กิจของส านักคอพพิว
เตอร ์

ระดับ  ๓.๕๑  ≥๓.๕๑  ≥๓.๗๑  ≥๓.๙๑  ≥๔.๑๐  ≥๔.๕๐  ฝ่ายส านักงาน 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ฝ่าย
ห้องปฏิบัติการ 

/ 
ส านัก

คอมพิวเตอร์ 
 

โครงการส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
 

เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องตามเป้ามหายในยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ จึง 
จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 
โครงการหลัก 
ล าดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับ
คณาจารย์/บุคลากร   

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๒.  โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา   

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๓.  โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนส าหรับคณาจารย ์  

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๔.  โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการส าหรับบุคลากร   

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๕.  โครงการพัฒ นาทั กษะด้ าน เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  (Digital 
literacy) ส าหรับนักศึกษา   

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๖.  โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  

๗.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อ
การบริหารงานในยุคดิจิทัล   

ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  

๘.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครอืข่าย  

 



๓๓ 
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โครงการรอง : ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม  
ล าดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ  

ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  

 
โครงการรอง : ด้านการใช้ทรัพยากร  
ล าดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

ส านักงานผู้อ านวยการ  

๒.  โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศบนระบบ Smart Device  ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  

๓.  โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้ นฐานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  

ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  

๔.  โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
(MOOC)  

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๕.  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะด้าน ICT  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  
๖.  โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  
ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

 
โครงการรอง : ด้านการจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ล าดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  
๒.  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรร

มาภิบาล  
ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๓.  โครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งสู่องค์กร
แห่งความโปร่งใส่  

ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  

๔.  โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๕.  โครงการจัดตั้งศูนย์สอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy) ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา  

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที  

๖.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS)  ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  

๗.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการบน  Smart 
Device  

ฝ่ายระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย  



๓๔ 
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บทที่ ๕ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร ์



๓๕ 
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บทที่ ๕ 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้มี

การประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เทคนิค TOWS Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของส านัก ในการ
พิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
ท าให้ได้ข้อมูลส าคัญสู่การก าหนดนโยบายของส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้เพื่อ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ก าหนดมีการพัฒนามาจากตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส าหรับรายละเอียดตัวชีว้ัดมีดังน้ี  

 
 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑   การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีเพื่อตอบสนองต่อการเป็น Smart 

University  
  
ตัวชี้วัดที่ ๑ โครงการพัฒนาหรือบ ารุงรักษาระบบระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งาน
ระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอรม์ีพันธกิจเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการ

บริหารจัดการสมัยใหม่ส าหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาหรือ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทางคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส านักคอมพิวเตอร์ต้องมีจัดโครงการเพื่อด าเนินงานที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์ประเมนิ 
จ านวนโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 



๓๖ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความส าเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย  
 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 
การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเครือข่าย มีเป้าหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของ

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ที่มีแผนการ
รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเครือข่าย มีการติดตามเฝ้าระวัง การจัดเก็บข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลย ี 

 
เกณฑม์าตรฐาน 
๑. มีแผนปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๒. มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
๓. มีการติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
๔. มีการปรับปรุงหรือก าหนดค่าความปลอดภัยเครือข่าย 
๕. มีการจัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน

ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
 
เกณฑ์ประเมนิ 
 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
 
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
เพื่อน าไปสู่การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว
ต้องตอบสนองต่อการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 
 



๓๗ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

เกณฑม์าตรฐาน 
 

 
เกณฑ์ประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒.๐๐ – ๒.๔๙ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๔.๐๐ ขึ้นไป 
 
 

 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้ วัดที่  ๑   โครงการที่ พัฒนาหรือบ ารุงรักษาระบบบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานระบบ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

ส านักคอมพิวเตอร์มีพันธกิจเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ส าหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาหรือ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส านักคอมพิวเตอร์ต้องมีจัดโครงการเพื่อ
ด าเนินงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์ประเมนิ 
จ านวนโครงการ 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน = 

คะแนนรวมความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 

  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการบรหิารงานที่
ตอบสนองต่อการเป็น Smart University 

 



๓๘ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศ
ร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง ๔ พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University  

 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายไปสู่การเป็นSmart Universityอย่างเต็มรูปแบบที่ครอบคลุมการเป็น  

Smart Student ,Smart Managementและ  Smart Facultyมี ก ารสร้ างสิ่ งแ วดล้ อมภ าย ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สารสนเทศส าาหรับผู้บริหารเพื่อรองรับการเป็น Smart Managementและ Smart Faculty
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนเรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเพื่อรองรับการ
เป็น Smart Student  และศูนย์สอบด้านไอทีด้วยระบบการสอนออนไลน์ตามมาตรฐานสากล และ
การพัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล (Digital Literacy) หรือการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
สารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายจึงเป็นกลไกส าคัญที่น าไปสู่การเป็น Smart University 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครอบคลุมมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่การใช้งาน  
๒. มีโครงการที่พัฒนาหรือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้

ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย ๔ พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓. มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร BSRU-EIS (Executive Information System) จาก
ฐานข้อมูล ERP/MIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ใช้เพื่อการวางแผน การตัดสินใจจากข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย ารวดเร็ว หรือมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ 

๔. มีบริการโมบายเซอร์วิส บน Smart device ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หรือมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้วย
สารสนเทศ 

๕. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้แนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนสามารถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุก
ที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ง่าย ผลิตสื่อการเรียนรู้แนวใหม่ (New Media) ในรูปแบบ Streaming Media โดยมีแหล่ง
รวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือมีนวตักรรมในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

๖. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT Integrated Learning ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง  รองรับการท างานมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมกิจกรรม
ตามพันธกิจของมหาวิทยาล้ยราชภัฏที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล  พร้อม
ให้บริการอบรมทักษะความสามารถคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Digital 
Literacy แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



๓๙ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔-๕ ข้อ ๖-๗ ข้อ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย   
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   โดยเป็นระบบที่ต้องมีการพัฒนา
ควบคู่ไปกับงานด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยมุ่งเน้นการพัฒนางาน
บริการของส านักคอมพิวเตอร์ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

เกณฑม์าตรฐาน 
 

 
 
เกณฑ์ประเมนิ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๒.๐๐ – 
๒.๔๙ 

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๔.๐๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน = 

คะแนนรวมความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 

  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 



๔๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๑  เพิ่มสมรรถนะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร   

 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์มีพันธกิจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักคอมพิวเตอร์ต้องมีการจัดบริการทางวิชาการเพื่อ
ตอบสนองพันธกิจและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อการท างานและการจัดการ
เรียนการสอน 

 
เกณฑ์ประเมนิ 
จ านวนโครงการ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของคณาจารย์ และบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอรมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทบเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
สื่อออนไลน์ ม าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร ก ารปฏิบัติงาน และก ารท างานร่วมกัน หรือใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการท างานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย
ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ ๔ มิติ ได้แก่ ก ารใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง 
(create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Smart University จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัยให้มคีวามพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุง่สู่การเป็น Smart University 



๔๑ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้บริการด้านระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  ทั้ง

การฝึกอบรมคณาจารย์ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และนักศึกษาในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาพร้อมสนับสนุนพื้นที่บริการ  (Server) 
เครื่องมือ (Tool) และอุปกรณ์ตัดต่อในการจัดท าสื่อการสอนส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล 

  
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของอาจารย์ทีท่ี่เข้า
ร่วมโครงการ 

= 
จ านวนอาจารยท์ี่เข้ารับร่วมโครงการ 

 

X  ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

ร้อยละของหลักสูตร = 

จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

 

X  ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทัง้หมด 
 



๔๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ส าหรับนักศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา   

 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์มีพันธกิจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักคอมพิวเตอร์ต้องมีการจัดบริการทางวิชาการเพื่อ
ตอบสนองพันธกิจและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน
และการน าไปใช้ในการท างานของนักศึกษา 

 
เกณฑ์ประเมนิ 
จ านวนโครงการ 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานทางคอมพิวเตอร ์
 

ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร ์มีพันธกิจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สอบทกัษะคอมพิวเตอร์เพื่อ

เตรียมความพร้อมด้าน Digital Literacy ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของหลักสูตร = 
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน 

 

X  ๑๐๐ 

จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 



๔๓ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการตามพันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร ์มีการบริการจัดการตามพันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์   

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานและการวางระบบกลไรในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบโดยเป็นความเสี่ยงจากภายในและภายนอกหน่วยงานที่ครอบคลุมตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างน้อย ๓ ด้าน มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานด้านความเสี่ยง
และการปรับแผนความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านบริหารความเสี่ยง   และควบคุมภายใน โดย

มีผู้บริหารสูงสุดหรือตัวแทนผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประธานในค าสั่ง และมีบุคลากร 
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานโดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบกลไก
หรือกระบวนการท างานของคณะกรรมการอย่างชัดเจน  

๒. มีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ครอบคลุมตามพันธกิจหรือความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน   

๓. มีการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ ๒ โดยระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และแผนบริหารความ
เสี่ยงจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

๔.  มีแผนการด าเนินงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
หรือความเสี่ยงที่หน่วยต้องเร่งด าเนินการด่วน และบอกได้ถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ท า
ให้ความเสี่ยงในประเด็นต่าง  ๆ  มีระดับความเสี่ยงลดลง                       

๕.   มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อคณะผู้บริหารได้รับทราบ
และพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาร่วมกัน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร ์



๔๔ 
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๖. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตนเองและหน่วยตรวจสอบภายในไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป และให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์ประเมนิ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕-๖ ข้อ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓   ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ค าอธบิายตัวชี้วัด 
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ๔ ประการไปพร้อม ๆ กัน คือ การบรรลุ

เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้หรือองค์กรอัจฉริยะ การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่มีการท างานร่วมกันโดย
การแบ่งปันความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) จากทักษะหรือประสบการณ์จากการท างาน  สู่
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่มีการจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและสามารถเผยแพร่
ต่อบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานและสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ

ของของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ พันธกิจ  
๒. มีก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทกัษะให้สอดคลอ้งกับประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑  
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในขอ้ ๑ และ
เผยแพร่ไปสู่บคุลากรกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด  

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้อืน่ ๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมา พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมาที่เปน็
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูม้ีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
 
 

เกณฑ์ประเมนิ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕-๖ ข้อ 



๔๕ 
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ตัวชี้วัดที่ ๔   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ค าอธบิายตัวชี้วัด 
การพัฒนาบุคลากรเป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีกิจกรรมที่

ต้องก าหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน  ระบุวิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาในการด าเนินการ  โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดท าขึ้นควรสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร มีการติดตามความส าเร็จและการประเมินแผน
บริหารงานบุคคลเพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
๒. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด  
๓. มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง  
๕. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารบุคคลและแผนการพัฒนาบุคคลใน

หน่วยงาน  
๖. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใน

หน่วยงาน  
๗. น าผลจากขอ้ ๖ มาปรับปรุงแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความ

ผูกพันของบุคลากรและแสดงผลของการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 

เกณฑ์ประเมนิ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ -๕ข้อ ๖-๗ ข้อ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕   ระดับความพึงพอใจในการขอรับบริการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของส านักคอพพิวเตอร์ 
 

ค าอธบิายตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งมีการให้บริการ

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน ๔ ด้านหลักคือ ๑) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ๒) ด้านระบบเครือข่าย
และความมั่นคง ๓) งานซ่อมบ ารุง และ ๔) งานห้องปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานบริการของ



๔๖ 
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ส านักคอมพิวเตอร์ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

 
เกณฑม์าตรฐาน 
 

 
 
เกณฑ์ประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒.๐๐ – ๒.๔๙ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๔.๐๐ ขึ้นไป 
 

 
 

คะแนนการประเมิน = 

คะแนนรวมความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 

  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 



๔๗ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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