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ROAD MAP ในการพัฒนาสํานักฯ สูความสาํเร็จ 

ปท่ี 1 จัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับท่ี แนวทางการพัฒนา 
1 วิเคราะหโครงสรางพ้ืนฐานเดิม เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรงุและพัฒนา 
2 รับฟงและกําหนดทางการพัฒนาสาํนักแกผูปฏิบัติงานใน 4 ศูนยพ้ืนท่ี 
3 รับฟงแนวทางในการพัฒนาจากผูบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลยั 
4 รับฟงความตองการในการพัฒนาจากคณะ  
5 รับฟงความตองการในการพัฒนาจาก สํานัก สถาบัน กอง   
6 กําหนดแนวทางในการจัดระบบการบริหารและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ใหอยูท่ีศูนยกลางของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการบริหารจัดการท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 
7 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงขายท่ีมีความรวดเร็ว ปลอดภยั มั่นคง ในทุกศูนยพ้ืนท่ี โดยจัดใหมีชองสัญญาณ

เครือขายสํารองนอกเหนือจากโครงขายของ Uninet ท้ังน้ีเพ่ือรองรับการใหบริการในกรณีท่ีโครงขาย Uninet 
เกิดความเสียหายรวมท้ังนําชองสัญญาณสํารองดังกลาวมาใชบริการเมื่อชองสัญญาณท่ีมีอยูในปจจุบันมี
ชองสัญญาณท่ีหนาแนน 

8 จัดสรรชองทางของเครือขายใหสามารถรองรับการใหบริการหลากหลายรูปแบบไดอยางเต็ม ประสิทธิภาพ  
9 จัดการฐานขอมลูภายในมหาวิทยาลัยใหมีความเปนหน่ืงเดียว เพ่ือรองรับการใหบริการแบบ onestop 

service  รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยใีนการแลกเปลี่ยนขอมลูในรูปแบบของ Web Service เพ่ือการรองรับการ
พัฒนาโปรแกรมท่ีตองการใชขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูในฐานขอมลูของมหาวิทยาลัยท้ังจากหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานขององคกร และลดคาใชจายในการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไดอีกทางหน่ึง ตัวอยางการ
นําไปใชอาทิเชน การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลหนวยกิตระหวางมหาวิทยาลยั เปนตน 

10 จัดหาระบบและพ้ืนท่ีสํารองขอมลูและกูขอมูลในยามฉุกเฉิน (Disaster Recovery site ) เพ่ือปองกันความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับเครื่องแมขายท่ีใหบริการระบบตางๆท่ีมีความสําคัญภายในมหาวิทยาลัย 

11 กําหนดแนวทาง ในการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
12 กําหนดแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการตัดสนิใจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี

ครอบคลมุการบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคณุภาพ 
13 ผลักดันใหมีการใชระบบสารสนเทศท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
14 กําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
15 กําหนดแนวทางการปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในสํานักวิทยบริการสู Education Entertainment 
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ปท่ี 2 , 3 และ 4 งานเพ่ือการพัฒนาและสรางโอกาสในการแขงขันรวมท้ังการแสวงหารายได 

ลําดับท่ี แนวทางการพัฒนา 
1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังในรูปสื่อสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศการเรียนรูทุกรูปแบบ  ท่ี

ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

2 พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลงานวิจัย ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ เพ่ือเผยแพรและนําไปใชประโยชน 

3 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางนวัตกรรมบริการแบบชาญฉลาด เพ่ือสงผานทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการถึงมือผูรับบริการในเชิงรุก 

4 สนับสนุนระบบการเรยีนรูดวยตนเองและระบบการเรียนทบทวนซ้ําของนักศึกษา การจัดเก็บบันทึกการสอน 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาถึงแหลงความรูตางๆไดดวยตนเอง จากทุกท่ีทุกเวลา 

5 สรางความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในการใชทรัพยากรการศึกษาดาน
สื่อสารสนเทศในรูปแบบของดิจิตอล รวมท้ังการแลกเปลีย่นทรัพยากรสารสนเทศ รวมกัน 

6 จัดหา และพัฒนาสื่อสารสนเทศ ท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพ และ ไฟลดิจติอล เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูภายใต
แนวนโยบายใหเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการศึกษาไดดวยตนเองจากทุกท่ีทุกเวลา 

7 ใหบริการ การใหคาํปรึกษารวมท้ังการแกปญหาทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ แกนักศึกษา และบุคลากร 
รวมท้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

8 จัดหาวารสารวิชาการและฐานขอมูลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
สรางงานวิจัย ใหครอบคลุมในทุกคณะทีมหาวิทยาลยัมีการจัดการเรียนการสอน 

9 พัฒนาระบบการคนหา แบบ Single Search and Discovery Service  เพ่ือใหเอ้ือตอการสืบคนท้ังจาก
ฐานขอมูลท่ีมีอยูภายในและจากฐานขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจดัซื้อ 

10 จัดหาและพัฒนาโปรแกรมท่ีสนับสนุนการทํางานวิจัย อาทิเชนการจัดหาโปรแกรมในการตรวจสอบการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ  โปรแกรมชวยตรวจสอบไวยากรณในการเขียนงานวิชาการภาษาอังกฤษ เปนตน 

11 ประชาสมัพันธงานประชุมวิชาการ ท้ังระดับชาติ และนานาชาติ อยางสม่ําเสมอ และเปนปจจุบัน 
12 จัดอบรมการใชงานโปรแกรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัยท่ีมีคณุภาพอยางตอเน่ือง 

อีกท้ังเปนการแสวงหารายไดเขาสูมหาวิทยาลยั 
13 จัดหาสื่อสิ่งพิมพและสื่อการเรียนรูดานสารสนเทศ ท่ีมีความหลากหลายของภาษา โดยเนนท่ีภาษาสากล  

รวมท้ังภาษาในกลุมประชาคมอาเช่ียน 
14 จัดทําวิจัยความตองการผูใชบัณฑติ ในมิติดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใช

ในการปรับปรุงเน้ือหาในการใหบรกิาร รวมท้ังจัดหารูปแบบในการใหบริการท่ีมคีวามเหมาะสมกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

15 พัฒนาการใหบริการสารสนเทศในการใหบริการแบบเชิงรุก โดยเนนท่ีการสงตรงบริการตางๆใหถึงมือ
ผูใชบริการ ผานอุปกรณ Smart Device ทุกประเภทท่ีมีในปจจุบัน 

16 นําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชพัฒนาระบบสารสนเทศหองสมุด เชนระบบยืม – คืน ดวยตนเอง 
17 จัดทําโครงการประชาสัมพันธเชิงรกุ ในหลากหลายรูปแบบ  
18 การนําเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง มาใชสนับสนุนการเรียนการสอน  
19 มีระบบโปรแกรมประยุกตท่ีทําใหผูใชบริการสามารถดําเนินการขอใชบริการไดดวยตนเองผานระบบเครือขาย 

เชน การจองหองเรียนรู การจองหนังสือ เปนตน 
 
 



P a g e  | 3 
 

ลําดับท่ี แนวทางการพัฒนา 
20 เพ่ิมระยะเวลาในการใหบริการ และการใชทรัพยากรตางๆภายในหองสมุดเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในชวง

ระหวางสัปดาหการสอบและการกอนสอบ 2 สัปดาห 
21 สรางบรรยากาศและปรับภมูิทัศน ท้ังภายในและภายนอกหองสมดุใหเอ้ือตอการศึกษาหาความรูและ

สนับสนุนการสรางงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ  ท้ังน้ีการปรับปรุงภมูิทัศนเนนการออกแบบท่ีเปนการลดการใช
พลังงาน และลดการใชทรัพยากรเปนสําคัญ 

22 สนับสนุนการเรยีนรูทางไกลผานเครือขาย ท้ังแบบรายบุคคลและแบบรายกลุม โดยจัดหาสื่อการเรียนจาก
หลักสตูรท่ีเผยแพรจากสถาบันการศึกษาช้ันนํา ท้ังสื่อภาษาไทย และ ภาษาสากล 

23 ใหบริการหองในการแลกเปลีย่นเรยีนรู หรือการทําวิจัย แบบเปนรายกลุม  ท่ีมีอุปกรณสนับสนุนการศกึษาท่ี 
เหมาะสม และมีความทันสมยั  

24 จัดตั้ง/สานตอ ศูนยทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ท่ีมีใบประกาศนียบัตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรับรอง
ซึ่งตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานท้ังระดับชาติและนานาชาติ อีกท้ังยังเปนการแสวงหารายไดจาก
ศูนยดังกลาวจากบุคคลภายนอกอีกดวย 

25 จัดตั้งศูนยการเรยีนรูและฝกอบรมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมท้ังเผยแพรนวัตกรรม โดยมีหลักสตูรท่ี
ทันสมัยตรงกับความตองการของชุมชน และสังคมในปจจุบันรวมท้ังเปนชองทางการหารายไดเขาสู
มหาวิทยาลยั 

26 ใหบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ แกชุมชนและสังคม โดยเนนพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเปน
สําคัญ  

27 สนับสนุนการสรางงานวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับชุมชน รวมท้ังเปนชองทางการหารายไดเขาสู
มหาวิทยาลยั 

28 สนับสนุนการจัดกิจกรรม แขงขัน ทักษะทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือสนับสนุนทักษะการเรียนเสรมิสรางประสบการณจากการปฎิบัตจิริง ของนักศึกษา  

29 จัดใหบริการแกบุคคลภายนอกในการเขาใชงาน สํานักวิทยบริการ อยางเปนระบบ เพ่ือใหเปนศุนยการเรยีนรู
ของชุมชน 

30 การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ และครภุัณฑท่ีไมเกิดประโยชนแลวกับมหาวิทยาลัย แกหนวยงาน
ภายนอก 

31 การใหความรวมมือหนวยงานภายนอกใชสถานท่ีใน 
การจัดกิจกรรม 

32 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ท้ังดานฮารดแวร  ซอฟแวร และ ระบบเครือขาย ให
สามารถทํางานประสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีระบบในการเฝาตรวจสอบดูแลระบบเพ่ือชวย
ปองกันหรือวิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

33 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีสามารถลดระยะเวลาการทํางาน เนนการใชทรพัยากร
รวมกัน อีกท้ังสามารถลดการใชทรัพยากร ตางๆ อาทิเชน การลดใชพลังงานไฟฟา  การลดใชกระดาษภายใน
มหาวิทยาลยั โดยเนนใชระบบสื่อดิจิตอลใหมากข้ึน 

34 พัฒนาโปรแกรมประยุกตและฐานขอมูลใหสามารถสนับสนุนการทํางานและสนับสนุนการตัดสินใจ ของ
ผูบริหารในทุกระดับ โดยพัฒนาเพ่ิมเติมในเรื่องของการใสระบบชาญฉลาด(Artificial Intelligence) ลงไปใน
ฐานขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิเคราะหและตดัสินใจ โดยนําเสนอออกมาในรูปแบบท่ี
เขาใจงาย กระชับ อีกท้ังผูบริหารสามารถเขาถึงระบบไดจากทุกท่ีทุกเวลา 
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ลําดับท่ี แนวทางการพัฒนา 
35 ออกแบบเว็บไซตใหไดตามมาตรฐานใหสนองตอการคนหาท่ีเหมาะสม ตามมาตรฐานของ 

Search Engine Optimization – SEO และมาตรฐานของ W3C เพ่ือใหผูรับบริการสามารถสืบคนไดจาก
โปรแกรมคนหา (search engine) ไดอยางสะดวกรวดเร็วและสงผลตอ Web Ranking of Universities 

36 สรางมลูคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรท่ีมอียูในปจจุบันเพ่ือใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลยัสูงสดุ รวมท้ังมุงเนนการ
นําทรัพยากรท่ีมีอยูใหสามารถสรางรายได ในรูปแบบตางๆใหกับมหาวิทยาลัยได 

37 พัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหสามารถใหคําแนะนําแหลงการคนควา
งานวิจัย การอางอิงผลงานการวิจยั การตรวจสอบคณุภาพของวารสารงานวิจัย เปนตน 

38 พัฒนาระบบฝกอบรมการใชงานโปรแกรมบริหารจัดการของหนวยงานภายในอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะการทํางานและการแกไขปญหาได อยางเปนระบบและสอดคลองกันท้ังมหาวิทยาลัย 


