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ข้อมูลองค์การ 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information 
Technology) เร่ิมดําเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่          
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ให้เป็นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในช่วง ปี 2554 – 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT 
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2554–2557 คือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช ้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาได้อย่างเตม็ศักยภาพ มี
จริยธรรม และมสีมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล คือหมายถึง ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประชาชนท่ัวไป สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดกระบวนการ
ทางสังคมท่ีเก้ือหนุน ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชมุชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ  มีระบบการจัดการความรู้ และระบบ
การเรียนรู้ที่ด ี มีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์ 
และใช้ความรู้เป็นเครื่องมอื ในการเลือกและตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 
 

วสิัยทัศน ์
“เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช ้ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม
และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
๑. ใช ้ICT พัฒนาคุณภาพและประสทิธิภาพ การเรียนรู้ 
๒. ใช ้ICT เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารการศึกษา 
๓. ใช ้ICT เป็นกลไก ในการสร้างหลักธรรมาภิบาล  
๔. ผลติและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มสีมรรถนะทาง ICT 
๕. จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  

เป้าหมาย 
๑. พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช ้ICT เป็นฐาน ที่ไดม้าตรฐาน มีคุณภาพและ

ประสทิธิภาพ 
๒. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการทีใ่ช้ ICT เป็นฐาน 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. ผลติและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ทีม่ีคุณภาพ สอดคลอ้งกับการพัฒนาประเทศ  
๔. ใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างตอ่เน่ือง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 



๖ 
 

 

ยุทธศาสตร ์
 
ยุทธศาสตรท์ี ่๑ : (e-Learning) 

การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ : (e-Management) 
การเป็นผู้นําในการใช้ ICT เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ : (e-Manpower) 
การผลติและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพ่ือพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ ์
 
๑. พัฒนาระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์(e-Library) 

๒. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช ้ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 

๓. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช ้ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 

๔. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 

๕. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 
(e-Management Infrastructure) 

๖. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 

๗. พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

๘. พัฒนาระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใหบ้ริการทางการศึกษาโดยใช ้ICT เป็นฐาน 
(ICT-Based Management) 

๑๐. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 

๑๑. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 

๑๒. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรก์ับแผนกลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตรท์ี ่1: 
(e-Learning) 

1. พัฒนาระบบหอ้งสมดุอิเล็กทรอนิกส ์(e-Library)  
2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช ้ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช ้ICT เป็นฐาน  

(ICT-Based Knowledge)  
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources)  

ยุทธศาสตรท์ี ่2: 
(e-Management) 

5. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure) 

6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7. พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Security) 
8. พัฒนาระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใหบ้ริการทางการศึกษา

โดยใช ้ICT เป็นฐาน (ICT-Based Management) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3: 
(e-Manpower) 

10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT  
(e-Student) 

11. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT  
(e-Manpower)  

12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT  
(IT Professional Certification)  
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โครงสร้างองค์การ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนอัตรากําลังและตําแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงาน ปีงบประมาณ 2555 – 2558

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1)
งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา (4)
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (4)
งานผลิตสื่อโสตทัศน์ (6) 
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (3)
- นักวิชาการช่างศิลป์ (3)
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (3) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3)
งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) 
- นักเอกสารสารสนเทศ (3)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)
งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (4) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (4)
งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (5) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (5)
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ (2) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2)
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช (2) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2)
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร (3) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (3)
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ (3) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (3)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (6)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (5)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (5) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (5)

หมายเหตุ

ขออนุมตัเิปลีย่นชื่อใหม่

ขออนุมตัเิพิม่ใหม่

บรรณารักษ์ (1)
งานวิทยบริการ (4)
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1)
- บรรณารักษ์ (2)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)

งานห้องสมุด
ห้องสมุดเทเวศร์ (3)
- บรรณารักษ์ชํานาญการ (1)
- บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (1)
- นักเอกสารสารสนเทศ (1)    
ห้องสมุดโชติเวช (2) 
- บรรณารักษ์ (1)
- นักเอกสารสารสนเทศ (1)
ห้องสมุดพาณิชยการพระนคร (5) 
- บรรณารักษ์ (3)
- นักเอกสารสารสนเทศ (2)
ห้องสมุดพระนครเหนือ (5) 
- บรรณารักษ์ (3)
- นักเอกสารสารสนเทศ (2)

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มวิทยบริการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และการสื่อสาร
งานบริหารทั่วไป

11 20กลุ่มพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

7 1720

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources and Information Technology

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources and Information Technology
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๑๑ 

 

 
หลักการและแนวคิด 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังน้ี 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย 
มาตรา ๗๔ กําหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมอํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าท่ีและในการปฏิบัติการอื่นที่เก่ียวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึง
ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง…” และมาตรา ๗๘ (๔) (๕) รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปน้ี 

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพ่ือให้การจัดทําและการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชน 

๒. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของการนํา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิคือภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อ ผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

 
 



 

๑๒ 

 

 
 
 
๓. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ประกอบด้วย

พัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาล
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้น
การพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งท่ีมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นํา การ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือให้เกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน 

๔. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับตั้งแต่ปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งใน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์การน้ัน ดังภาพแสดงข้างล่างน้ีส่วนหน่ึงได้ให้
ความสําคัญกับการนําองค์การ (หัวข้อ ๑.๑) เพ่ือให้สว่นราชการมีการกํากับดูแลตนเองท่ีดี โดยดําเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ 
๑.๒) ดําเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความ
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรใน
องค์การต้องมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
ผู้บริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซือ่สัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการ
รักษาปกป้องไม่ให้้องค์การดําเนินการในทางที่มีความเส่ียงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

 

 
 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก และ
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มี    
ส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายดา้นผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
• มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ

งาน พัฒนาชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

• ให้ความสําคัญกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็น
ธรรม

• มุ่งมั่นพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างทั่วถึงและ                            

รวดเร็ว

• มุ่งมั่นทํางานให้คุ้มค่า และ
รับผิดชอบต่อสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ด้านรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ด้านองค์การ
ด้าน

ผู้ปฏิบัตงิาน



 

๑๔ 

 

 
 
 
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 

มุ่งมั่นทํางานให้คุ้มค่า และรบัผิดชอบตอ่สงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. สร้างความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน         
ที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และการผลิตที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

๒. สร้างระบบกํากับ ดูแล เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสังคม  
๓. กําหนดมาตรการ การใชท้รัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า 

 
นโยบายด้านผูรั้บบริการ และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
นโยบายหลัก 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสียอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. ให้ความสําคัญต่อการให้บริการต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน/ผูม้ีสว่นได้
ส่วนเสีย 

๒. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้ามามีบทบาทให้ความร่วมมือ เสริมพลังอํานาจ  เพ่ือพัฒนาการให้บริการ 
 
นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 

มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการงานพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
แนวทางปฏิบัต ิ
 ๑. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. จัดให้มีแผนบริหารความเสี่ยงในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
 ๓. เร่งรัด กํากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 

๔. ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติตามค่านิยม จรรยาบรรณข้าราชการ  
 
 
 
 



 

๑๕ 

 

 
 
 
นโยบายด้านผูป้ฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 

ให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค โปร่งใส และ     
เป็นธรรม 
 
แนวทางปฏิบัต ิ
 ๑. จัดให้มีระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างทั่วถึง
และต่อเน่ือง  
 ๒. สร้างโอกาสในการเข้ารับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตําแหน่งระดับบริหารอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 ๓. จัดทําหลักเกณฑ์ แนวทางในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรให้เกิดความเป็นธรรม โดย
ยึดหลักสมรรถนะและผลงาน 
 ๔. ส่งเสริมความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทํางาน 

๕. น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 

 
 

การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการกํากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล มีดังน้ี 

 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ

ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่
เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังน้ี 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรับรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 



 

๑๗ 

 

 
 

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่านโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลผลิตภาพ เพ่ือผล
การดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงประสิทธเิสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity)  คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม อื่นๆ 

๑๐)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นสําคัญ  โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 

 

 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏบิัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี 

๑) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมี
ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 

๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัย
อย่างหน่ึง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางาน
ประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คนใด กระทําการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายฉบับน้ี 

๓) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดย
สุจริตถึงการปฏิบัติที่ ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆในนโยบายฉบับน้ี ต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษา
จากผู้บริหารระดับสูง หรือ กองบริหารงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้น้ันให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูล
ลับทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี
ฉบับน้ี 

๔) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดย สํานักประกันคุณภาพ 

๕) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี
การประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ สํานักประกัน
คุณภาพ โทร ๐-๒๒๘๑-๐๖๔๔ 

 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 

 
คําส่ังสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่  ๐๐๑/๒๕๕๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นธรรมาภิบาล 

------------------------------------------------------- 

 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองค์กรที่ดีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และบุคลากรปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาล รวมทั้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการดังน้ี 

 
๑. ผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประธานคณะกรรมการ 
๒. รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา  รองประธาน 
๓. รองผูอ้ํานวยการฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละการสือ่สาร  กรรมการ 
๔. รองผูอ้ํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ เกียรติวานิช    กรรมการ 
๖. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล     กรรมการ 
๗. นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์     กรรมการ 
๘. นายโยธิน  หนูแดง      กรรมการ 
๙. นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ     กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุวลี บัวสุวรรณ์      กรรมการ  
๑๑. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ          กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 

๒๐ 

 

 
 
 
อํานาจหน้าที่ 

๑.  จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดขีองสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการกํากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สร้างราชการใสสะอาด และป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันภายในองคก์ร 

๒. ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีด่ีของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง
ตอ่เน่ือง 

๓. จัดกิจกรรมเผยแพร่ รณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีค่านิยมการยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในองค์กร 

 
สั่ง ณ วันที่   ๒๓   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 


