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ประวัติความเป็นมา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมา
สํานักวิทยบริการจัดตั้งขึ้นตามประกาศสถาบันราชภัฏธนบุรี เรื่องหน่วยงานตามโครงสร้างระบบบริหารงานของสถาบันราชภัฏธนบุรี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ.2542 ประกอบด้วย หน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ งานหอสมุด งานโสตทัศนูปกรณ์ งานเอกสารตํารา และงานเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อให้งานบริการทางวิชาการของ
สถาบันได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการจัดทําและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน
ก่อนประกาศดังกล่าวข้างต้น งานหอสมุด งานโสตทัศนูปกรณ์และงานเอกสารตํารา มีฐานะเป็นฝ่ายในสํานักส่งเสริมวิชาการเรียกว่า ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และฝ่ายเอกสารตํารา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูธนบุรี กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530
และเมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏธนบุรี จึงจัดตั้งขึ้นเป็นสํานักวิทยบริการ
ในปี 2541 สํานักวิทยบริการได้ย้ายจากอาคาร 3 ชั้น 3 (ปัจจุบันคือศูนย์ภาษา) มาให้บริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 9-11 เพื่อให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอก
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏธนบุรีไปเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทําให้มีผลบังคับใช้ในวันที่
15 มิถุนายน 2547 ดังนั้นสถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา และสํานักวิทยบริการ ก็เปลี่ยน
ชื่อเป็น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 17 เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี ซึ่ ง ประกอบด้ว ยหน่ว ยงาน 3 หน่ว ยงาน ได้ แ ก่ งานสํา นั ก งานผู้อํ า นวยการ งานหอสมุ ด และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จากการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547” แทน “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538” มีผลให้สถาบันราชภัฏธนบุรีเปลี่ยน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้กําหนดส่วนราชการภายในไว้ ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ในปี 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่มเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ งานอํานวยการ งานหอสมุดและสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ได้แก่ ปูพื้น ทาสีภายใน ระบบไฟฟ้า
ป้ายไฟประชาสัมพันธ์ที่เสาภายในตึก เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน และม่านกันแสงใหม่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าใช้บริการ จึงปรับชั้น 11 เป็นโซนกิจกรรม ผู้ใช้บริการสามารถใช้เสียงในการทํางานกลุ่มได้ สําหรับชั้น 9 และชั้น 10 ใช้สําหรับค้นคว้าเพื่อ
การเรียนการสอน การวิจัยนอกจากนั้นยังได้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และนิเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พ่นสีโต๊ะ ทําเบาะเก้าอี้และโซฟาใหม่ และพ่นสีชั้นวางใหม่
ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ
ปีงบประมาณ 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหาระบบยืม-คืนอัตโนมัติ และเริ่มใช้ RFID เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และพัฒนาห้องนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยี Computer Graphic (CG) ให้แก่อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทํากรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2560-2563 และจัดทํา
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เป็น 3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานหอสมุดและสารสนเทศ และงานโสตทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่ม 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา
จากแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องวิเคราะห์ภารกิจและคํานึงถึงความจําเป็น ความไม่ซ้ําซ้อน ความคล่องตัว
และรวดเร็วในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทางราชการได้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างสรรค์งานที่ดีแก่
ประเทศชาติต่อไป
บทบาทและหน้าที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทและหน้าที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับหอสมุดและสารสนเทศ งานการจัดการสารสนเทศ และงานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. งานบริหารทั่วไป มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.1 ควบคุม ดูแลงานบริหารทั่วไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.2 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของงานอํานวยการ
1.1.3 วางแผนและจัดทําแผนบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.4 รับและลงทะเบียนหนังสือและเอกสารทางราชการ
1.1.5 ส่งและลงทะเบียนเอกสารทางราชการ
1.1.6 ร่างโต้-ตอบหนังสือราชการ
1.1.7 จัดเก็บหนังสือเวียน คําสั่ง กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
1.1.8 การติดตามเรื่องเร่งด่วนต่างๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.9 พิมพ์และตรวจสอบหนังสือและเอกสารทางราชการ
1.1.10 ถ่ายเอกสาร ดิจิทัล หนังสือ และเอกสารทางราชการ
1.1.11 การจัดทําเอกสารทางราชการหรือหนังสือเป็นรูปเล่ม
1.1.12 ส่งหนังสือ หรือเอกสารทางราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.13 ให้บริการข้อมูลของสํานักแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.14 จัดทําสถิติการลาต่างๆของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.15 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.16 ทําหน้าที่เลขานุการในการประชุมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.17 เตรียมเอกสารการประชุมงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.18 จัดทํารายงานการประชุมงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งงานด้านวิชาการและงานด้านบริหาร
1.1.19 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.1.20 จัดทําแผนงานการประกันคุณภาพ

1.1.21 จัดระบบเอกสารหลักฐานเพื่อประกันคุณภาพ
1.1.22 เก็บข้อมูลสารสนเทศลงในฐานข้อมูลงานด้านประกันคุณภาพ
1.1.23 ดําเนินงานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ
1.1.24 ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.25 จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
1.1.26 จัดทําแผนปฏิบัติการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.27 จัดทําแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.28 จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.29 จัดทํารายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.30 จัดทําแบบประเมินและสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.31 จัดทําแบบประเมินและติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.32 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานประจําปี
1.1.33 จัดทําเล่มรายงานประจําปี
1.1.34 จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.35 รวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.36 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.37 จัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง
1.1.38 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน
1.1.39 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
1.1.40 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.41 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.2.1 งานการเงิน บัญชี
1.2.1.1 วางแผนและจัดทําแผนบริหารทางการเงิน
1.2.1.2 การจัดตั้งงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.3 ดําเนินการรับ-จ่ายเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.4 ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.5 ดําเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.6 นําส่งเงินรายได้ เงินแผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนเงินเบิกจ่ายปีเก่าส่งคืนกลุ่มงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
1.2.1.7 เก็บหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการสืบค้นมาตรวจสอบในภายหลัง เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ
1.2.1.8 ดําเนินการเบิก-จ่าย เงินยืมตามระเบียบกระทรวงการคลังตามอํานาจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
1.2.1.9 จัดทําสรุปรายงานเงินคงเหลือประจําเดือนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.10 จัดทําการขออนุมัติยืมเงินไปราชการนอกสถานที่
1.2.1.11 จัดทําเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ
1.2.1.12 จัดทําระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
1.2.1.13 จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.14 จัดทําทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.15 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.1.16 จัดทํา/พิมพ์คําขอตั้งงบประมาณผ่านระบบการเงินของมหาวิทยาลัย (MIS)
1.2.1.17 จัดทํารายงานการเงินส่งมหาวิทยาลัย
1.2.1.18 ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือนรายไตรมาสและรายปี

1.2.2 งานพัสดุ
1.2.2.1 งานจัดหาวัสดุ
1.2.2.1.1 วางแผนสืบราคาพัสดุ
1.2.2.1.2 ติดต่อสืบราคาพัสดุ
1.2.2.1.3 จัดทําข้อมูลหลักผู้ขายในระบบมหาวิทยาลัย
1.2.2.1.4 รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของสํานักมาสังเคราะห์ และแยกประเภทของเรื่องเพื่อเสนอผู้อํานวยการพิจารณา
1.2.2.1.5 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินของของมหาวิทยาลัย (MIS)
1.2.2.1.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินภาครัฐ (e-GP)
1.2.2.1.7 ตรวจสอบเอกสารที่จําเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
1.2.2.1.8 จัดทํารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.1.9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
1.2.2.1.10 จัดทําใบตรวจรับและตรวจการจัดจ้าง
1.2.2.1.11 จัดทําใบเบิกวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
1.2.2.1.12 ดําเนินการแยกใบเบิกวัสดุให้กลุ่มงานเจ้าของเรื่องและจัดเก็บเข้าแฟ้มแต่ละกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการดําเนินการเรื่อง
อื่นๆ ต่อไป
1.2.2.1.13 สําเนาใบส่งของส่งมอบกลุ่มงานที่ขอซื้อวัสดุและใบตรวจแบบสัญญาจ้าง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2.2.1.14 จัดทําทะเบียนวัสดุของสํานักและลงทะเบียนคุมวัสดุ
1.2.2.1.15 ดําเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสํานักให้แก่กลุ่มงานในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.1.16 สํารวจวัสดุประจําปีและวิเคราะห์ความต้องการวัสดุของแต่ละกลุ่มงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.2.2 งานจัดหาครุภัณฑ์
1.2.2.2.1 รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสังเคราะห์และแยกประเภทเรื่องเพื่อ
เสนอผู้อํานวยการพิจารณา
1.2.2.2.2 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุมัติ
1.2.2.2.3 จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์
1.2.2.2.4 ประกาศสอบราคา ประกวดราคาตามอํานาจหน้าที่ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมาย
1.2.2.2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
1.2.2.2.6 ทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างตามอํานาจที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมาย
1.2.2.2.7 แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2.8 จัดทําทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2.9 สํารวจครุภัณฑ์แต่ละกลุ่มงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2.10 รับเรื่องคืนครุภัณฑ์จากกลุ่มงานและทําเรื่องส่งคืนครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยังกลุ่มงานพัสดุของ
มหาวิทยาลัย
1.2.2.2.11 ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ประจําปีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2.12 ทําเอกสารประกอบการจําหน่ายครุภัณฑ์ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
1.2.2.2.13 ทําเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชํารุด/เสื่อมสภาพ
1.2.2.2.14 การดูแล รักษาและซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2.15 จัดทําใบเบิกครุภัณฑ์
1.2.2.2.16 แยกใบเบิกครุภัณฑ์ในกลุ่มงานเจ้าของเรื่องและเก็บเข้าแฟ้มกลุ่มงานแต่ละกลุ่มของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2.17 เขียนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2.18 สํารวจความต้องการครุภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. งานหอสมุดและสารสนเทศ มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 การจัดการสารสนเทศ
2.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
2.1.2 ดําเนินการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.2.1 ตรวจสอบรายการหนังสือในระบบ Liberty เพื่อไม่เกิดการจัดซื้อซ้ํา
2.1.3 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.3.1 ลงทะเบียน และLinkภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ลงในระบบ Liberty
2.1.3.2 พิมพ์สัน / บาร์โค้ดและติดหนังสือ
2.1.3.3 ประทับตราและติดใบกําหนดส่งที่หนังสือ
2.1.3.4 ลงรายละเอียดในตัวเล่มหนังสือ
2.1.3.5 ตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ก่อนนําออกบริการ
2.1.3.6 Scan ปก และจัดทําบรรณนิทัศน์สําหรับหนังสือใหม่
2.1.3.7 บริการแนะนําหนังสือใหม่
2.1.3.8 บริการหนังสือเร่งด่วน
2.1.4 วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ MARC ของหนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์ในระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ
2.1.5 จัดทําข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงฐานข้อมูลของ สกอ. (ThaiLIS)
2.1.5.1 ตรวจสอบความถูกต้องตัวเล่มวิทยานิพนธ์
2.1.5.2 Upload และ Link ข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงในระบบ ThaiLIS
2.1.6 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
2.1.6.1 บริการสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.1.6.2 บริการสื่อโสตทัศน์ (ลงทะเบียน ป้อนข้อมูล และตรวจสอบแก้ไขสื่อโสตทัศน์ในระบบฐานข้อมูล)
2.1.6.3 บริการห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต
2.1.6.4 บริการคอมพิวเตอร์

2.1.7 ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.7.1 จัดทําทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการหอสมุดโดยจัดหาข้อมูลนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ Liberty
2.1.7.2 ทําบัตรสมาชิกแบบชั่วคราวสําหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้บัตรประจําตัวนักศึกษา
2.1.7.3 บริการจองหนังสือ
2.1.7.4 ดูแลตรวจสอบ และทวงทรัพยากรสารสนเทศค้างส่งทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.1.7.5 ดูแลตรวจสอบ และจัดทําค่าปรับหนังสือเกินกําหนดและสูญหายของนักศึกษาส่งมหาวิทยาลัย
2.1.7.6 บริการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ แก่คณาจารย์ นักศึกษาบุคลากรและชุมชน
2.1.7.7 ให้คําแนะนํา ปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
2.1.8 ให้บริการรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่
2.1.9 ควบคุม ดูแล และซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.9.1 ซ่อมหนังสือ ทั้งแบบซ่อมย่อยและซ่อมใหญ่โดยมีกระบวนการทําเป็นขั้นตอน
2.1.9.2 เย็บเล่มวารสาร นําวารสารมารวมเล่มโดยมีกระบวนการทําเป็นขั้นตอน
2.1.10 จัดทําดรรชนีวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.1.10.1 ร่างดรรชนีวารสาร
2.1.10.2 วิเคราะห์และและทํารายการดรรชนีวารสาร
2.1.10.3 พิมพ์ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
2.1.11 จัดระเบียบชั้นหนังสือและสํารวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.11.1 จัดเก็บหนังสือและวารสารตามโต๊ะอ่านและหนังสือที่มาคืน
2.1.11.2 หนังสือจะถูกคัดแยกตามหมวดหมู่และจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขเรียกหนังสือ
2.1.11.3 วารสารจะถูกคัดแยกตามรายชื่อวารสารและจัดเรียงขึ้นชั้นวารสาร
2.1.11.4 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนําออกมาซ่อมหรือจําหน่ายออก
2.1.12 รวบรวมสถิติผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

2.1.13 จัดทําและประเมินผลโครงการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และโครงการอื่น ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.14 จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของงานหอสมุด และสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.15 รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายเดือน
2.2 งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
2.2.1 กําหนดแผนและดําเนินการจัดการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
2.2.1.1 ขอตารางเรียนนักศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดทําตารางการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ
2.2.1.2 ติดต่อวันอบรมกับตัวแทนห้องของนักศึกษา
2.2.1.3 จัดทําเอกสารการอบรม เช่น คู่มือ แบบประเมินความพึงพอใจ
2.2.1.4 เจ้าหน้าที่หอสมุดและบรรณารักษ์ร่วมกันให้ความรู้ ทักษะการรู้สารสนเทศกับนักศึกษาปีที่ 1
2.2.2 ควบคุม และดูแลห้องบริการสารสนเทศ
2.2.3 สํารวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3.1 จัดทําแบบสอบถาม
2.2.3.2 ประเมินและจัดทํารายงานสรุปผล
2.2.4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
2.2.4.1 จัดทําบอร์ดเกี่ยวกับข่าวสารสารสนเทศประจําทุกเดือน
2.2.4.2 ส่งข้อมูลหนังสือและวารสารใหม่เพื่อแนะนําผ่านเว็บไซต์
2.2.5 จัดทําและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของงานหอสมุดและสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
2.2.6 ติดต่อและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการรู้สารสนเทศ
2.2.6.1 อบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์

3. งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 งานบริการห้องประชุม
3.1.1 ห้องประชุม และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการ
3.1.1.1 ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15
3.1.1.2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
3.1.1.3 ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
3.1.1.4 โรงอาหาร อาคาร 2
3.1.1.5 ลานพิกุลจัน
3.1.1.6 ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3
3.1.1.7 ลานหน้าอาคาร 6
3.1.1.8 ห้องประชุม 1 อาคารหลังใหม่
3.1.1.9 ห้องประชุม 2 อาคารหลังใหม่
3.1.1.10 โรงยิม อาคารหลังใหม่
3.1.2 รายละเอียดการให้บริการห้องประชุม
3.1.2.1 ระบบภาพ
3.1.2.2 ระบบเสียง
3.1.2.3 ระบบเครือข่ายภายในห้องประชุม
3.1.2.4 ระบบไฟฟ้าภายในห้องประชุม
3.1.2.5 ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุม
3.1.2.6 ระบบ CCTV ภายในห้องประชุม
3.1.2.7 ซ่อมบํารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
3.1.2.8 ถ่ายภาพ
3.1.2.9 ถ่ายวีดิทัศน์

3.2 งานบริการระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.2.1 ดูแลและให้บริการการส่งสัญญาณของระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.2.2 ตรวจสอบระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.2.3 ซ่อมบํารุงระบบและอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.2.4 ดูแลระบบสัญญาณภาพของงานประชาสัมพันธ์ที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 15
3.2.5 ดูแลระบบสัญญาณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 16
3.3 งานบริการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคําสั่ง โดยแพร่ภาพทางระบบโทรทัศน์รวม
(SMATV) ของมหาวิทยาลัย และแพร่ภาพทางเว็บไซต์ของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.3.1 บริการถ่ายทอดสดภายในห้องประชุม
3.3.2 บริการถ่ายทอดสดนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
3.3.3 บริการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ที่เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
3.3.4 บริการถ่ายทอดสดห้องสตูดิโองานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
3.4 งานบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.1 ดูแลและให้บริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.2 ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 จุดบริการ
3.4.3 ซ่อมบํารุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 งานบริการระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.2 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.3 ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6 งานบริการตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมบํารุง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3.7 งานบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
3.7.1 คอมพิวเตอร์ (Laptop)
3.7.2 ไมโครโฟน
3.7.3 เครื่องช่วยพูดแบบพกพา
3.8 งานบริการทั่วไปของงานโสตทัศนศึกษา
3.8.1 บริการข้อมูลภาพนิ่งที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
3.8.2 บริการข้อมูลวีดิทัศน์ที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
3.8.3 บริการข้อมูลเสียงที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
3.8.4 บริการทําสําเนาสื่อการเรียนการสอน
3.8.5 บริการแปลงเทปวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนให้เป็นวีซดี ีและดีวีดี
3.8.6 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์
3.8.7 บริการถ่ายภาพนิ่งในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคําสั่ง
3.8.8 บริการถ่ายวีดิทัศน์ในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคําสั่ง
3.8.9 บริการบันทึกเสียงในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคําสั่ง
3.8.10 บริการตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์ สําหรับการเรียนการสอน
3.8.11 บริการสื่อออนแอร์/ห้องออนแอร์/ห้องสตูดิโอ สําหรับออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.9 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโสตทัศนศึกษา
3.9.1 ควบคุม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานโสตทัศนศึกษา
3.9.2 ดูแล พัฒนา และให้บริการเว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา
3.9.3 ดูแล พัฒนา และให้บริการการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning
3.9.4 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3.9.5 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
3.9.6 ดูแล พัฒนา และให้บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (video on demand)

3.10 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก
3.10.1 ควบคุมและดูแลวางแผนดําเนินงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.2 ดูแลและควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.3 ดูแลและควบคุมระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty)
3.10.4 ดูแลและควบคุมระบบการสืบค้นข้อมูลภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (OPAC)
3.10.5 ดูแลและติดตั้งโปรแกรมสําหรับใช้งานสํานักงาน งานบริการ และให้คําปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มาใช้
บริการห้องสมุด
3.10.6 จัดทํา ดูแล และพัฒนาฐานข้อมูลห้องโสตทัศนวัสดุ (ห้องดูวิดีโอเดี่ยว)
3.10.7 ดูแลระบบสืบค้นความรู้ทางการศึกษา (e-Book)
3.10.8 ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศพิกุลจันออนไลน์ / สารวิทยบริการออนไลน์
3.10.9 ดูแลและพัฒนาระบบการสืบค้นสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ (e-Mobile)
3.10.10 ดูแลและพัฒนาระบบติดตามแผนโครงการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.11 ดูแลและพัฒนาระบบการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ตและห้องพิมพ์งาน
3.10.12 ดูแลและประสานโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
3.10.13 ติดต่อทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน ของมหาวิทยาลัยเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.10.14 จัดทําและควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.15 ให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์
3.10.16 สํารองข้อมูลสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจําทุกวัน
3.10.17 ดูแลและให้บริการตอบคําถามของ เว็บบอร์ด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.18 เผยแพร่ระบบสารสนเทศทางเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่เว็บ Webometrics
3.10.19 ดูแลและพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล

3.10.20 ดูแลให้คําปรึกษาและซ่อมบํารุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.21 ดูแลการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.22 ควบคุมดูแลห้องบริการอินเทอร์เน็ต ห้องพิมพ์งาน เครื่องสํานักงาน และตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ปกติ
3.10.23 บริการให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.24 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
3.10.25 สรุปสถิติของข้อมูลการใช้งาน เว็บไซต์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

ปรัชญา
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยจิตบริการ

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีทที่ ันสมัย

พันธกิจ
1. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนการสอน
2. ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การรู้ภาษาต่างประเทศ และการรูค้ อมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนทีท่ ันสมัย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ข้อสอบมาตรฐาน เพื่อการศึกษา และการบริการที่ทันสมัย มีประสิทธภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และชุมชน
2. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการรู้สารสนเทศ การรู้ภาษาต่างประเทศ และการรู้คอมพิวเตอร์ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และข้อสอบมาตรฐาน ทีท่ ันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แหล่งบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การรูภ้ าษาต่างประเทศ และการรู้
คอมพิวเตอร์

โครงสร้างสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทํากรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2560-2563
และจั ด ทํ า โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นงานในสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ เป็ น 3 งาน ได้ แ ก่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานหอสมุ ด และสารสนเทศ
และงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา ดังนี้

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการ

ศูนย์ภาษา

งานบริหารทั่วไป

งานหอสมุดและ
สารสนเทศ

งานโสตทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ
ปานชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์
ภูริวรางกูร
อาจารย์วิวัฒน์
จูวราหะวงศ์
คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์
เสารยะวิเศษ
ประธาน
2. นางอมรรัตน์
ศิริไปล์
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด
กรรมการ
4. อาจารย์นพรัตน์
ปัญญาดิลกพงศ์
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.จุฑามาส
ศิริอังกูรวาณิช
กรรมการ
6. อาจารย์ธนพล
สมพลกรัง
กรรมการ
7. นายฌิรพัฒน์
ภู่ทอง
กรรมการ
8. นางวิลัยพร
พิเดช
กรรมการ
9. นางสาวจันทิมา
คุ้มครอง
กรรมการ
10. นางสาวกิติชา
ธรณ์ชยะ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวมนสรรพพร
เสนารา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โอกาส (opportunity) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกสํานักวิทยบริการ ฯ ที่เป็นคุณค่าและเป็นผลต่อการดําเนินงานในเชิงบวก
1.1.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถและ
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2547 เปิดโอกาสให้สํานักวิทยบริการ ฯ มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติภารกิจ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการ
และบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.1.2 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ความสําคัญและให้การยอมรับในผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ ฯ
1.1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
1.1.4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้สํานักวิทยบริการ ฯ นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการบริการ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในท้องถิ่น และกลุ่มประชาคมอาเซียน
1.2 อุปสรรค (threat) หมายถึง อุปสรรคหรือภัยคุกคาม เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทําให้
การดําเนินงานประสบปัญหาและความยากลําบาก
1.2.1 อาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการการใช้บริการของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทําให้การใช้บริการต่าง ๆ ได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
1.2.2 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนา และขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
2. 1 จุดแข็ง (strength) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสํานักวิทยบริการ ฯ ซึ่งมีผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
2.1.1 โครงสร้างของสํานักวิทยบริการ ฯ กําหนดไว้ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการพัฒนา
2.1.2 มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.1.3 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

2.1.4 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1.5 มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.6 มีการบริการวิชาการ และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ
2.1.7 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกหน่วยงานที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป อีเมล์
โทรทัศน์วงจรปิด สารวิทยบริการ ป้ายประกาศ เป็นต้น
2.1.8 มีการติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานในส่วนงานต่าง ๆ ทําให้ทราบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นประจําทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง
2.1.9 บุคลากรมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการที่ดี มีความกระตือรือร้น และปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
2.1.10 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1.11 บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน
2.1.12 มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทํางาน
2.1.13 มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.2 จุดอ่อน (weakness) หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้การดําเนินงานภายในองค์กรไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร
2.2.1 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
2.2.2 บุคลากรบางส่วนเป็นอัตราจ้างชั่วคราวและได้รับเงินเดือนต่ํากว่าคุณวุฒิ ทําให้ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2.2.3 การประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเข้ามายังไม่ต่อเนื่องและเป็นระบบเท่าที่ควร
2.2.4 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร์พกพา หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่เพียงพอ

สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแบบประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อหากลุ่มความเสี่ยงหรือปัจจัยความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานและนํามาวิเคราะห์หาผลกระทบและหาแนวทางในการดําเนินการแก้ไข ดังนี้
แผนการบริหารความเสี่ยง
ลําดับ

กิจกรรม
ต.ค.60

1
2

3

4
5

6

7

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ติดตามความก้าวหน้าใน
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของ
งวดก่อน
ประชุมสรุปผลการติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของ งวดก่อน
ให้ความรู้การบริหาร
ความเสี่ยง
ประชุมหน่วยงานชี้แจง
แผนการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงประจําปี
งบประมาณปัจจุบัน
วิเคราะห์และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงประจําปี
งบประมาณปัจจุบัน
สรุปและจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงของ
ปีงบประมาณปัจจุบนั

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.พ.62

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.62
เม.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ทุกหน่วยงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบการประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์กจิ กรรม/หน่วยงาน/
โครงการ/กระบวนการ

ขั้นตอนการดําเนินการ
(วิธีควบคุม)

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมีการเลิกผลิตในรูปแบบ 1. ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สิ่งพิมพ์
เพือ่ หาแนวทางกําหนดการแก้ไข
2. เจ้ า หน้ า ที่ เ ปลี่ ย นแนวทางการ
วัตถุประสงค์
จัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์
1. เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการสื่ อ เป็นสื่อออนไลน์
สิ่ ง พิ มพ์ต่อเนื่อง ให้ต รงกับ ความต้อ งการ 3. ทําการร่วมลงนามความร่วมมือกับ
ของผู้ใช้บริการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ
2. เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง สื่ อ ในการใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ในรูปแบบสื่อออนไลน์
ร่วมกัน

กลุ่มความเสี่ยง/
ปัจจัยความเสีย่ ง
ด้านผู้ใช้บริการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง
สื่ อสิ่ ง พิมพ์ต่อเนื่อง มีไ ม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

โอกาสเกิด
(L)

ผล
กระทบ (I)

ระดับความเสี่ยง

4

4

สูง

แบบการประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์กจิ กรรม/หน่วยงาน/
โครงการ/กระบวนการ

ขั้นตอนการดําเนินการ
(วิธีควบคุม)

กลุ่มความเสี่ยง/
ปัจจัยความเสีย่ ง

ด้านการบริการ
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ห้องควบคุมระบบภาพระบบเสียง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
2 ชั้น 8
วัตถุประสงค์
2. ติดตั้งอุปกรณ์เฟสโพเทคชั่นเพื่อ
เพื่อควบคุมความปลอดภัยของห้องควบคุม ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและ
ระบบภาพระบบเสียงห้องประชุมเฉลิมพระ แรงดันไฟฟ้าเกิน
เกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
3. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรงาน
โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ตรวจสอบระบบเดือนละ 2 ครั้ง

ความปลอดภัยห้องควบคุมระบบภาพ
ระบบเสียงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 2 ชั้น 8

เหตุการณ์ความเสี่ยง
1. ไม่สามารถให้บริการห้องประชุมแก่
ผู้ใช้บริการได้
2. เกิดการเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆ
3. เกิดเพลิงไหม้

โอกาสเกิด
(L)

ผล
กระทบ (I)

ระดับความเสี่ยง

3

5

สูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รายงานแผนบริหารความเสีย่ ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์กจิ กรรม/
หน่วยงาน/โครงการ/
กระบวนการ

ขั้นตอนการดําเนินการ
(วิธีควบคุม)

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมีการเลิก 1. ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ที่
ผลิตในรูปแบบสิ่งพิมพ์
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ห า แ น ว
ทางการแก้ไข
วัตถุประสงค์
2 . เ จ้ า ห น้ า ที่ เ พิ่ ม ช่ อ ง
1. เพื่ อ ตอบสนองความ ทางการจั ด ซื้ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ให้ตรง ต่ อ เนื่ อ ง โดยจั ด ซื้ อ เป็ น
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง สื่อออนไลน์
ผู้ใช้บริการ
3 ทําการร่วมลงนามความ
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการ ร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เข้ า ถึ ง สื่อสิ่ง พิมพ์ต่อเนื่ อ ง ราชภัฏทั่วประเทศ ในการ
ในรูปแบบสื่อออนไลน์
ใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน

กลุ่มความเสี่ยง/
ปัจจัยความเสีย่ ง
ด้านผู้ใช้บริการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง
1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มี
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม
ต้องการของผู้ใช้บริการ

โอกาสเกิด
(L)
4

ผล
ระดับ
กระทบ ความ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(I)
เสี่ยง
4

สูง

1. มีการสํารวจวารสารที่มี
การปิดตัวลง
2. มีการจัดซื้อวารสารแบบ
ออนไลน์มาทดแทน
3 . มี ก า ร ร่ ว ม มื อ กั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ
ร่วมกัน
4.ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
วารสารแบบออนไลน์ ใ ห้
มากขึ้น

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
28 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์กจิ กรรม/
หน่วยงาน/โครงการ/
กระบวนการ
ความปลอดภัย
ห้องควบคุมระบบภาพ
ระบบเสียงห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ อาคาร
2 ชั้น 8

ขั้นตอนการดําเนินการ
(วิธีควบคุม)

กลุ่มความเสี่ยง/
ปัจจัยความเสีย่ ง

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้านการบริการ
ห้องควบคุมระบบภาพ
ระบบเสียงห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2
ชั้น 8
2. ติดตั้งอุปกรณ์เฟสโพ
วัตถุประสงค์
เทคชั่นเพื่อป้องกัน
เพื่อควบคุมความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้าตกและ
ของห้องควบคุมระบบภาพ แรงดันไฟฟ้าเกิน
ระบบเสียงห้องประชุม
3. อบรมให้ความรู้แก่
เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 บุคลากรงานโสตทัศน
ชั้น 8
ศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ตรวจสอบระบบเดือนละ
2 ครั้ง

เหตุการณ์ความเสี่ยง
1. ไม่สามารถให้บริการ
ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 2 ชั้น 8
2. เกิดการเสียหายแก่
อุปกรณ์ต่างๆ
3. เกิดเพลิงไหม้

ผล
ระดับ
โอกาสเกิด
กระทบ ความ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(L)
(I)
เสี่ยง
3

5

สูง

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ห้องควบคุมระบบภาพ
ระบบเสียงห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
2. ติดตั้งอุปกรณ์เฟสโพ
เทคชั่นเพื่อป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าตกและ
แรงดันไฟฟ้าเกิน
3. อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรงานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ตรวจสอบระบบเดือนละ
2 ครั้ง

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
28 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อผูจ้ ัดทํา ............................................................
(อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ)
ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 28 กันยายน 2561

