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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสถานภาพและปัญหาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2)เพื่อพัฒนารูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร 49 คน กลุ่มผู้ให้บริการ 52 คน กลุ่ม
ผู้ใช้บริการ 387 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 10 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 10  แห่ง ผู้ปฏิบัติงานในส านักวิทยบริการจ านวน 12 คน  
              ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
   1)ผลการศึกษาสถานภาพและปัญหาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จากการศึกษาจากกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นประกอบด้วย การ
บริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร การบริหารงาน การวิเคราะห์และจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่
และความสัมพันธก์ารด าเนินการร่วมกันในแต่ละศูนย์ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 2 )รู ป แ บ บ
ส านักวิทยบริ การและ เทค โนโลยี ส ารสนเทศมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภูมิ  ประกอบด้ วย 
R:Resources,M:Management, U:Universal,T:Technology, S:Service,B: Blend  3)ผลการประเมินความสอดคล้อง
รูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พบว่ามีความสอดคล้องใน

ระดับมาก(X = 0.96 ) (SD = 0.09)    4)ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ต่อการน าไปสู่การ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (X = 4.25) (SD = 0.25) 
 
 ค าส าคัญ: รูปแบบ,ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Abstract 
 

The objectives of  this research were 1) to study about the status  and the problems of the 
Academic Resource and Information Technology Center, Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi by analyzing and synthesizing the documents and researches involving, then using the 
survey methodology by questionnaire with the sample. 2)  develop the model of  the Academic Resource 
and Information Technology Center Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi by using in-
depth interview technique, then use the information to create the model of  the Academic Resource and 
Information Technology Center, after that present the model to the focus group to reach the conclusion. 
The research was carried out with  49 executives, 52 service providers, 387 receivers and 10 professionals 
from 10 institution of education, 12 officers from the Academic Resource and Information Technology 
Center. 
 The findings were as follows:  

1)In the study from the executives, service providers and service receivers, the finding  of the 

study about the status  and the problems of the Academic Resource and Information Technology Center, 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi showed that the problems consisted of the 

management administration, vision, mission, administration organization, administration, analysis and 

learning resource provision.  The roles, status and   cooperation relation  in each center are the obstacle 

to the effective administration.   2) The model consisted of R: Resources, M: Management, U: Universal, T: 

Technology, S: Service, and B: Blend   3) The finding  of the congruence evaluation of the model showed 

that the congruence was at much level (X  = 0.96) (SD = 0.09)  4) The finding  of the appropriateness of 

the model  was at the much level(X = 4.25) (SD = 0.25) , possible to  lead to the performance . 
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บทน า 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญในอันที่จะส่งเสริมและเกื้อหนุนต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตการ
พัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง และการพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมี
ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปประกอบอาชีพ
ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.2548) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลาง และปริมณฑล ครอบคลุม
พื้นท่ี 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันอุดมสมบูรณ์ และ
เจริญรุ่งเรืองนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  โดยการรวมกลุ่ม



ของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กองนโยบายและแผนงาน.
2556) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การส่งเสริมงานวิจัย การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบหนึ่ง ตามมาตรา 
25 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ   2542 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542 ฉบับปรับปรุง, 
2545) ซึ่งจัดว่าเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  
  จากการแยกออกเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่งท าให้ยังไม่รูปแบบการบริหารงานส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึง
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงท าการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อจะหา
แนวทางการบริหารจัดการของส านัก ให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ สนองต่อการให้บริการต่อนักศึกษาอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน  รวมทั้งสอดคล้อง
กับ  นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.1 เพื ่อศ ึกษาสถานภาพและปัญหา
ของส านักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  1.2 เ พื ่อ พ ัฒ น า ร ูป แ บ บ ส า น ัก ว ิท ย
บร ิการและ เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม หาวิทยาล ัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.2533)
เพื่อพัฒนารูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ีคือ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นศึกษาสถานภาพและปัญหาส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
สอบถามผู้บริหาร 49 คน  ผู้ให้บริการ  52 คน และ
ผู้ใช้บริการ  387 คน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์วิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์นนทบุรี และ
ศูนย์พระนครศรอียุธยา วาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูมิ โดยวิธีการการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นพัฒนารูปแบบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยน าผลจากการศึกษาสถานภาพและปัญหา 
มาเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) (Neil,F.T.1999) โดยเลือก
ผู้เช่ียวชาญแบบบอกต่อ (snowball sampling) ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญด้านบรรณารักษ์ 3 คน  ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 3 คน ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 คน  เพื่อร่างรูปแบบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ   
  ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินความสอดคล้องรูปแบบส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล สุ ว ร ร ณ ภู มิ โ ด ย ใ ช้ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ จ า ก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 10 คน เพื่อประเมิน
ความสอดคล้องของรูปแบบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม( Focus group) โดย
ประเมินด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
การให้บริการ การวิเคราะห์และจัดหาทรัพยากร บทบาท
หน้าท่ีและความสัมพันธ์ในการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละ
ศูนย์ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินความเหมาะสมรูปแบบส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี



ราชมงคลสุวรรณภูมิโดยผู้ปฏิบัติงานภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  12 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม
รูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใช้วิธีการ
สัมมนา โดยประเมินด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน การให้บริการ การวิเคราะห์และจัดหา
ทรัพยากร บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ในการ
ด าเนินงานร่วมกันในแต่ละศูนย์ 
 

 
สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี ้

1.จากการศึกษาสถานภาพและปัญหาส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิด้วยวิธีประเมินจากแบบสอบถาม 
พบว่าสถานภาพและปัญหาที่พบมีด้วยกัน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิสัยทัศน์ ด้านพันธกิจ ด้านโครงสร้าง
การบริหาร ด้านการบริการ ด้านการวิเคราะห์และจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้  และด้านบทบาทหน้าที่และ
ความสัมพันธ์การด าเนินการร่วมกันในแต่ละศูนย์ 
 2.จากการพัฒนารูปแบบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมูิ ซึ่งไดรู้ปแบบที่มีช่ือว่า RMUTSB MODEL 
ประกอบด้วย  
 วิสัยทัศน์ (Vision)ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งการเรยีนรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัระดับภมูิภาคอาเซียน 
 พันธกิจ (Mission)  1สร้างแหล่งเรียนรู้และ
ยกระดับคุณภาพบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัย 2)
บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ 
ชุมชน สังคม  และนานาชาติ 3)ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4)บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล สู่ผู้รับ 
บริการด้วยความพึงพอใจ 

 R= Resources คือ ทรัพยากรที่มีให้บริการ
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

M=Management คือ การบริหารจัดการ
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

U = Universal คือ หลักสากล ภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้องมีการการบริหารและการบริการ
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ตามมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั่งให้มีการบริการสื่อสารสนเทศที่
เป็นนานาชาติ สากล  

T = Technology คือ เทคโนโลยี ภายใน
ส า น ัก ว ิท ย บ ร ิก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการน า
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในกระบวนการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการเรียนสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต
สื่อและการด าเนินงานบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อให้
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ชัยยงค์  พรหม
วงค์.2555) 

S = Service คือ การบริการ ภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการบริการที่ดี รวดเร็วฉับไว ด้วย
ข้อมูลที่ทันสมัยบนเครื่อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ระหว่างศูนย์พื้นที่ 
ตลอดจนมีการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศ และต่างประเทศ  

B = Blend คือ การผสมผสานในการให้บริการ
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีการ
ผสมผสานวิธีการหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการข้องผู้ ใ ช้บริการ เพื่อให้บริการที่ทั่ วถึงและ
ครอบคลุมต่อความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั่ง 4 
ศูนย์พื้นที่ 



 3.ผลจากการประเมินความสอดคล้องรูปแบบ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิพบว่า 
 ด้านวิสัยทัศน์ของส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยน าวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ขึ้นมา
ใหม่นั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องก าหนดวิส ัยทัศน์ให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
และที่ผู้วิจัยก าหนดนั้นก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ด้านพันธกิจของส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้
อย่างชัดเจนมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักเอง
และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ตลอดจน บอกให้ทราบถึงขอบเขตของการ
ด าเนินงานในองค์กร บอกถึงความสามรถในการให้บริการที่
ครอบคลุม แสดงให้เห็นถึงจริยธรรมขององค์กรอย่างชัดเจน 
และบ่งบอกถึงการให้ความส าคัญด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ด้านโครงสร้างการบริหารได้ก าหนดภาระงานแต่
ละงานไว้อย่างชัดเจนมีขอบเขตของงานที่แน่นอน ไม่
ซ้ าซ้อนกัน มีการก าหนดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนระเบียบแบแผนในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมี
การทบทวนและรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และยังมีระบบกลไกลการ
ด าเนินงานประเมินตรวจสอบคุณภาพของส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
 ด้านการให้บริการของส านักส านักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิได้บริการครอบคลุมตามศักยภาพมีการ
บริการห้องสมุดที่มีรูปแบบการบริการทันสมัยสามารถยืม 
คืน สืบค้นบริการระหว่างศูนย์พื้นที่กัน มีระบบเช่ือมโยง
โครงข่ายภายในและภายนอกที่มีมาตรฐานสากลในการ
ให้บริการได้ ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศเดียวกัน 
มีบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ครอบคลุม ทั้งให้

ค าปรึกษาในการผลิตสื่อ บริการผลิตสื่อ บริการสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนการให้ความรู้ในการฝึกอบรม
การผลิตสื่อ นอกจากนี้มีหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 ด้านการวิเคราะห์และจัดหาทรัพยากร การ
เรียนรู้ไว้อย่างละเอียด โดยยึดหลักตามมาตรฐานสากล
ตามที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ
วิธีการค านวณแสดงให้เห็นจ านวนทรัพยากรที่ควรมีในแต่
ศูนย์พื้นที่และลงรายละเอียดถึง สาขาวิชาในแต่ละคณะที่
อยู่ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ต้องมีทรัพยากรการเรียนรู้
จ านวน 71,727 เล่ม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พื้นที่นนทบุรี พึงควรมีทรัพยากรการเรียนรู้จ านวน 
76,050 เล่ม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พื้นที่
วาสุกรี พึงควรมีทรัพยากรการเรียนรู้จ านวน 78,145 เล่ม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พื้นที่ หันตรา พึงควร
มีทรัพยากรการเรียนรู้จ านวน 59,115 เล่ม สรุปได้ว่าที่ 4 
ศูนย์พื้นที่ พึงควรมีทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งหมดจ านวน 
285,037 เล่มจึงจะเพียงพอต่อการให้บริการและเป็นไป
ตามมาตรฐานทีก าหนดไว ้
 ด้ านบทบาทหน้ าที่ และความสั มพันธ์ การ
ด าเนินการร่วมกันในแต่ละศูนย์ได้อย่างชัดเจนโดย
ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ส านักส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีระบบยืม -คืน สืบ -ค้น ส่งทรัพยากรกัน 
ระหว่างศูนย์ได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดียวกัน 
และนอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการน าระบบ อาร์ เอฟ ไอ ดี 
(RFID)มาใช้ ซึ่งระบบดังกล่าวผู้ใช้บริการสามารถคืน
ทรัพยากรที่ยืมไป ได้ทุกท่ีทุกจุดที่ส านักส านักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิก าหนด 

4.ผลจากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพบว่า 



ด้านวิสัยทัศน์ บอกถึงทิศทางขององค์กรน า
ด าเนินการไปในอนาคต เมื่ออ่านแล้วมีความน่าสนใจ และ
มีแรงดึงดูดส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถสื่อสาร ให้
เข้าใจได้ง่าย และชัดเจน และที่ส าคัญมีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ และมีโอกาสที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานภายในองค์กร
ได้ 

ด้ านพันธกิ จของส านั ก วิทยบริ ก าร  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิที่ ชัด เจน บอกให้ รู้ ถึ งขอบเขตของการ
ด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ บอกให้รู้ถึงกลุ่มเป้าหมายในการบริการที่ชัดเจน 
บอกถึงการบริการหลักของส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ชัดเจน และบ่งบอกถึงความ
ชัดเจนในกาให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้านที่ควรจะมี
ภายในส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการ
บริหารองค์กร บอกถึงสิ่งที่ท าให้องค์กรเกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และสิ่งส าคัญ การให้
ความส าคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การก าหนดพันธกิจของผู้วิจัยนั้น มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอง และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 
 ด้านโครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทย
บริการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไว้อย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดการบริหารงานแบบีส่วนร่วมกัน เช่น ก าหนดให้มี
การบริการร่วมกันระหว่าง 4 ศูนย์พื้นที่ มีการก าหนดช้ัน
ต าแหน่งงาน และสายปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการก าหนด
งานโดยค านึงถึงความช านาญเฉพาะอย่างแต่ละบุคคล แล
แต่ละงานมีขอบเขตที่แน่นอน ดูได้จากคู่มือปฏิบัติงาน 
(SOP) ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานไม่ก้าวก่ายงานซึ่งกันและกนั 
มีการจัดระบบของการท างาน และมีระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติงาน (SOP) สิ่งที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือ มี
ระบบทบทวนในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนของคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนคณะกรรมการบริหารส านัก ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ก าหนดให้มีการประเมิน
ตามสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บริหารทุกระดับมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ (ระบบ HRD ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) และที่ส าคัญผู้วิจัยได้
ก าหนดให้มี  กลไกการด าเนินงานประเมินผล และ
ตรวจสอบคุณภาพของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เ ช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งทั้งหมดที่
ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นนั้น ผู้ปฏิบัติงานแสดงความเห็นว่า 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ และไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด
ในการปฏิบัติหน้าที ่

ด้านการวิเคราะห์ และจัดการทรัพยากรการ
เรียนรู้นั้น ผู้วิจัยมีการก าหนดแผน และด าเนินงานในการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก ตามมาตรฐานสากล 
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
เป็นหลัก จึงแสดงให้เห็นจ านวนทรัพยากรที่ต้องมีในแต่ละ
ศูนย์พื้นที่ ทั้ง 4 ศูนย์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังระบุชัดเจน
จะต้องมีทรัพยากรในแต่ละสาขาวิชา คณะที่มีการจัด
การศึกษาในแต่ละศูนย์พื้นที่ และผู้วิจัยได้แสดงให้เห็น
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ต้องมีทรัพยากรเท่าไร ซึ่งส่วนนี้
เองท าให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถน าข้อมูลไปด าเนินการ
จัดท าแผนได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ผู้ประเมินยังแสดง
ความคิดเห็นว่า สิ่งที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นมานั้น เป็นวิธีการที่
ชัดเจน และแสดงให้เห็นวิธีการจัดหาความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง 
ชัดเจนด้านการบริการ ของส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดไว้ครอบคลุม และชัดเจน 
มีการก าหนดระบบสืบค้น (OPAC) ใหม้ีระบบการสืบค้นที่
ครอบคลุมทั้งระบบมือ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบยมื 
– คืน ที่ทันสมัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และน าระบบ 
RFID เข้ามาใช้ท าให้ทั้งระบบการยืม และคืน ท าให้
สะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ทุกที่ ทุก
ศูนย์ รวมทั้งมีห้องบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้อง
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย บริการโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้บริการ
ความรู้ด้วยการผลิตสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้ว 
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการบริการงานฐานข้อมูล (Data) ซึ่ง



ให้บริการฐานข้อมูลงานปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
งายวิจัยต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (Thai 
Lis) ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งเช่ือม
ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศที่ส านักคณะกรรมการ
อุดมศึกษาบอกรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้ก าหนดให้
ระบบสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร และนักศึกษาเป็น
อย่างดีและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 ด้านบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ศูนย์ได้ชัดเจน มีการก าหนดระบบสืบค้น – การจอง การ
ยืม – คืน ระหว่าง 4 ศูนย์พื้นที่ เป็นการให้บริหารร่วมมือ
กัน ใช่ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยัง
มีการให้ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
ตลอดจนร่วมมือในการให้บริการแบบภาคีเครือข่ายใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งระบบ จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัย
ก าหนดขอบเขตงานบทบาทหนึ่ง และความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์ไว้ครอบคลุม และชัดเจน สามรถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนารูปแบบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิผู้วิจัยได้ทราบผลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วน
แรกทราบถึงสถานภาพและปัญหาของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่ส่วนที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยใช้หลักวิธีระบบ 
(System apporach) (ชัยยงค์  พรหมวงศ์ .2555.)ท าการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
และได้รูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีช่ือย่อว่า 
RMUTSB MODEL แต่ละช่ือย่อของรูปแบบที่ได้ สามารถ
น ามาใช้แก้ปัญหาภายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้
ทั้งหมดตามกรอบที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  R (Resourescs) 
ทรัพยากร เข้าไปแก้ไขปัญหาในส่วนของโครงสร้างการ
บริหารงานที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้   M (Management) การ
บริหารจัดการ เข้าไปแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ

ทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ   U 
(Universal) หลักสากล เข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องการ
วิเคราะห์และจัดหาทรัยพากรการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการและเป็นไปตามมาตราฐานสากล ทั้งนี้ได้น า T 
(Technology) เทคโนโลยี เข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยในการ
บริหารจัดการ การให้บริการโดยใช้หลักทางเทคโนโลยี
การศึกษาที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อให้
การบริหารจัดการทั้งองค์กรสมบูรณ์แบบมากที่สุด  S 
(Service) การบริการ ร่วมกับ B(Blend) การผสมผสาน
วิธีการ เข้าไปแก้ปัญหาในการบริการที่ครอบคลุมเพื่อให้
การบริการสื่อสารสนเทศที่ทั่วถึงทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และบทบาท
หน้าที่และความสัมพันธ์การด าเนินการร่วมกันในแต่ละ
ศูนย์เ ช่ือมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
เ ช่ือมโยงไปยังเครือข่ายองค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากผลการวิจัย สามารถ
น าเข้าไปใช้ในการแก้ปัญหาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.จากการพัฒนารูปแบบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยภาพรวมแล้วควรสามารถน าไปปรับใช้กับ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
 2.แต่ละมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ควรจัดสรรงบประมาณ 
ร้อยละ 8 ของงบประมาณทั้งหมด ตามมาตรฐานสากล 
ไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มี
ทรัพยากรในการบริการที่เพียงพอ 
 3.รูปแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถน าไปปรับใช้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ผลของการพัฒนารูปแบบส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช



มงคลสุวรรณภูมิ ควรมีการน าไปขยายผลทดลองใช้ หรือ
วิจัยต่อยอดเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบที่ได ้

2.ควรมีการพัฒนารูปแบบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศและ
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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