คํานํา
แผนกลยุทธของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 7-2560 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อจะไดสงผลสัมฤทธิ์ตอการ
พัฒนาประเทศในภาพรวม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีเข็มมุง ที่ชัดเจนที่จะ
เปนสํานักวิทยบริการฯ ตนแบบแหงภูมิภาค เพื่อสนับสนุนใหมีการ พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ ชุมชน และทองถิ่น สามารถชี้นําและเปนกลไกใหสามารถแขงขันดวยการเนนการพึ่งพา
ตนเอง ดังนั้นสํานักวิทยบริการฯ จึงไดปรับแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557 – 2560 โดยการผนึก
ความคิดรวบยอดของบุคลากรใน สํานักวิทยบริการฯ กําหนด ทิศทางการดําเนินงานของ สํานักวิทยบริการฯ
ทั้งนี้แผนกลยุทธ ฉบับ นี้จะนําไปเปนกรอบในการพัฒนา สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตอไป

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนที่ 1
บทนํา
ชื่อหน่ วยงาน สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตงั ้
272 หมู่ 7 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่วนราชการตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๕ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่
๗๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ และเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้
ออกประกาศ เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได้แบ่งส่วนราชการของสํานักฯ ออกเป็น ๔ งาน ได้แก่ งานบริหาร
ทัวไป
่ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานหอสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ม ี
หน่ วยงาน ภายใต้การกํากับดูแล ๒ หน่วยงานย่อย ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา
โดยมีความเป็ นมาและสถานทีต่ งั ้ ดังต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๕๑๙ หอสมุดเปิดให้บริการครัง้ แรก พร้อมการก่อตัง้ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
โดยใช้อาคารเรียนชัวคราวหลั
่
งคามุงจากเป็นสถานทีท่ าํ การ และในปีเดียวกันได้ ย้ายการ
ให้บริการมาทีอ่ าคารชัวคราวตั
่
ง้ อยูบ่ ริเวณหลังอาคารหอประชุมใหม่ในปจั จุบนั
พ.ศ. ๒๕๒๒ หอสมุดได้รบั งบประมาณตามโครงการเงินกูธ้ นาคารในการก่อสร้าง
อาคารทีท่ าํ การหลังใหม่มลี กั ษณะเป็นรูปหกเหลีย่ ม
พ.ศ. ๒๕๓๓ หอสมุดได้รบั งบประมาณจากกรมการฝึกหัดครู จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท และวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ในขณะนัน้ ได้สมทบงบประมาณจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ใน
การต่อเติมหอสมุด ในรูปแบบเดิม และเปิดใช้อาคารเพื่อให้บริการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๖ วิทยาลัยครูฯ ได้รบั งบประมาณ จํานวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการ
ก่อสร้างอาคารวิทยบริการเป็นอาคาร ๔ ชัน้ และในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั พระราชทานนามอาคาร
ดังกล่าว “อาคารบรรณราชนครินทร์”
พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตงั ้ ศูนย์ภาษาขึน้ เพื่อสนองนโยบายของ
สถาบันในการสนับสนุ นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพด้านภาษาอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จดั ตัง้ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อสนอง
นโยบายของสถาบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยสํานักงานตัง้ อยูท่ ่ี อาคาร ๔ ชัน้ ๒ (ปจั จุบนั คืออาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเทีย่ ว)
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พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้สาํ นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นหน่ วยงานใหม่ โดยมีแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ งาน ได้แก่ งาน
บริหารทัวไป
่ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานหอสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
หน่ วยงานภายใต้การกํากับดูแล ๒ หน่วยงานย่อย ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา
พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบนั ได้ยา้ ยสํานักงานศูนย์คอมพิวเตอร์มายัง อาคารทีปงั กรรัศมีโชติ ชัน้ ๕
ผูบ้ ริ หารงานสํานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516-ปจั จุบนั ดัง
รายนามต่อไปนี้
2516-2547 อาจารย์กรรณิการ์ นาคอยู่
2548-2551 ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
2552-2555 ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
2556-ปจั จุบนั ผศ.สุกจิ เอีย่ มสะอาด
คณะกรรมการประจําสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2556-ปัจจุบนั
1. ผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ
2. รองผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
3. รองผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ฝา่ ยส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษา กรรมการ
4. รองผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ฝา่ ยหอสมุด กรรมการ
5. ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ ์ธิตกิ ุล (ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอก) กรรมการ
6. ดร.ปญั ญา บุญญาภิวฒ
ั น์ (ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอก) กรรมการ
7. ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว (ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอก) กรรมการ
8. ดร.ศิวนาถ นันทพิชยั (ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอก) กรรมการ
9. ดร.รัฐ ธนาดิเรก
(ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอก) กรรมการ
10. หัวหน้าสํานักงานผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เลขานุการ
11. นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะผูบ้ ริหารสํานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายนามต่อไปนี้
ผศ.สุกจิ เอีย่ มสะอาด ผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
นายมาณพ ห่อเพชร รองผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
ฝา่ ยส่งเสริมและพัฒนาภาษา
นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร รองผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางนันทนา เดชเกิด รองผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ฝา่ ยหอสมุดกลาง
นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
ฝา่ ยงบประมาณและการประกันคุณภาพการศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงาน
สํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาสํานักงาน

รองผูอํานวยการสํานักฯ
ฝายหอสมุด

รองผูอํานวยการสํานักฯ
ฝายสงเสริมและพัฒนาดานภาษา

รองผูอํานวยการสํานักฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ

งานบริหารงาน
บุคคล
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานงบประมาณและ
แผน
งานพัสดุ

งานพัฒนารัพยากรสารนิเทศ

งานสร้างความร่วมมือกับชุมชน
และเครือข่ายกับต่างประเทศ
งานฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศ
งานสือ่ และส่งเสริมการเรียนรู้

งานพัฒนาระบบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางการศึกษา
งานวารสารและ
สิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
งานฝา่ ยบริการ

งานเครือข่าย
งานซ่อมบํารุง
งานฝึ กอบรม

4
สถานภาพปัจจุบนั
สืบเนื่องจากการ แบ่งส่วนราชการ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีการแบ่งงานออกเป็น ๔ งาน
ได้แก่ งานบริหารทัวไป
่ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานหอสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีหน่ วยงานภายใต้การกํากับดูแล ๒ หน่วยงานย่อย ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา
ส่งผลให้มโี ครงสร้างการบริหารงานสํานักวิทยบริการฯ ได้แก่ สํานักงานผูอ้ ํานวยการ
หอสมุดกลาง ศูนย์ภาษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สํานักงานผูอํานวยการ
มีหน้าทีแ่ ละปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ งานสารบรรณและธุรการ งาน
นโยบายและแผนงาน งานงบประมาณและการเงิน งานพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ งานบริหารงาน
บุคคล งานอาคารสถานที่ งาน ประกันคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบภายใน การจัดทํา
รายงานประจําปี งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ และ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก
หอสมุดกลาง
มีหน้าทีแ่ ละปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ งานบริหารงานทัวไป
่
งานพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ ประกอบด้วย งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ งานเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ
งานทํารายการและวิเคราะห์หมวดหมูท่ รัพยากรสารนิเทศ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ และ งาน
ซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ งานวารสารและสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง ประกอบด้วย งานวารสาร
งานหนังสือพิมพ์ งานบริการ งานจุลสารและกฤตภาค งานจัดทําข้อมูลสถิติ
งานบริการ
สารสนเทศ ประกอบไปด้วยงาน การ บริการจ่าย-รับ และการ บริการสารนิเทศ งานสื่อโสตทัศน์ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ภาษา มีหน้าทีแ่ ละปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ งานบริหารงานทัวไป
่
งานบริการด้าน
ภาษาต่างประเทศ โดย ให้บริการด้านพัฒนาความรูค้ วามสามารถโดยใช้ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง ( Self Centre) และห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา ( Language Laboratory) จัดหาสื่อเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านการเรียนภาษา และบริการให้คาํ ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ
งานด้านฝึกอบรมและสร้างความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการจัดทําหลักสูตรและประเมินผลการ
อบรมภาษาต่างประเทศ และร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ งานด้านพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้
ความช่วยเหลือด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ จัดทําแบบทดสอบ ดําเนินการสอบ และ
ประสานงานกับหน่ วยงานด้านการสอนภาษาต่างประเทศ เช่TOEFL,
น
TOEIC และ IELTS เป็นต้น
ศูนย์คอมพิ วเตอร์ มีหน้าทีแ่ ละปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ งานบริหารงานทัวไป
่
งาน
บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต งานฝึกอบรมและบริการชุมชน งานบริการซ่อมบํารุงและ
ติดตัง้ โปรแกรม งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล
งานสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ งานพัฒนาเว็บไซต์
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บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี จํานวน 45 คน ไดแก
1. สํานักงานผูอํานวยการ จํานวน 7 คน
2. หอสมุดกลาง จํานวน 20 คน
3. ศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 14 คน
4. ศูนยภาษา จํานวน 4 คน
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
ประเภทบุคลากร
หน่ วยงาน

ข้าราชการ

สํานักงานผูอ้ ํานวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หอสมุดกลาง
ศูนย์ภาษา
รวม

1
1

ลูกจ้าง พนักงาน พนักงาน
พนักงานประจํา
ประจํา ราชการ มหาวิ ทยาลัย ตามสัญญาจ้าง

1
1
1
3

1
1

3
7
7
3
20

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลบุคลากร ตําแหน่งตามหน่วยงานและตําแหน่ง
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
หัวหน้าสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
1 นางศันสนีย์ ชูเชือ้
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
2 นางเอือ้ มพร แย้มเนตร
นักวิชาการพัสดุ
3 นางสาวแววตา เครือแก้ว
ผูป้ ฏิบตั งิ านบริหาร
4 นางสาวสุภาวรรณ บุญเลีย้ ง
ช่างซ่อมบํารุง
5 นายบํารุง ช่วยฤกษ์
เจ้าหน้าทีโ่ สตทัศนูปกรณ์
6 นายอพิสทิ ธิ ชมเชย
เจ้าหน้าทีจ่ ดั การอาคารและบริเวณ
7 นายเกียรติชยั นาคโสภา
บรรณารักษ์
8 นางนันทนา เดชเกิด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
9 นางจิราวรรณ บุญเชิด
บรรณารักษ์
10 น.ส.ทิพวรรณ อักษรทิพย์
บรรณารักษ์
11 นางวรรนภา ทองสมสี
บรรณารักษ์
12 นางเบญจมาศ นาคทองแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13 นายไตรเพชร พลดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14 น.ส.เพชรรัตน์ กิมยูฮ่ ะ
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
15 นายอนุ รกั ษ์ ศรีนาคนิล

รวม

3
6
11
0
12

สังกัด
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง

7
14
20
4
45

6
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ – สกุล
นางกิตติยา ทองคํางาม
นางโชคดี กรดเกล้า
นางสาวสุนิษา คงแก้ว
นางประภา สิทธิราช
นางกฤติยา รักสวัสดิ ์
นางสาวแก้วใจ ทองนา
นางสาวประทุมพร วีระสุข
นางสาวอุทุมพร ศรีวเิ ศษ
นางณัฐพร รัชชะ
นางสาวเยาวดี รุง่ เรือง
นางสาวธนิดา พัฒน์แช่ม
นางสาวมณฑาทิพย์ พัฒนสิงห์
นางสาววิลาวัณย์ สมบูรณ์
นายธีรวัฒน์ กิจงาม
นายเทียรชัย สุวรรณมณี
นายธนกฤต จันทร์ช่วง
นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
นายนิธ ิ ลอยชูศกั ดิ ์
นายพีรพัฒน์ พรหมปาน
นายกีรติ อินทฤกษ์
นางสาวอัจจิมา ปุน่ สุวรรณ
นายยุทธพงษ์ ผลจันทร์
นายสมชาย รักษาพันธ์
นายอันวาร์ มะแซ
นายพีรพัฒน์ กรัณย์วทิ ยาการ
นายวิสุทธิ ์ สุวฒ
ั นานุ กร
นางเทพินทร์ ภพทวี
นายจิรกฤต เดือนแรม
นางกัญญา จันทร์ทอง
นางสาวขวัญชนก คุม้ สุวรรณ

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านบริหาร
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด
บรรณารักษ์
เจ้าพนักงานห้องสมุด
บรรณารักษ์
ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุด
พนักงานพิมพ์ดดี
ผูป้ ฏิบตั งิ านบริหาร
ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุด
ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
นักวิชาการฝึกอบรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
พนักงานพิมพ์ดดี
นักวิชาการภาษา

สังกัด
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา
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การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมสํานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพิจารณาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ทัวไปๆ
่
ซึง่ ประกอบไปด้วย แนวโน้มสภาวะและความต้องการของ
สังคม พัฒนาการด้านเทคโนโลยี สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพและแนวโน้มทางการเมือง และ
แนวโน้มของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อีกทัง้ พิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม ดังนี้
จุดแข็ง หมายถึง สิง่ แวดล้อมทีด่ ภี ายในสํานักวิทยบริการฯ มีผลให้การดําเนินงาน
เป็ นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1. โครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน มีการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ และมีการกระจายงานและความรับผิดชอบ
2. มีบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถในงาน มีความภูมใิ จในการทํางานและ
ทํางานเต็มความสามารถ พร้อมทัง้ มีความรักและสามัคคี
3. มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องเรียนรูภ้ าษาด้วย
ตนเอง และห้อง ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
บุคคลทัวไป
่
5. เป็ นหน่ วยงานหลักในดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ
6. มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เช่น ระบบบริการยืม-คืน อัตโนมัติ เป็ นต้น
7. มีความพร้อมในการให้บริการคอมพิวเตอร์ และการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่
นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ได้อย่างทัวถึ
่ ง
8. มีวทิ ยากรชาวต่างประเทศ ซึง่ เป็นเจ้าของภาษาทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ให้การ
อบรมแก่นกั ศึกษา บุคลากรและบุคคลทัวไป
่
9. มีการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
10. บุคลากรแต่ละหน่ วยงานมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
11. มีระบบเครือข่ายทีม่ คี ุณภาพและมีความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
จุดอ่อน หมายถึง ปญั หาและอุปสรรคทีท่ าํ ให้เกิดการดําเนินงานภายในสํานักวิทย
บริการฯ ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีค่ วร
1. บุคลากรทีม่ คี วามรู้ คุณวุฒ ิ และความชํานาญเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
และการให้บริการ
2. งบประมาณบริหารจัดการไม่เพียงพอ
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3. เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านไม่ได้รบั ความมันคงต่
่ อการทํางาน
4. การให้บริการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ได้รบั ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ส่งผลต่อการให้บริการของสํานักฯ
5. ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรูไ้ ม่เพียงพอต่อความต้องการ
6. บุคลากร ขาดความเข้าใจ นโยบายและเป้าหมายหลักของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. บุคลากรขาดทักษะในการจัดการความรู้ และการบริหารความเสีย่ ง อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. บุคลากรไม่ได้รบั การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของสํานักฯ อย่างต่อเนื่อง
โอกาส หมายถึง คุณค่าและเป็นผลทีใ่ ห้เกิดการดําเนินงานเชิงบวก
1. มหาวิทยาลัย ฯ ให้การสนับสนุนการ ดําเนินงานต่อเนื่องทุกปี และเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือหนึ่งสําหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยฯ มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละเกิดทักษะในการค้นคว้า การใช้ภาษา
และการเข้าถึงสารสนเทศด้วยตนเอง
4. มีการ ขยายโอกาสทางการศึกษาและการให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน
ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)
5. มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทําสหบรรณานุกรม (Union
Catalog) ของหอสมุดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุปสรรค
หมายถึง ภัยคุกคามทีท่ าํ ให้การดําเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
1. สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ ทีไ่ ม่มนคงจะมี
ั่
ผลกระทบต่อการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณ
2. มีหน่ วยงานอื่นทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีน่ ําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นจุดขายเพื่อ
ความได้เปรียบทางการศึกษา
3. การเปลีย่ นแปลงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อนําไปสู่การให้บริการทีด่ ขี น้ึ
4. นักศึกษาขาดความสนใจในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
5. อาจารย์ยงั มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนไม่มากเท่าทีค่ วร
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2557-2560
สําหรับแนวทางในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ ซึง่ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนด ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์และมาตรการ ไว้ดงั นี้
ปรัชญา
พัฒนาคลังความรู้ เพิม่ พูนภาษา เทคโนโลยีล้าํ หน้า
วิ สยั ทัศน์
เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้ ทีม่ งุ่ มันให้
่ บริการเป็นเลิศตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อก้าวสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
(e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมภิบาล (IT Governance)
พันธกิ จ
1. พัฒนาคลังความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การเรียน การสอน และการวิจยั
2. ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้วยการส่งเสริม
ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาทีส่ าม รวมไปถึงทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นกั ศึกษา บุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่สงั คมอาเซียน พร้อมทัง้ ถ่ายทอด
ความรูผ้ ่านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
พันธกิจมหาวิทยาลัยฯ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ
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ค่านิ ยม (Academic Resource and Information Technology : ARIT)
A
: การเข้าถึง (Access)
R
: ความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
I
: ความมีศลี ธรรม จรรยาและความซื่อสัตย์ (Integrity)
T
: ทํางานเป็นทีม (Team)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุง่ สู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มที กั ษะด้านภาษา เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ หมาะสมเพื่อ การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมภิบ(IT
าลGovernance)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
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ความสอดคล้องและการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิ ทยาลัยฯ
(พ.ศ. 2557-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่
ความเป็ นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจยั เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการและการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิ ทยบริการ
(พ.ศ.2557-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศใน
การบริการสารสนเทศ มุง่ สู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ หมาะสมเพื่อ การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมภิบาล
(IT
Governance)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
อาเซียน
บัณฑิตและบุคลากรให้มที กั ษะด้านภาษา เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุง่ สู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
เป้ าประสงค์ เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาคลัง ความรู้และการให้บริการทีเ่ ลิศ เพื่อ สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิน่
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1. มุง่ พัฒนาศักยภาพการให้บริการ
1. จัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศที่
ทรัพยากรของห้องสมุดทีท่ นั สมัย
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทันเวลา และตอบสนองความต้องการ
ทีม่ คี วามหลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอ
ของผูใ้ ช้บริการ โดยไม่มขี อ้ จํากัด
2. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด
ด้านเวลาและสถานที่
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-library) เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศและ
บริการให้กบั ประชาคมทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ และสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อ
การจัดหาและการจัดการสารสนเทศ โดยเน้น
การเพิม่ สารสนเทศทีเ่ ป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาเต็ม (Full Text)
4. พัฒนาระบบการให้บริการทีต่ อบสนองต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ โดยเน้น
e-Services, การบริการจุดเดียว และการ
บริการเชิงรุก
5. พัฒนาเครือ่ งมือในการสืบค้นสารสนเทศทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ให้มกี ารเข้าถึงเพียงจุดเดียว
ในลักษณะของห้องสมุดเกตเวย์ ( Gateway
Library) ไม่ว่าสารสนเทศจะอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ
(printed material, electronic, Multimedia)
ทัง้ ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย ห้องสมุด
เครือข่ายทัง้ ภายในและต่างประเทศ
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กลยุทธ์และมาตรการ (ต่อ)
กลยุทธ์
2. มุง่ พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การดําเนินงาน

1.

2.

3.

4.

3. มุง่ สร้างห้องสมุดให้เป็ นศูนย์รวมของ 1.
แหล่งสร้างปญั ญาภายใต้บรรยากาศที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจยั ของนักศึกษา
2.
อาจารย์ และชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง( Self
Directed Learning) และการเรียนรู้
ตลอดชีวติ (Lifelong learning)

มาตรการ
จัดให้มกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ ช้ทุกระดับ ทัง้ การให้บริการสารสนเทศใน
องค์กร หรือผ่านระบบเครือข่าย โดยเน้น
การดําเนินงานและการบริการทัง้ ส่วนหน้า
(front office) และบริการส่วนหลัง ( back
office)
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนา หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ี
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
เพื่อรองรับระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ี
ความสมบูรณ์ รวมทัง้ รองรับการปรับเปลีย่ น
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
จัดหาอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม เพื่อรองรับระบบ
สนับสนุนการดําเนินงาน การเผยแพร่และ
บริการสารสนเทศ
ส่งเสริมการใช้ social media, e-mail ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) หรือ
ระบบการส่งข้อความสัน้ (
SMS)ใน
การสื่อสารแทนการใช้เอกสารหรือกระดาษ
พัฒนาศักยภาพของห้องสมุดให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชีค้ ุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(PULINET)
เร่งรัดการสร้างบรรยากาศทีเ่ น้นให้เกิด
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและการเรียนรู้ ตลอด
ชีวติ ด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชวี ติ และปรับปรุง ภูมทิ ศั น์ทงั ้
ภายในและภายนอกให้ดสู วยงามมีชวี ติ ชีวา
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กลยุทธ์และมาตรการ (ต่อ)
กลยุทธ์
มาตรการ
3. มุง่ สร้างห้องสมุดให้เป็ นศูนย์รวม ... 1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ
(ต่อ)
เชิงรุกทีห่ ลากหลายรูปแบบให้กบั บุคลากร
ทัง้ ภายในและภายนอก
2. พัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือในการสื่อสาร
และการให้บริการสารสนเทศทีส่ ะดวก
รวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารทีท่ นั สมัย
3. พัฒนาระบบการให้บริการเสริมแก่
ผูร้ บั บริการด้วยการนําส่งด้วยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
4. จัดสรรและแบ่งพืน้ ทีภ่ ายในห้องสมุดให้
สอดคล้องกับการใช้งาน เอือ้ ต่อการเรียนรู้
การวิจยั ตามแนวคิดของห้องสมุดสมัยใหม่
และจัดให้มมี มุ บริการเพื่อเพื่อนบ้าน
(ASEAN Conner)
4. มุง่ พัฒนาห้องสมุดให้มรี ะบบงานและ 1. เร่งสร้างกลไกการสื่อสารภายในองค์กรให้ม ี
การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว ทันสมัย
2. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการบริการของ
ห้องสมุดเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง
3. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอก
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ทางวิชาการ วิชาชีพของบุคลากรใน
การบริการ ด้วยการพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริการสารสนเทศให้ม ี ความรู้
และทักษะในการบริการสารสนเทศเกีย่ วกับ
แหล่งสารสนเทศ และกลยุทธ์ การสืบค้น
ตลอดจนสร้างให้เกิดจิตวิญญาณใน
การบริการด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย
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กลยุทธ์และมาตรการ (ต่อ)
กลยุทธ์
มาตรการ
5. มุง่ สร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดใน
1. สร้างวัฒนธรรมการบริการของห้องสมุดให้ม ี
การให้บริการทีม่ คี ุณภาพ ใส่ใจต่อ
ภาพลักษณ์ในการเป็นแหล่งความรูท้ ม่ี ี
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ และ
คุณภาพ โดยให้ความสําคัญต่อผูใ้ ช้บริการ
วัดความสําเร็จด้วยความพึงพอใจของ
ด้วยการเอาใจใส่ต่อผูใ้ ช้บริการ และ
ผูใ้ ช้บริการ
เติมเต็มจิตวิญญาณในการให้บริการที่
ประทับใจ
2. สร้างเป้าหมายและคุณค่าของการบริการ
ร่วมกัน ภายใต้คาํ กล่าวทีว่ ่า “ผูใ้ ช้บริการ
สําคัญทีส่ ุด” พร้อมกับสื่อสารให้บุคลากร
ทุกคนทราบและตระหนักถึงความสําคัญ
3. สํารวจความต้องการบริการสารสนเทศของผูใ้ ช้
เฉพาะกลุ่มเพื่อการบริการทีต่ อบสนอง
4. ส่งเสริม กระตุน้ และเพิม่ ช่องทางในการรับ
ข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริการ เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ
6. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้
1. สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่าย
ทรัพยากรร่วมกันกับสมาชิกเครือข่าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครือข่ายห้องสมุด
อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันอุดมศึกษา และแสวงหาความร่วม
มือใหม่ทงั ้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาศักยภาพของห้องสมุดเพื่อรองรับ
การเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (AUNILO : ASEAN University
Inter-Library Online) ซึง่ เป็นเครือข่ายย่อย
ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(AUN : ASEAN University Network)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และบุคลากรให้มที กั ษะด้านภาษา เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
เป้ าประสงค์ เป็ นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กบั
นักศึกษา บุคลากร เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1. พัฒนาความสามารถในการใช้
1. สร้างความร่วมมือกับคณะในการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษหรือภาษาทีส่ าม ให้แก่
พัฒนาทักษะทางภาษาให้กบั นักศึกษา และ
นักศึกษา และบุคลากร ทุกระดับเพื่อ
บุคลากร
เตรียมเข้าสู่สงั คมอาเซียน
2. ส่งเสริมให้นกั ศึกษาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (ห้อง
บริการทางภาษา)
3. พัฒนาและปรับปรุงห้องบริการทางภาษา
ให้เป็น e-Language เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร และการบริการ
ให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร โดยไม่ม ี
ข้อจํากัดด้านเวลาและสถานทีด่ ว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4. เร่งรัดให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ ที่
มุง่ สร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือภาษา
ทีส่ ามตามความต้องการของผูร้ บั บริการด้วย
วิธกี ารเน้นการปฏิบตั จิ ริง
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการจัดการ
ความรูใ้ นกลุ่มผูส้ อนภาษาอังกฤษ
6. สร้างและปรับปรุงแบบทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะทางภาษาทีไ่ ด้มาตรฐาน และ
จัดตัง้ หน่วยทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาทีส่ าม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
เป้ าประสงค์
เป็ นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บณ
ั ฑิตและบุคลากรมีทกั ษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
ครอบคลุมครบถ้วน และมีคุณภาพ
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริมสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยี
1. พัฒนาระบบทีส่ ามารถบูรณาการการเรียน
สารสารสนเทศและการสื่อสารที่
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เหมาะสมเป็ นเครือ่ งมือพัฒนา
สื่อสารเพื่อเพิม่ โอกาสในการเรียนรูใ้ น
คุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
รูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบทีส่ นับสนุน
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ได้แก่
ระบบการบริหารและจัดการระบบการเรียนรู้
(LMS) ระบบการจัดการด้านเนื้อหา ( CMS)
ระบบการจัดการดา้ นการนําส่ง ( DMS) และ
ระบบการจัดการด้านการทดสอบTMS)
(
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดการ
ข้อมูล และการจัดหาซอฟต์แวร์และสื่อทีอ่ ยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อทางด้านดิจติ อล
เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอย่างเพียงพอนําไปสู่
การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
4. จัดให้มศี ูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทําหน้าทีส่ นับสนุนการ เรียนการสอน เช่น
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแก้ปญั หา
เทคโนโลยีดา้ นการเรียนการสอน ได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงรับผิดชอบศึกษาวิจยั เพื่อการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ตลอดจน
การจัดทําระบบการจัดการความรูเ้ พื่อการ
เชื่อมโยงความรูส้ ่ชู ุมชนและท้องถิน่ ผ่านระบบ
เครือข่าย
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กลยุทธ์และมาตรการ (ต่อ)
กลยุทธ์
5.

6.

2. มุง่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ม ี
ความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

1.

2.

มาตรการ
สร้างห้องเรียนคุณภาพทีม่ เี ทคโนโลยีครบ
วงจรเพิม่ ขึน้ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ ด้วยการจัดห้องเรียน
ให้มเี ทคโนโลยีทห่ี ลากหลายบนพืน้ ฐาน
ความพอเพียง รองรับการใช้ส่อื การเรียน
การสอนได้ทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อ
มัลติมเิ ดียเต็มรูปแบบ
สร้างความร่วมมือกับคณะในการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พร้อมทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้ม ี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทีส่ ามารถสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละการพัฒนาตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาและสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มศี กั ยภาพ
สอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
เป้ าประสงค์
เป็ นหน่ วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มคี วามถูกต้อง เป็นปจั จุบนั
และถูกใช้ได้ตามความต้องการ และทันต่อสภาวการณ์ทม่ี กี ารแข่งขันและเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหาร
และการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1. สนับสนุ นและร่วมมือในการจัดทํา แผนแม่บท
1. มุง่ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
พืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เหมาะสมและเพียงพอมากขึน้
3. กําหนดนโยบาย มาตรฐาน ข้อกําหนดและ
แนวปฏิบตั ขิ องงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ระบบมี
ความเสถียรและความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการสํารองข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดให้มหี น่วยงานกลางทีร่ บั ผิดชอบด้าน
และการสื่อสารเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการบริหารจัดการและการให้บริการ
เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ
การบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารงาน
วิชาการ ระบบการบริหารงานนักศึกษา
ระบบงานงบประมาณ ระบบงานพัสดุ และ
ระบบสนับสนุนการศึกษา ให้สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลการปฏิบตั งิ าน
ผ่านเครือข่ายร่วมกันได้
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กลยุทธ์และมาตรการ (ต่อ)
กลยุทธ์
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี... (ต่อ)

3.

4.
5.

6.

7.

8.
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อเพิม่ ศักยภาพใน
การเรียนรูข้ องชุมชนและท้องถิน่

1.

2.

มาตรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริหารระดับสูง
(EIS) ด้วยการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ
และระบบอื่นๆ ทีเกีย่ วข้อง
กําหนดมาตรฐานและการแก้ปญั หาการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อนําไปสู่
การจัดทําคลังข้อมูล ทีใ่ ช้สนับสนุนสารสนเทศ
แก่ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับกลาง
และผูบ้ ริหารระดับปฏิบตั กิ าร รวมทัง้
หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อยสองภาษา
เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลระดับสาขาวิชา
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ควบคุม
คุณภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF)
สร้างกลไกเพื่อให้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
การบริการวิชาการ การให้คาํ ปรึกษาทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ
ท้องถิน่ ทีส่ ามารถนําข้อมูลมาใช้ในเชิงบริหาร
จัดการได้
พัฒนาระบบการจัดการความรูอ้ ย่าง
เหมาะสมให้กบั หน่วยงานต่างๆผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อการเผยแพร่และการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรูผ้ ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมภิบาล
(IT Governance)
เป้ าประสงค์ เป็ นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวติ ศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากรด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมภิบาลและความมีมาตรฐาน
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1. มุง่ เน้นการพัฒนาระบบการบริหารและ 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการทํางาน
การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
และการบริหารจัดการทีด่ ใี ช้ทรัพยากรอย่าง
ประสิทธิผล
คุม้ ค่า
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานอย่างมีขวัญและ
กําลังใจ
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งและ
การตรวจสอบภายในสําหรับการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
เป้ าประสงค์ เป็ นหน่ วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และโครงการพระราชดําริ
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุ นการให้บริการ
1. มุง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ น
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสังคม และโครงการพระราชดําริ 2. มุง่ เน้นการให้บริการวิชาการตาม
พันธกิจของสํานัก แก่สงั คม
3. สนับสนุนการดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

