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ส่วนท่ี 1 

บทนํา 

 

ช่ือหน่วยงาน  สาํนกัวทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ท่ีตัง้  272 หมู ่7 ตําบลขนุทะเล อําเภอเมอืง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

ประวติัความเป็นมาและสภาพปัจจบุนั  

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นส่วนราชการตาม ประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี พ.ศ. 

๒๕๔๙ ลงวนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๔๙ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา หน้า ๒๕ เล่ม ๑๒๓ ตอนที ่

๗๔ ลงวนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๔๙ และเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านีได้

ออกประกาศ เรือ่ง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี ลงวนัที ่๒๙ 

พฤศจกิายน ๒๕๔๙ โดยไดแ้บ่งส่วนราชการของสาํนกัฯ ออกเป็น ๔ งาน  ไดแ้ก่ งานบรหิาร

ทัว่ไป งานการเงนิ บญัชแีละพสัดุ งานหอสมดุ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากน้ีมี

หน่วยงาน ภายใตก้ารกํากบัดแูล  ๒ หน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ ศูนยค์อมพวิเตอร ์และศูนยภ์าษา 

โดยมคีวามเป็นมาและสถานทีต่ ัง้ดงัต่อไปน้ี 

พ.ศ. ๒๕๑๙   หอสมดุเปิดใหบ้รกิารครัง้แรก พรอ้มการก่อตัง้วทิยาลยัครสูุราษฎรธ์านี 

โดยใชอ้าคารเรยีนชัว่คราวหลงัคามงุจากเป็นสถานทีท่าํการ และในปีเดยีวกนัได ้ยา้ยการ

ใหบ้รกิารมาทีอ่าคารชัว่คราวตัง้อยูบ่รเิวณหลงัอาคารหอประชุมใหมใ่นปจัจบุนั 

พ.ศ. ๒๕๒๒   หอสมดุไดร้บังบประมาณตามโครงการเงนิกูธ้นาคารในการก่อสรา้ง

อาคารทีท่าํการหลงัใหมม่ลีกัษณะเป็นรปูหกเหลีย่ม 

พ.ศ. ๒๕๓๓   หอสมดุไดร้บังบประมาณจากกรมการฝึกหดัคร ูจาํนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท และวทิยาลยัครสูุราษฎรธ์านี ในขณะนัน้ไดส้มทบงบประมาณจาํนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ใน

การต่อเตมิหอสมดุ ในรปูแบบเดมิ และเปิดใชอ้าคารเพื่อใหบ้รกิารในวนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๓  

พ.ศ. ๒๕๓๖   วทิยาลยัครฯู ไดร้บังบประมาณ จาํนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการ

ก่อสรา้งอาคารวทิยบรกิารเป็นอาคาร ๔ ชัน้ และในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ไดร้บัพระราชทานนามอาคาร

ดงักล่าว  “อาคารบรรณราชนครนิทร”์ 

พ.ศ. ๒๕๔๑   สถาบนัราชภฏัสุราษฎรธ์านี  ไดต้ัง้ศูนยภ์าษาขึน้เพื่อสนองนโยบายของ

สถาบนัในการสนบัสนุนการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพดา้นภาษาองักฤษ   

พ.ศ. ๒๕๔๒   สถาบนัราชภฏัสุราษฎรธ์านี  ไดจ้ดัตัง้ศูนยค์อมพวิเตอรเ์พื่อสนอง

นโยบายของสถาบนัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารและสนบัสนุนการเรยีนการสอน 

โดยสาํนกังานตัง้อยูท่ี ่อาคาร ๔  ชัน้ ๒ (ปจัจบุนัคอือาคารวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว) 
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พ.ศ. ๒๕๔๙  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านีไดป้ระกาศใหส้าํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานใหม ่โดยมแีบ่งการบรหิารงานออกเป็น ๔ งาน  ไดแ้ก่ งาน

บรหิารทัว่ไป งานการเงนิ บญัชแีละพสัดุ งานหอสมดุ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และมี

หน่วยงานภายใตก้ารกํากบัดแูล  ๒ หน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ ศูนยค์อมพวิเตอร ์และศูนยภ์าษา 

พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจบุนั  ไดย้า้ยสาํนกังานศูนยค์อมพวิเตอรม์ายงั อาคารทปีงักรรศัมโีชต ิชัน้ ๕  

ผูบ้ริหารงานสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2516-ปจัจบุนั  ดงั

รายนามต่อไปน้ี 

 2516-2547  อาจารยก์รรณกิาร ์ นาคอยู่  

 2548-2551  ผศ.ศริวฒัน์ เฮงชยัโย  

 2552-2555  ดร.จติตมิา  ศลีประชาวงศ์  

 2556-ปจัจบุนั  ผศ.สุกจิ  เอีย่มสะอาด  

คณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาํปี 2556-ปัจจบุนั  

1. ผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประธานกรรมการ  

2. รองผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ  

3. รองผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ ฝา่ยส่งเสรมิและพฒันาดา้นภาษา กรรมการ  

4. รองผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ ฝา่ยหอสมดุ    กรรมการ  

5. ผศ.ดร.ประกาศติ  สทิธิธ์ติกุิล (ผูท้รงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก) กรรมการ  

6. ดร.ปญัญา  บุญญาภวิฒัน์ (ผูท้รงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก) กรรมการ  

7. ดร.ฐมิาพร เพชรแกว้   (ผูท้รงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก) กรรมการ  

8. ดร.ศวินาถ นนัทพชิยั  (ผูท้รงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก) กรรมการ  

9. ดร.รฐั ธนาดเิรก   (ผูท้รงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก) กรรมการ  

10. หวัหน้าสาํนกังานผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ    เลขานุการ  

11. นายธนนต ์ก่อเกยีรตสิกุล         ผูช่้วยเลขานุการ  
คณะผูบ้ริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรีายนามต่อไปน้ี 

 ผศ.สุกจิ  เอีย่มสะอาด  ผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

 นายมาณพ ห่อเพชร  รองผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ฝา่ยส่งเสรมิและพฒันาภาษา 

 นายธนาวทิย ์รตันเกยีรตขิจร  รองผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 นางนนัทนา เดชเกดิ  รองผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ ฝา่ยหอสมดุกลาง  

 นายธนนต ์ ก่อเกยีรตสิกุล ผูช่้วยผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ฝา่ยงบประมาณและการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 
ฝายสงเสริมและพัฒนาดานภาษา 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหนาสํานักงาน รองผูอํานวยการสํานักฯ 
 ฝายหอสมุด 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานธุรการ 

งานบรหิารงาน

บุคคล 
งานประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

งานธุรการ 

งานพฒันารพัยากรสารนิเทศ 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และนวตักรรมทางการศกึษา 

งานธุรการ 

งานสรา้งความร่วมมอืกบัชุมชน

และเครอืขา่ยกบัต่างประเทศ 
งานฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพ

ดา้นภาษาต่างประเทศ  

งานธุรการ 

งานพฒันาระบบ 

งานเครอืขา่ย  

งานงบประมาณและ

แผน 

งานพสัดุ 

งานวารสารและ

สิง่พมิพต่์อเนื่อง 

งานฝา่ยบรกิาร 

งานสือ่และส่งเสรมิการเรยีนรู ้ งานซ่อมบาํรุง  

งานฝึกอบรม  
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สถานภาพปัจจบุนั 

สบืเน่ืองจากการแบ่งส่วนราชการ ของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยัฯ ลงวนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ มกีารแบ่งงานออกเป็น ๔ งาน

ไดแ้ก่ งานบรหิารทัว่ไป งานการเงนิ บญัชแีละพสัดุ งานหอสมดุ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

มหีน่วยงานภายใตก้ารกํากบัดแูล  ๒ หน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ ศูนยค์อมพวิเตอร ์และศูนยภ์าษา 

ส่งผลใหม้โีครงสรา้งการบรหิารงานสาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดแ้ก่  สาํนกังานผูอ้ํานวยการ  

หอสมดุกลาง  ศูนยภ์าษา และศูนยค์อมพวิเตอร ์ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 สํานักงานผูอํานวยการ มหีน้าทีแ่ละปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี  งานสารบรรณและธุรการ งาน

นโยบายและแผนงาน   งานงบประมาณและการเงนิ   งานพสัดุและครภุณัฑ์   งานบรหิารงาน

บุคคล งานอาคารสถานที ่งาน ประกนัคุณภาพการศกึษา   งานตรวจสอบภายใน  การจดัทาํ

รายงานประจาํปี  งานประชุม  งานประชาสมัพนัธ ์และ ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายใน

และภายนอก 

 หอสมดุกลาง   มหีน้าทีแ่ละปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี  งานบรหิารงานทัว่ไป  งานพฒันา

ทรพัยากรสารนิเทศ  ประกอบดว้ย งานจดัหาทรพัยากรสารนิเทศ  งานเตรยีมทรพัยากรสารนิเทศ  

งานทาํรายการและวเิคราะหห์มวดหมูท่รพัยากรสารนิเทศ  งานวจิยัและวทิยานิพนธ์  และงาน

ซ่อมบาํรงุรกัษาทรพัยากรสารนิเทศ  งานวารสารและสิง่พมิพต่์อเน่ือง ประกอบดว้ย งานวารสาร 

งานหนงัสอืพมิพ ์งานบรกิาร งานจลุสารและกฤตภาค งานจดัทาํขอ้มลูสถติิ  งานบรกิาร

สารสนเทศ ประกอบไปดว้ยงาน การ บรกิารจา่ย-รบั และการบรกิารสารนิเทศ  งานสื่อโสตทศัน์  งาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ศนูยภ์าษา   มหีน้าทีแ่ละปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี  งานบรหิารงานทัว่ไป  งานบรกิารดา้น

ภาษาต่างประเทศ   โดยใหบ้รกิารดา้นพฒันาความรูค้วามสามารถโดยใชศู้นยก์ารเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง ( Self Centre) และหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา ( Language Laboratory) จดัหาสื่อเพื่อ

สนบัสนุนการศกึษาคน้ควา้ดา้นการเรยีนภาษา   และบรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นภาษาต่างประเทศ  

งานดา้นฝึกอบรมและสรา้งความรว่มมอืกบัชุมชน  ดว้ยการจดัทาํหลกัสตูรและประเมนิผลการ

อบรมภาษาต่างประเทศ และรว่มมอืกบัชุมชนในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้น

ภาษาต่างประเทศ งานดา้นพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาและสรา้งความรว่มมอืกบัต่างประเทศ   ให้

ความช่วยเหลอืดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ  จดัทาํแบบทดสอบ ดาํเนินการสอบ และ

ประสานงานกบัหน่วยงานดา้นการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น TOEFL, TOEIC และ IELTS เป็นตน้  

 ศนูยค์อมพิวเตอร ์  มหีน้าทีแ่ละปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี  งานบรหิารงานทัว่ไป  งาน

บรกิารเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต  งานฝึกอบรมและบรกิารชุมชน  งานบรกิารซ่อมบาํรงุและ

ตดิตัง้โปรแกรม งานวเิคราะหแ์ละพฒันาโปรแกรมและฐานขอ้มลู  งานสื่อการเรยีนการสอน

ออนไลน์  งานพฒันาเวบ็ไซต ์
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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  

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 

ประเภทบุคลากร 

หน่วยงาน 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง 

ประจาํ 

พนักงาน 

ราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงานประจาํ 

ตามสญัญาจ้าง 
รวม 

สาํนกังานผูอ้ํานวยการ  -  1  -  3  3  7  

ศูนยค์อมพวิเตอร ์ -  -  1  7  6  14  

หอสมดุกลาง  1  1  -  7  11  20  

ศูนยภ์าษา  -  1  -  3  0  4  

รวม  1  3  1  20  12  45  

 

ตารางที ่ 2 แสดงขอ้มลูบุคลากร ตําแหน่งตามหน่วยงานและตําแหน่ง 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง สงักดั 

1 นางศนัสนีย ์  ชเูชือ้  หวัหน้าสาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

2 นางเอือ้มพร  แยม้เนตร เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

3 นางสาวแววตา   เครอืแกว้ นกัวชิาการพสัดุ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

4 นางสาวสุภาวรรณ  บุญเลีย้ง ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

5 นายบาํรงุ  ช่วยฤกษ์ ช่างซ่อมบาํรุง สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

6 นายอพสิทิธ ิ ชมเชย เจา้หน้าทีโ่สตทศันูปกรณ์ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

7 นายเกยีรตชิยั  นาคโสภา เจา้หน้าทีจ่ดัการอาคารและบรเิวณ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

8 นางนนัทนา เดชเกดิ บรรณารกัษ์ หอสมุดกลาง 

9 นางจริาวรรณ บุญเชดิ เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป หอสมุดกลาง 

10 น.ส.ทพิวรรณ  อกัษรทพิย ์ บรรณารกัษ ์ หอสมุดกลาง 

11 นางวรรนภา  ทองสมส ี บรรณารกัษ ์ หอสมุดกลาง 

12 นางเบญจมาศ  นาคทองแกว้  บรรณารกัษ ์ หอสมุดกลาง 

13 นายไตรเพชร  พลด ี นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ หอสมุดกลาง 

14 น.ส.เพชรรตัน์   กมิยูฮ่ะ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ หอสมุดกลาง 

15 นายอนุรกัษ์  ศรนีาคนิล นกัวชิาการโสตทศันูปกรณ์ หอสมุดกลาง 
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ท่ี ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง สงักดั 

16 นางกติตยิา  ทองคาํงาม  เจา้หน้าทีห่อ้งสมุด หอสมุดกลาง 

17 นางโชคด ี กรดเกลา้  พนกังานเขา้และเยบ็เล่ม หอสมุดกลาง 

18 นางสาวสุนิษา  คงแกว้ ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร หอสมุดกลาง 

19 นางประภา  สทิธริาช  เจา้หน้าทีห่อ้งสมุด หอสมุดกลาง 

20 นางกฤตยิา  รกัสวสัดิ ์ บรรณารกัษ์ หอสมุดกลาง 

21 นางสาวแกว้ใจ  ทองนา เจา้พนกังานหอ้งสมุด หอสมุดกลาง 

22 นางสาวประทุมพร  วรีะสุข บรรณารกัษ ์ หอสมุดกลาง 

23 นางสาวอุทุมพร  ศรวีเิศษ  ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมุด หอสมุดกลาง 

24 นางณฐัพร  รชัชะ พนกังานพมิพด์ดี หอสมุดกลาง 

25 นางสาวเยาวด ี รุง่เรอืง  ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร หอสมุดกลาง 

26 นางสาวธนิดา  พฒัน์แช่ม ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมุด หอสมุดกลาง 

27 นางสาวมณฑาทพิย ์พฒันสงิห ์ ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมุด หอสมุดกลาง 

28 นางสาววลิาวณัย ์ สมบรูณ์ เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป ศนูยค์อมพวิเตอร ์

29 นายธรีวฒัน์  กจิงาม  นกัวชิาการฝึกอบรม ศนูยค์อมพวิเตอร ์

30 นายเทยีรชยั  สุวรรณมณี นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

31 นายธนกฤต  จนัทรช่์วง นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

32 นางสาวณฐัปภสัร ์ สุวรรณรตัน์  นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

33 นายนิธ ิ ลอยชศูกัดิ ์ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

34 นายพรีพฒัน์  พรหมปาน นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

35 นายกรีต ิ อนิทฤกษ์ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

36 นางสาวอจัจมิา  ปุน่สุวรรณ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

37 นายยทุธพงษ์  ผลจนัทร ์ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

38 นายสมชาย   รกัษาพนัธ ์ เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

39 นายอนัวาร ์  มะแซ ช่างเครื่องคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

40 นายพรีพฒัน์  กรณัยว์ทิยาการ ช่างเครื่องคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

41 นายวสิุทธิ ์ สุวฒันานุกร นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

42 นางเทพนิทร ์ ภพทว ี นกัวชิาการศกึษา ศนูยภ์าษา 

43 นายจริกฤต  เดอืนแรม นกัวชิาการโสตทศันูปกรณ์ ศนูยภ์าษา 

44 นางกญัญา  จนัทรท์อง พนกังานพมิพด์ดี ศนูยภ์าษา 

45 นางสาวขวญัชนก  คุม้สุวรรณ นกัวชิาการภาษา ศนูยภ์าษา 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ   มกีารพจิารณาและวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอก ทัว่ไปๆ ซึง่ประกอบไปดว้ย แนวโน้มสภาวะและความตอ้งการของ

สงัคม พฒันาการดา้นเทคโนโลยี  สภาพทางเศรษฐกจิ  สภาพและแนวโน้มทางการเมอืง  และ

แนวโน้มของการจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา  อกีทัง้พจิารณาวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

ภายในของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถสรปุจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และ

ภยัคุกคาม ดงัน้ี  

 จดุแขง็ หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทีด่ภีายในสาํนกัวทิยบรกิารฯ มผีลใหก้ารดาํเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

1. โครงสรา้งการบรหิารงานของสาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจน มกีาร

บรหิารงานอยา่งเป็นระบบ  และมกีารกระจายงานและความรบัผดิชอบ 

2. มบุีคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถในงาน มคีวามภมูใิจในการทาํงานและ

ทาํงานเตม็ความสามารถ พรอ้มทัง้มคีวามรกัและสามคัค ี

3. มอีาคาร สถานที ่และอุปกรณ์ทีท่นัสมยั 

4. มกีารจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาทรพัยากรสารนิเทศ หอ้งเรยีนรูภ้าษาดว้ย

ตนเอง และหอ้ง ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์  เพื่อใหบ้รกิารแก่ นกัศกึษา อาจารย ์บุคลากร และ

บุคคลทัว่ไป 

5. เป็นหน่วยงานหลกัในดแูลระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร  ตลอดจนเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  

6. มกีารใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เช่น ระบบบรกิารยมื-คนื อตัโนมตั ิเป็นตน้ 

7. มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารคอมพวิเตอร ์และการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตแก่

นกัศกึษา บุคลากรและอาจารยไ์ดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

8. มวีทิยากรชาวต่างประเทศ ซึง่เป็นเจา้ของภาษาทีม่คีวามรู้  ความสามารถ ใหก้าร

อบรมแก่นกัศกึษา บุคลากรและบุคคลทัว่ไป 

9. มกีารใหบ้รกิารวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

10. บุคลากรแต่ละหน่วยงานมคีวามพรอ้มในการพฒันาตนเอง 

11. มรีะบบเครอืขา่ยทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู 

 จดุอ่อน หมายถงึ ปญัหาและอุปสรรคทีท่าํใหเ้กดิการดาํเนินงานภายในสาํนกัวทิย

บรกิารฯ ไมป่ระสบผลสาํเรจ็เท่าทีค่วร  

1. บุคลากรทีม่คีวามรู ้คุณวุฒ ิและความชาํนาญเฉพาะทางไมเ่พยีงพอต่อการพฒันา

และการใหบ้รกิาร 

2. งบประมาณบรหิารจดัการไมเ่พยีงพอ 
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3. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไมไ่ดร้บัความมัน่คงต่อการทาํงาน 

4. การใหบ้รกิารขาดการประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยี ไดร้บัขอ้มลูอยา่ง

เพยีงพอ ส่งผลต่อการใหบ้รกิารของสาํนกัฯ 

5. ทรพัยากรสารสนเทศและสื่อการเรยีนรูไ้มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 

6. บุคลากร ขาดความเขา้ใจ นโยบายและเป้าหมายหลกัของสาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

7. บุคลากรขาดทกัษะในการจดัการความรู ้และการบรหิารความเสีย่ง อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

8. บุคลากรไมไ่ดร้บัการถ่ายทอดยทุธศาสตรข์องสาํนกัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

 โอกาส หมายถงึ คุณค่าและเป็นผลทีใ่หเ้กดิการดาํเนินงานเชงิบวก 

1. มหาวทิยาลยัฯ  ใหก้ารสนบัสนุนการ ดาํเนินงานต่อเน่ืองทุกปี และเป็นผูร้บัผดิชอบ

พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

2. มหาวทิยาลยัฯ มนีโยบายในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืหน่ึงสาํหรบั

การพฒันามหาวทิยาลยั 

3. มหาวทิยาลยัฯ มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละเกดิทกัษะในการคน้ควา้  การใชภ้าษา    

และการเขา้ถงึสารสนเทศดว้ยตนเอง 

4. มกีาร ขยายโอกาสทางการศกึษาและการใหบ้รกิารกบันกัศกึษา อาจารย ์และชุมชน 

ผ่านเครอืขา่ยการเรยีนรู ้ในรปูแบบการเรยีนการสอนทางไกล (Distance Learning) 

5. มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืในการจดัทาํสหบรรณานุกรม (Union 

Catalog) ของหอสมดุกลางในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 อปุสรรค หมายถงึ ภยัคุกคามทีท่าํใหก้ารดาํเนินงานไมบ่รรลุวตัถุประสงค์  

1. สภาวะทางการเมอืง  เศรษฐกจิ ทีไ่มม่ ัน่คงจะมผีลกระทบต่อการสนบัสนุนทางดา้น

งบประมาณ  

2. มหีน่วยงานอื่นทัง้ภาครฐัและเอกชนทีนํ่าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นจดุขายเพื่อ

ความไดเ้ปรยีบทางการศกึษา 

3. การเปลีย่นแปลงดา้น เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอยา่งรวดเรว็  ส่งผลให้

ตอ้งใชง้บประมาณในการดาํเนินการจดัหาครภุณัฑเ์พื่อนําไปสู่การใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ 

4. นกัศกึษาขาดความสนใจในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

5. อาจารยย์งัมกีารบรูณาการการใชท้รพัยากรสารนิเทศเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการ

สอนไมม่ากเท่าทีค่วร 

 

 

 



9 

ส่วนท่ี 2 

แผนยทุธศาสตร ์สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี  

พ.ศ.2557-2560 

 

 สาํหรบัแนวทางในการพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสุราษฎรธ์านีไดก้ําหนดแผนยทุธศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลยัฯ ไดก้ําหนด ปรชัญา วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  ประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์ และ

กลยทุธแ์ละมาตรการ ไวด้งัน้ี 

 

ปรชัญา  

 พฒันาคลงัความรู ้เพิม่พนูภาษา เทคโนโลยลีํ้าหน้า  

 

วิสยัทศัน์  

 เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาคลงัความรู ้ทีมุ่ง่ม ัน่ใหบ้รกิารเป็นเลศิตามพนัธกจิของ

มหาวทิยาลยั ฯ เพื่อกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนและการเป็นมหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส์   

(e-University) ภายใตก้ารบรหิารจดัการโดยใชไ้อทธีรรมภบิาล (IT Governance)  

 

พนัธกิจ 

1. พฒันาคลงัความรู ้รวมไปถงึทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุน

การเรยีน การสอน  และการวจิยั 

2. ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ดว้ยการส่งเสรมิ

ความสามารถและทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษหรอืภาษาทีส่าม  รวมไปถงึทกัษะดา้นการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่นกัศกึษา บุคลากรเพื่อเตรยีมเขา้สู่สงัคมอาเซยีน พรอ้มทัง้ถ่ายทอด

ความรูผ้่านการใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 

3. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนบัสนุน

พนัธกจิมหาวทิยาลยัฯ 

4. พฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบรหิารของมหาวทิยาลยัฯ   
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ค่านิยม (Academic Resource and Information Technology : ARIT) 

 A : การเขา้ถงึ (Access) 

R : ความน่าเชื่อถอื (Reliability) 

I : ความมศีลีธรรม จรรยาและความซื่อสตัย ์(Integrity) 

T : ทาํงานเป็นทมี (Team) 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การพฒันาความเป็นเลศิในการบรกิารสารสนเทศ  มุง่สู่การเป็นหอ้งสมดุ

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Library) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพบณัฑติและบุคลากรใหม้ทีกัษะดา้นภาษา เพื่อ

รองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่หมาะสมเพื่อ การ

พฒันาคุณภาพบณัฑติและบุคลากร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเพื่อกา้วสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส ์(e-University)  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาระบบบรหิารจดัการแนวใหมโ่ดยใชไ้อทธีรรมภบิาล (IT Governance) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 
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 ความสอดคลอ้งและการเชื่อมโยงประเดน็ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์

ธานี กบัประเดน็ยทุธศาสตรข์องสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัฯ 

(พ.ศ. 2557-2560) 

ประเดน็ยทุธศาสตรข์องสาํนักวิทยบริการ 

(พ.ศ.2557-2560) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  พฒันาคุณภาพบณัฑติสู่

ความเป็นเลศิ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การพฒันาความเป็นเลศิใน

การบรกิารสารสนเทศ  มุง่สู่การเป็นหอ้งสมดุ

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Library) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  สนบัสนุน การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทีเ่หมาะสมเพื่อ การ

พฒันาคุณภาพบณัฑติและบุคลากร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  พฒันาคุณภาพงานวจิยัเพื่อ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  พฒันาศกัยภาพการบรกิาร

วชิาการและการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  ใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน

และสงัคม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  พฒันาระบบบรหิารจดัการ

แนวใหมภ่ายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธ

กจิของมหาวทิยาลยัเพื่อกา้วสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส ์(e-University)  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาระบบบรหิาร

จดัการแนวใหมโ่ดยใชไ้อทธีรรมภบิาล  (IT 

Governance) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอื  

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  ยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐาน

อาเซยีน  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ

บณัฑติและบุคลากรใหม้ทีกัษะดา้นภาษา เพื่อ

รองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การพฒันาความเป็นเลศิในการบรกิารสารสนเทศ  มุง่สู่การเป็นหอ้งสมดุ

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Library) 

เป้าประสงค ์ เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาคลงั ความรู้และการใหบ้รกิารทีเ่ลศิ  เพื่อสนบัสนุน 

การศกึษาคน้ควา้ของนกัศกึษา อาจารย ์บุคลากรในมหาวทิยาลยัและประชาชนในทอ้งถิน่  

 

กลยทุธแ์ละมาตรการ 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

1. มุง่พฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิาร

ทรพัยากรของหอ้งสมดุทีท่นัสมยั 

ทนัเวลา และตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้รกิาร โดยไมม่ขีอ้จาํกดั 

ดา้นเวลาและสถานที ่

1. จดัหา รวบรวม ทรพัยากรสารสนเทศที่

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

ทีม่คีวามหลากหลาย ทนัสมยัและเพยีงพอ 

2. พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นหอ้งสมดุ

อเิลก็ทรอนิกส ์( e-library) เพื่ออํานวย  

ความสะดวกในการเขา้ถงึสารสนเทศและ

บรกิารใหก้บัประชาคมทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และสนบัสนุนการเป็น

มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส ์(e-University)  

3. พฒันาระบบสารสนเทศใหต้อบสนองต่อ 

การจดัหาและการจดัการสารสนเทศ โดยเน้น

การเพิม่สารสนเทศทีเ่ป็นเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกสเ์น้ือหาเตม็ (Full Text) 

4. พฒันาระบบการใหบ้รกิารทีต่อบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยเน้น   

e-Services, การบรกิารจดุเดยีว และการ

บรกิารเชงิรกุ  

5. พฒันาเครือ่งมอืในการสบืคน้สารสนเทศทีม่ ี

ประสทิธภิาพ ใหม้กีารเขา้ถงึเพยีงจดุเดยีว 

ในลกัษณะของหอ้งสมดุเกตเวย ์( Gateway 

Library) ไมว่่าสารสนเทศจะอยูใ่นรปูแบบใด  ๆ

(printed material, electronic, Multimedia) 

ทัง้หอ้งสมดุภายในมหาวทิยาลยั  หอ้งสมดุ

เครอืขา่ยทัง้ภายในและต่างประเทศ  
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กลยทุธแ์ละมาตรการ (ต่อ) 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

2. มุง่พฒันาระบบการใหบ้รกิารโดยใช้

นวตักรรมและเทคโนโลยใีน 

การดาํเนินงาน 

1. จดัใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสารตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูใ้ชทุ้กระดบั ทัง้การใหบ้รกิารสารสนเทศใน

องคก์ร หรอืผ่านระบบเครอืขา่ย โดยเน้น

การดาํเนินงานและการบรกิารทัง้ส่วนหน้า 

(front office) และบรกิารส่วนหลงั ( back 

office) 

2. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน 

การพฒันา หรอืการสรา้งนวตักรรมใหมท่ี่

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

เพื่อรองรบัระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ ี

ความสมบรูณ์ รวมทัง้รองรบัการปรบัเปลีย่น

เป็นมหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต 

3. จดัหาอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม เพื่อรองรบัระบบ

สนบัสนุนการดาํเนินงาน การเผยแพรแ่ละ

บรกิารสารสนเทศ  

4. ส่งเสรมิการใช ้social media, e-mail  ระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(e-document) หรอื

ระบบการส่งขอ้ความสัน้( SMS)ใน 

การสื่อสารแทนการใชเ้อกสารหรอืกระดาษ 

3. มุง่สรา้งหอ้งสมดุใหเ้ป็นศูนยร์วมของ

แหล่งสรา้งปญัญาภายใตบ้รรยากาศที่

เอือ้ต่อการเรยีนรู ้หรอืการศกึษา

คน้ควา้และการวจิยัของนกัศกึษา 

อาจารย ์และชุมชน  เพื่อเสรมิสรา้ง

กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง( Self 

Directed Learning) และการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ (Lifelong learning) 

1. พฒันาศกัยภาพของหอ้งสมดุใหเ้ป็นไปตาม

ตวับ่งชีคุ้ณภาพหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา 

(PULINET) 

2. เรง่รดัการสรา้งบรรยากาศทีเ่น้นใหเ้กดิ 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการเรยีนรู้ ตลอด

ชวีติ ดว้ยการพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น

หอ้งสมดุมชีวีติ  และปรบัปรงุ ภมูทิศัน์ทัง้

ภายในและภายนอกใหด้สูวยงามมชีวีติชวีา 
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กลยทุธแ์ละมาตรการ (ต่อ) 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

3. มุง่สรา้งหอ้งสมดุใหเ้ป็นศูนยร์วม ...

(ต่อ)  

1. จดักจิกรรมพฒันาทกัษะการใชส้ารสนเทศ

เชงิรกุทีห่ลากหลายรปูแบบใหก้บับุคลากร

ทัง้ภายในและภายนอก 

2. พฒันาและปรบัปรงุเครือ่งมอืในการสื่อสาร

และการใหบ้รกิารสารสนเทศทีส่ะดวก

รวดเรว็ในการรบัขอ้มลูขา่วสารทีท่นัสมยั 

3. พฒันาระบบการใหบ้รกิารเสรมิแก่

ผูร้บับรกิารดว้ยการนําส่งดว้ยเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

4. จดัสรรและแบ่งพืน้ทีภ่ายในหอ้งสมดุให้

สอดคลอ้งกบัการใชง้าน  เอือ้ต่อการเรยีนรู ้

การวจิยั ตามแนวคดิของหอ้งสมดุสมยัใหม ่

และจดัใหม้มีมุบรกิารเพื่อเพื่อนบา้น 

(ASEAN  Conner) 

4. มุง่พฒันาหอ้งสมดุใหม้รีะบบงานและ

การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1. เรง่สรา้งกลไกการสื่อสารภายในองคก์รใหม้ี

ความรวดเรว็  ทนัสมยั 

2. ประชาสมัพนัธก์จิกรรมการบรกิารของ

หอ้งสมดุเชงิรกุใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย

อยา่งสมํ่าเสมอ  และต่อเน่ือง 

3. บรหิารงานแบบมสี่วนรว่มกบัทุกภาคส่วน

ทัง้หน่วยงานภายในและภายนอก 

4. ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะ

ทางวชิาการ วชิาชพีของบุคลากรใน 

การบรกิาร  ดว้ยการพฒันาบุคลากรที่

ปฏบิตัหิน้าทีบ่รกิารสารสนเทศใหม้ี ความรู้

และทกัษะในการบรกิารสารสนเทศเกีย่วกบั

แหล่งสารสนเทศ และกลยทุธ์ การสบืคน้ 

ตลอดจนสรา้งใหเ้กดิจติวญิญาณใน 

การบรกิารดว้ยรปูแบบทีห่ลากหลาย 
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กลยทุธแ์ละมาตรการ (ต่อ) 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

5. มุง่สรา้งภาพลกัษณ์ของหอ้งสมดุใน

การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ ใส่ใจต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และ 

วดัความสาํเรจ็ดว้ยความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

1. สรา้งวฒันธรรมการบรกิารของหอ้งสมดุใหม้ี

ภาพลกัษณ์ในการเป็นแหล่งความรูท้ีม่ ี

คุณภาพ โดยใหค้วามสาํคญัต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

ดว้ยการเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้รกิาร  และ 

เตมิเตม็จติวญิญาณในการใหบ้รกิารที่

ประทบัใจ  

2. สรา้งเป้าหมายและคุณค่าของการบรกิาร

รว่มกนั  ภายใตค้าํกล่าวทีว่่า “ผูใ้ชบ้รกิาร

สาํคญัทีสุ่ด” พรอ้มกบัสื่อสารใหบุ้คลากร 

ทุกคนทราบและตระหนกัถงึความสาํคญั 

3. สาํรวจความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช้

เฉพาะกลุ่มเพื่อการบรกิารทีต่อบสนอง 

4. ส่งเสรมิ กระตุน้ และเพิม่ช่องทางในการรบั

ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อนําไปสู่ 

การปรบัปรงุประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร 

6. ส่งเสรมิความรว่มมอืและการใช้

ทรพัยากรรว่มกนักบัสมาชกิเครอืขา่ย

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. สรา้งความรว่มมอืกบัพนัธมติรเครอืขา่ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครอืขา่ยหอ้งสมดุ

สถาบนัอุดมศกึษา และแสวงหาความรว่ม

มอืใหมท่ัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

2. พฒันาศกัยภาพของหอ้งสมดุเพื่อรองรบั

การเป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่าง

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในกลุ่มประเทศ

อาเซยีน (AUNILO : ASEAN University 

Inter-Library Online) ซึง่เป็นเครอืขา่ยยอ่ย 

ภายใตเ้ครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน 

(AUN : ASEAN University Network) 

 

 

 



16 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพบณัฑติ และบุคลากรใหม้ทีกัษะดา้นภาษา เพื่อ

รองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน 

เป้าประสงค ์ เป็นศูนยก์ลางในการส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาทกัษะดา้นภาษาใหก้บั

นกัศกึษา บุคลากร เพื่อรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน 

กลยทุธแ์ละมาตรการ 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

1. พฒันาความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษหรอืภาษาทีส่าม  ใหแ้ก่

นกัศกึษา และบุคลากร ทุกระดบัเพื่อ

เตรยีมเขา้สู่สงัคมอาเซยีน  

 

1. สรา้งความรว่มมอืกบัคณะในการจดักจิกรรม

พฒันาทกัษะทางภาษาใหก้บันกัศกึษา และ

บุคลากร 

2. ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาใชบ้รกิารศูนยก์ารเรยีนรู้

ดว้ยตนเองเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา (หอ้ง

บรกิารทางภาษา) 

3. พฒันาและปรบัปรงุหอ้งบรกิารทางภาษา

ใหเ้ป็น e-Language เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการเขา้ถงึทรพัยากร และการบรกิาร

ใหแ้ก่นกัศกึษาและบุคลากร โดยไมม่ี

ขอ้จาํกดัดา้นเวลาและสถานทีด่ว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์

4. เรง่รดัใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ที ่

มุง่สรา้งทกัษะทางภาษาองักฤษ หรอืภาษา

ทีส่ามตามความตอ้งการของผูร้บับรกิารดว้ย

วธิกีารเน้นการปฏบิตัจิรงิ 

5. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืหรอืการจดัการ

ความรูใ้นกลุ่มผูส้อนภาษาองักฤษ 

6. สรา้งและปรบัปรงุแบบทดสอบ ศูนยท์ดสอบ

สมรรถนะทางภาษาทีไ่ดม้าตรฐาน  และ

จดัตัง้หน่วยทดสอบความสามารถทาง

ภาษาองักฤษและภาษาทีส่าม 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ส่งเสรมิและสนบัสนุน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่

เหมาะสมเพื่อการพฒันาคุณภาพบณัฑติและบุคลากร 

เป้าประสงค ์ เป็นศูนยก์ลางในการส่งเสรมิ สนบัสนุนใหบ้ณัฑติและบุคลากรมทีกัษะการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการใหบ้รกิารดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั

ครอบคลุมครบถว้น และมคีุณภาพ  

กลยทุธแ์ละมาตรการ 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

สารสารสนเทศและการสื่อสารที่

เหมาะสมเป็นเครือ่งมอืพฒันา

คุณภาพบณัฑติและบุคลากร 

1. พฒันาระบบทีส่ามารถบรูณาการการเรยีน

การสอนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อเพิม่โอกาสในการเรยีนรูใ้น

รปูแบบการศกึษาทางไกลผ่านเครอืขา่ย 

2. ปรบัปรงุและพฒันาระบบทีส่นบัสนุน 

การเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืขา่ย  ไดแ้ก่  

ระบบการบรหิารและจดัการระบบการเรยีนรู ้

(LMS) ระบบการจดัการดา้นเน้ือหา  ( CMS)  

ระบบการจดัการดา้นการนําส่ง ( DMS) และ

ระบบการจดัการดา้นการทดสอบ  (TMS)   

3. พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหส้ามารถจดัการ

ขอ้มลู  และการจดัหาซอฟตแ์วรแ์ละสื่อทีอ่ยู่

ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น สื่อทางดา้นดจิติอล 

เป็นตน้  เพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอน

ผ่านระบบเครอืขา่ยอยา่งเพยีงพอนําไปสู่

การพฒันาหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์

4. จดัใหม้ศีูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา   

ทาํหน้าทีส่นบัสนุนการ เรยีนการสอน เช่น  

การผลติสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  การแกป้ญัหา

เทคโนโลยดีา้นการเรยีนการสอน ไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ รวมถงึรบัผดิชอบศกึษาวจิยัเพื่อการ

เรยีนการสอนผ่านระบบเครอืขา่ย ตลอดจน

การจดัทาํระบบการจดัการความรูเ้พื่อการ

เชื่อมโยงความรูสู้่ชุมชนและทอ้งถิน่ผ่านระบบ

เครอืขา่ย 
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กลยทุธแ์ละมาตรการ (ต่อ) 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

 5. สรา้งหอ้งเรยีนคุณภาพทีม่เีทคโนโลยคีรบ

วงจรเพิม่ขึน้  เพื่อก่อใหเ้กดิกระบวนการ

เรยีนรูแ้บบบรูณาการ ดว้ยการจดัหอ้งเรยีน

ใหม้เีทคโนโลยทีีห่ลากหลายบนพืน้ฐาน 

ความพอเพยีง รองรบัการใชส้ื่อการเรยีน

การสอนไดทุ้กประเภทโดยเฉพาะสื่อ 

มลัตมิเิดยีเตม็รปูแบบ   

6. สรา้งความรว่มมอืกบัคณะในการจดักจิกรรม

พฒันาทกัษะทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

พรอ้มทดสอบความสามารถทางคอมพวิเตอร ์

2. มุง่พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหม้ี

ความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1. สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายในและ

ภายนอกจดักจิกรรมพฒันาบุคลากรใหม้ี

ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารทีส่ามารถสนบัสนุนการปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ละการพฒันาตนไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

2. พฒันาและสรรหาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหม้ศีกัยภาพ

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานตามพนัธกจิของ

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเพื่อกา้วสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส ์(e-University)  

เป้าประสงค ์ เป็นหน่วยงานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใหม้คีวามถูกตอ้ง  เป็นปจัจบุนั  

และถูกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ  และทนัต่อสภาวการณ์ทีม่กีารแขง่ขนัและเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเรว็ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งนวตักรรมการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ บรหิาร

และการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธแ์ละมาตรการ 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

1. มุง่พฒันาและปรบัปรงุโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารของมหาวทิยาลยั 

1. สนบัสนุนและรว่มมอืในการจดัทาํ แผนแมบ่ท

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวทิยาลยัเพื่อรองรบัการเป็น

มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส ์

2. ปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้

เหมาะสมและเพยีงพอมากขึน้ 

3. กําหนดนโยบาย  มาตรฐาน  ขอ้กําหนดและ

แนวปฏบิตัขิองงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหร้ะบบมี

ความเสถยีรและความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลู 

4. พฒันาและปรบัปรงุระบบการสาํรองขอ้มลู  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารมหาวทิยาลยั 

2. ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการบรหิารจดัการและการใหบ้รกิาร

ของมหาวทิยาลยั 

1. จดัใหม้หีน่วยงานกลางทีร่บัผดิชอบดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

เพื่อการบรหิารจดัการและการใหบ้รกิาร 

2. ปรบัปรงุและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อ

การบรหิารมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่  ระบบ 

การบรหิารงานบุคคล  ระบบการบรหิารงาน

วชิาการ  ระบบการบรหิารงานนกัศกึษา  

ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานพสัดุ  และ

ระบบสนบัสนุนการศกึษา  ใหส้ามารถ

เชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูการปฏบิตังิาน

ผ่านเครอืขา่ยรว่มกนัได ้
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กลยทุธแ์ละมาตรการ (ต่อ) 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

2. ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลย.ี.. (ต่อ) 3. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้รหิารระดบัสงู 

(EIS) ดว้ยการบรูณาการระบบสารสนเทศเพื่อ

การบรหิารมหาวทิยาลยั การประกนัคุณภาพ 

และระบบอื่นๆ ทเีกีย่วขอ้ง  

4. กําหนดมาตรฐานและการแกป้ญัหาการใช้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารมหาวทิยาลยั 

5. ปรบัปรงุและพฒันาฐานขอ้มลู  เพื่อนําไปสู่

การจดัทาํคลงัขอ้มลู ทีใ่ชส้นบัสนุนสารสนเทศ

แก่ ผูบ้รหิารระดบัสงู  ผูบ้รหิารระดบักลาง  

และผูบ้รหิารระดบัปฏบิตักิาร รวมทัง้

หน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ปรบัปรงุและพฒันาเวบ็ไซตอ์ยา่งน้อยสองภาษา 

เพื่อประชาสมัพนัธข์อ้มลูระดบัสาขาวชิา  

ระดบัคณะ  และมหาวทิยาลยั  

7. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใชค้วบคุม

คุณภาพของนกัศกึษาตามกรอบมาตราฐาน

คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (TQF) 

8. สรา้งกลไกเพื่อใหร้ะบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัมพีฒันาการอยา่งต่อเน่ือง 

3. ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อเพิม่ศกัยภาพใน

การเรยีนรูข้องชุมชนและทอ้งถิน่ 

1. พฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 

การบรกิารวชิาการ  การใหค้าํปรกึษาทาง

วชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยักบัชุมชนและ

ทอ้งถิน่ทีส่ามารถนําขอ้มลูมาใชใ้นเชงิบรหิาร

จดัการได ้

2. พฒันาระบบการจดัการความรูอ้ยา่ง

เหมาะสมใหก้บัหน่วยงานต่างๆผ่านระบบ

ออนไลน์  เพื่อการเผยแพรแ่ละการ

แลกเปลีย่นองคค์วามรูผ้่านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาระบบบรหิารจดัการแนวใหมโ่ดยใชไ้อทธีรรมภบิาล 

 (IT Governance) 

เป้าประสงค ์ เป็นศูนยก์ลางพฒันาคุณภาพชวีติ ศกัยภาพ ความพรอ้มของบุคลากรดว้ยการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศควบคู่ไปกบัการใชห้ลกัธรรมภบิาลและความมมีาตรฐาน  

 

กลยทุธแ์ละมาตรการ 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

1. มุง่เน้นการพฒันาระบบการบรหิารและ

การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

1. พฒันาและปรบัปรงุระบบกลไกการทาํงาน

และการบรหิารจดัการทีด่ใีชท้รพัยากรอยา่ง

คุม้ค่า 

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันา

ศกัยภาพในการทาํงานอยา่งมขีวญัและ

กําลงัใจ 

3. พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งและ

การตรวจสอบภายในสาํหรบัการบรหิาร

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 

เป้าประสงค ์ เป็นหน่วยงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการใหบ้รกิารวชิาการเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม และโครงการพระราชดาํร ิ

กลยทุธแ์ละมาตรการ 

กลยทุธ ์ มาตรการ 

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการใหบ้รกิาร

วชิาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของสงัคม และโครงการพระราชดาํร ิ

1. มุง่เน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้น

ภาษา และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. มุง่เน้นการใหบ้รกิารวชิาการตาม  

พนัธกจิของสาํนกั แก่สงัคม 

3. สนบัสนุนการดาํเนินการโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
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