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บทสรุปผู้บรหิาร 
ปรัชญา (Philosophy) 

“สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยบริการที่เป็นเลิศ” 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้ ที่มุ่งมั่น
ให้บริการเป็นเลิศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมภิบาล (IT Governance)  
พันธกิจ  

(1) พัฒนาคลังความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการ 

(2) เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรเพ่ือ
เตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียน 

(3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ 

(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

  
ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategics) 

ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียน   เพ่ือการก าหนดทิศทางให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ.2559-2562) จึงด าเนินการจัดท าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :   ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :   ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :   การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 
(IT Govermance)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  ท านุ
ศิลปวัฒนธรรม  
 
 
 



2 
 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  
 เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้
และการให้บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และประชาชนในท้องถิ่น   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 
 เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้
บัณฑิตและบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  
 เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 
(IT Govermance)  
 เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ความมีมาตรฐาน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ท านุศิลปวัฒนธรรม  
 เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการพระราชด าริ ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น   
 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของ
ห้องสมุดท่ีทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 
2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
3. มุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญา
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน  
เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed 
Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 
4. มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการให้บริการที่มี
คุณภาพ ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และวัด
ความส าเร็จด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
6. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
สมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตและ
บุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมี
คุณภาพ  
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากร  
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความ
ต้องการและทันต่อสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขัน
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นการ
สร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 
(IT Govermance)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิ
บาลและความมีมาตรฐาน  
 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการท างานและการบริหาร
จัดการที่ดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานอย่างมีขวัญและก าลังใจ 
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในส าหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ท านุศิลปวัฒนธรรม  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และโครงการพระราชด าริ 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และโครงการพระราชด าริ 
2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
3. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน  
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การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการด าเนินการ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
รวมถึงความต้องการทรัพยากรบุคลากร ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นของมหาวิทยาลัย 
 การก ากับติดตามและประเมินผล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดให้มีกลไกเพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีของส านัก
วิทยบริการฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ ของการด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงบประมาณ  การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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ส่วนที่ 1 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ.2559-2562 
 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานให้บริการ
สารนิเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และผลงานทางวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
ในการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการและงานบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ   
 
ปรัชญา (Philosophy) 

“สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยบริการที่เป็นเลิศ” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้ ที่มุ่งมั่น
ให้บริการเป็นเลิศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมภิบาล (IT Governance)  
 
พันธกิจ  

(1) พัฒนาคลังความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการ 

(2) เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม รวมไปถึงทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียน 

(3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ 

(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
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ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

    วิสัยทัศน ์
  น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้ ที่มุ่งมั่นให้บริการเป็น
เลิศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมภิบาล (IT Governance)  
 

การพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lobrary)  

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากร  

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพือ่กา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหมโ่ดยใช้
ไอทีธรรมภิบาล (IT Govemance)  

งานบริการที่มี
ประสิทธิภาพ/คุม้ค่า 

มิติด้านประสิทธิผล บัณฑิตที่มคีุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

การปรับปรุงคุณภาพงาน
บริการ 

สร้างความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

บัณฑิตมีงานท าที่ด ี

มีระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

มิติด้าน               ประสิทธภิาพ การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูง 

การพัฒนางานบริการ
หลากหลายรูปแบบ 

การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารใหเ้อื้อต่อการท างานเพี่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนเก่ง คนด ี

มิติด้าน              พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรให้มคีวามสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนากลยุทธ์และกระบวนการ
จัดการความรู้ขององค์กร 

พัฒนาองค์กรที่มีระบบการ
บริหารจดัการทีด่ ี

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสารสนเทศ 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นโยบายการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  
นโยบาย :  

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 
1.1 จัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความ

หลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอ 
1.2 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง

สารสนเทศและบริการให้กับประชาคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Unversity) ในอนาคต  

1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการจัดหาและการจัดการสารสนเทศ โดยเน้นการเพิ่ม
สารสนเทศที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาเต็ม (Full Text)  

1.4 พัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเน้น e-Services ,การ
บริการจุดเดียว และการบริการเชิงรุก  

1.5 พัฒนาเครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ให้มีการเข้าถึงเพียงจุดเดียว ในลักษณะ
ของห้องสมุดเกตเวย์ (Gateway Library) ไม่ว่าสารสนเทศจะอยู่ในรูปแบบใดๆ (Printed 
material , Multimedia) ทั้งห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย ห้องสมุดเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ  

2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
2.1 จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ 

ทั้งการให้บริการสารสนเทศในองค์กร หรือผ่านระบบเครือข่าย โดยเน้นการด าเนินงานและการ
บริการทั้งส่วนหน้า (Front office) และบริการส่วนหลัง (back office)  

2.2 ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อรองรับระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสมบูรณ์ รวมทั้งรองรับ
การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

2.3 จัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับระบบสนับสนุนการด าเนินงาน การเผยแพร่และบริการ
สารสนเทศ 

2.4 ส่งเสริมการใช้ Social media, e-mail ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) หรือ
ระบบการส่งข้อความสั้น (SMS) ในการสื่อสารแทนการใช้เอกสารหรือกระดาษ  

3. มุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง(Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
3.1 พัฒนาศักยภาพของห้องสมุดให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (PULINET)  
3.2 เร่งรัดการสร้างบรรยากาศท่ีเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ

พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้ดูสวยงามมี
ชีวิตชีวา 
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3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศเชิงรุกท่ีหลากหลายรูปแบบให้กับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก 

3.4 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการสื่อสารและการให้บริการสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วในการรับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

3.5 พัฒนาระบบการให้บริการเสริมแก่ผู้รับบริการด้วยการน าส่งด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
3.6 จัดสรรและแบ่งพ้ืนที่ภายในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการใช้งาน เอื้อต่อการเรียนรู้ การวิจัย ตาม

แนวคิดของห้องสมุดสมัยใหม่ และจัดให้มีมุมบริการเพ่ือเพ่ือนบ้าน (Asean conner)  
4. มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 เร่งสร้างกลการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความรวดเร็ว 
4.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการของห้องสมุดเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ และ

ต่อเนื่อง 
4.3 บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
4.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพของบุคลากรในการบริการ ด้วย

การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บริการสารสนเทศให้มีความรู้ และทักษะในการบริการ
สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ และกลยุทธ์การสืบค้นตลอดจนสร้างให้เกิดจิตวิญญาณใน
การบริการด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และวัดความส าเร็จด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
5.1 สร้างวัฒนธรรมการบริการของห้องสมุดให้มีภาพลักษณ์ในการเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ โดยให้
ความส าคัญต่อผู้ใช้บริการด้วยการเอาใจใส่ต่อผู้ผู้ใช้บริการ และเติมเต็มจิตวิญญาณในการให้บริการที่
ประทับใจ 
5.2 สร้างเป้าหมายและคุณค่าของการบริการร่วมกัน ภายใต้ค ากล่าวที่ว่า “ผู้ใช้บริการส าคัญที่สุด” 
พร้อมกับสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบและตระหนักถึงความส าคัญ 
5.3 ส ารวจความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้เฉาะพกลุ่มเพื่อการบริการที่ตอบสนอง 
5.4 ส่งเสริม กระตุ้น และเพ่ิมช่องทางในการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการให้บริการ  

6. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.1 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

(PULINET) และแสวงหาความร่วมมือใหม่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 6.2 พัฒนาศักยภาพของห้องสมุดเพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AUNILO : ASEAN University Inter-Library Online) ซึ่งเป็น
เครือข่ายย่อย ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN : ASEAN University Network)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร   
นโยบาย :  

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 พัฒนาและสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

2.1 พัฒนาระบบที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผ่านเครือข่าย 

2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ได้แก่ ระบบการ
บริหารและจัดการระบบการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ระบบการ
จัดการด้านเนื้อหา (Content Management System : CMS) ระบบการจัดการด้านการน าส่ง 
(Delivery Management System : DMS) และระบบการจัดการด้านการทดสอบ (Test  
Management System : TMS)  

2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดการข้อมูล และการจัดหาซอฟต์แวร์และสื่อที่อยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สื่อทางด้านดิจิตอล เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอย่าง
เพียงพอน าไปสู่การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4 จัดให้มีศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงรับผิดชอบศึกษาวิจัยเพ่ือการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ทั้งการศึกษาในระบบและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตลอดจนการจัดท าระบบการจัดการความรู้เพ่ือการ
เชื่อมโยงความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่นผ่านระบบเครือข่าย 

2.5 สร้างห้องเรียนคุณภาพท่ีมีเทคโนโลยีครบวางจรเพิ่มขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ด้วยการจัดห้องเรียนให้มีเทคโนโลยีที่หลากหลายบนพื้นฐานความพอเพียง รองรับการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนได้ทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อมัลติมิเดียเต็มรูปแบบ 

2.6 สร้างความร่วมมือกับคณะในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พร้อม
ทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์   

3. สนับสนุนการใช้ห้องสมุดเป็นชุมชนการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกระดับ 
 3.1 พัฒนาศักยภาพในการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา  
 3.2 สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา เพื่อ

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) 

   3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการที่สร้างความประทับใจ 
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 3.4 บริการต ารา เอกสารประกอบการสอนในศูนย์ต าราของมหาวิทยาลัยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 
(Full Text)  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  
นโยบาย :  

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
1.1 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น 
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์  
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เหมาะสมและ

เพียงพอมากข้ึน  
1.3 ก าหนดนโยบาย มาตรฐานข้อก าหนดและแนวปฏิบัติของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อให้ระบบมีความเสถียรและความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล (Site backup) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
2.1 จัดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหาร
จัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการบริหารงานนักศึกษา ระบบงานงบประมาณ ระบบงาน
พัสดุ และระบบสนับสนุนการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานผ่าน
เครือข่ายร่วมกันได้  
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (EIS : Executive Information System) ด้วย
การบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ และระบบอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.4 ก าหนดมาตรฐานและการแก้ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล (database) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าคลังข้อมูล (data warehouse) 
ที่ใช้สนับสนุนสารสนเทศ แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 
รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
2.6 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อยสองภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลระดับสาขาวิชา ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย  
2.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ควบคุมคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  
2.8 สร้างกลไกเพ่ือให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

      3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 3.1 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การบริการวชิาการ การให้
ค าปรึกษาทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยักับชุมชนและท้องถิ่นที่สามารถน าข้อมูลมาใช้ในเชิงบริหารจัดการได้ 
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 3.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมให้กับหน่วยงานตา่งๆผ่านระบบออนไลน์ เพือ่การเผยแพร่
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรูผ้่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 
(IT Govermance)  
นโยบาย :  
     1. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการท างานและการบริหารจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างมีขวัญและก าลังใจ 

 1.3 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในส าหรับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ท านุศิลปวัฒนธรรม  
นโยบาย :  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการ
พระราชด าริ 
 2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน   
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดก าหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ภายใตกรอบ

นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 4 ปี ข้างหน้า 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และนโยบายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 6 สร้าง 3 พัฒนา เพ่ือบรรลุเป้าหมายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 มิติ เพ่ือ
ใหยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณรายจายประจ าปสามารถน าไปใชเปนแนวทางในการก าหนดล าดับ
ความส าคัญของภารกิจหนวยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดไว 4 ยุทธศาสตร
คือ 

1.  ยุทธศาสตร์เร่งรัดส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับรายละเอียดสาระส าคัญของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์เร่งรัดส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 เป้าหมาย : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ / ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งคุณภาพ 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือ 
1)  บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.1    ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถนักศึกษาให้มากข้ึนสามารถตอบสนองความ
ต้องการตลาดแรงงาน 

2)  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่าง
มีความสุข 
2.1   พัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ Internet  ไร้

สาย เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3)   พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ 

3.1    ปฏิรูปหอสมุดให้เป็นศูนย์วิทยาการแห่งการเรียนรู้ (Learning – Resource 
Center :  LRC) ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างสะดวก (Self Learning 
Access) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอสมุดในประเทศและต่างประเทศ 

3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ / ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งคุณภาพ 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือ 
1) พัฒนาระบบการบริการวิชาการ สร้างเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องเชื่อมโยง

กับการเรียนการสอนและมุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ 
1.1  พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
1.2  ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน การผลิต

บัณฑิต และการวิจัย 
1.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนและการสืบสาน

สนองตอบพระราชปณิธานแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  สายใยรักแห่งครอบครัว 

2)    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรม และภาคชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น 
2.1  จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะด้านที่เพ่ิมศักยภาพของบุคคลและความ

ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร 
2.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของจังหวัดในรูปแบบการถ่ายทอด

เทคโนโลยี การให้บริการวิชาการ และรูปแบบอ่ืนๆ  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1. เป้าหมาย : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขียวสะอาด / ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งความสุข 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือ 

1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อความปลอดภัย   และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 1.1  พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับนักศึกษา เพ่ิมจ านวนพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือสร้างบรรยากาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขียวสะอาด  

1.2   สร้างและปรับปรุง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและ
เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

2) สร้างและบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดแนวทางการบริหารเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นรักษาคนดีและคนเก่ง 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม

อย่างต่อเนื่อง ศึกษาต่อตามความเหมาะสมของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

2.2  พัฒนาบุคลากรให้เต็มศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร 
3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความ

โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
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3.1  สร้างและปรับปรุงการบริหาร ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ การติดตามประเมินผล การ
ประกันคุณภาพในการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.2  การมีส่วนร่วมในการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 

3.3  พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนบริหาร
คุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

3.4    ส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

 
4.  ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมาย : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอาเซียน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือ 
1) การสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

1.1   พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน  

1.2    พัฒนาอาจารย์  บุคลากร  ด้านทักษะภาษาอังกฤษ  ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรม
อาเซียน  เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่สากล 

2)  เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสู่สากล 
2.1  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามรถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนให้แก่อาจารย์ 

นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์
ความเป็นสากล 

2.2   พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบอาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมแก่อาจารย์ 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ ได้วางรูปแบบความสอดคล้องในการน าวิสัยทัศน์เชื่อมโยงไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปของพันธกิจที่จะส่งผลให้วิสัยทัศน์เป็นจริง เป้าประสงค์จะส่งผลให้พันธกิจบรรลุผล และกลยุทธ์ที่
จะต้องสร้างกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนองให้เป้าประสงค์ที่ก าหนดสามารถบรรลุและสามารถชี้วัดได้ 
สามารถสรุปได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบแห่งประชาคม
อาเซียน   เพ่ือการก าหนดทิศทางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2559  
จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :   ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :   ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :   การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 
(IT Govermance)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ท านุ
ศิลปวัฒนธรรม  
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติราชการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และ
การให้บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 

2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
3. มุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือ

การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

4. มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

และวัดความส าเร็จด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
6. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้
บัณฑิตและบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากร  

2. มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  

เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การให้บริการของมหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล   
(IT Govermance)  

เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ความมีมาตรฐาน โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
    1. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการท างานและการบริหารจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างมีขวัญและก าลังใจ 
  3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในส าหรับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ท านุศิลปวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการพระราชด าริ ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการ
พระราชด าริ 
 2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน  
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สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิตสู่ความเป็นเลิศ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศในการบรกิารสารสนเทศ  
มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากร  

2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข่งขัน 

- - 

3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคณุภาพแก่
ชุมชน 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวชิาการแก่สังคม 
ท านุศิลปวัฒนธรรม  

4 พัฒนาระบบบริหารจดัการแนวใหม่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลยัเพื่อ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์
(e-University)  

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอที
ธรรมภิบาล (TI Govermance)  

5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ - - 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
เป้าหมาย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และการ

ให้บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี

พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. สร้างบรรยากาศ
ความเป็นวิชาการ
ภายในมหาวิทยาลยั 

โครงการ1 พัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
หอสมุดกลาง  
กิจกรรม 1.1 พัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
หอสมุดกลาง  
เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 
85 ของผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด  
เชิงปรมิาณ 1) จ านวนผู้
เข้าใช้บริการช่วงเปิดภาค
เรียนไม่น้อยกวา่ภาคเรียน
ละ 60,000 คน  
2) จัดหาหนังสือส าหรับผู้
เข้าใช้บริการปีละไม่น้อย
กว่า 1,000 รายการ 
จ านวน 2,000 เล่ม  
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การบ ารุงรักษาหนังสือ ไม่
น้อยกว่า 2,000 เล่ม  
4) จัดหาวารสาร
ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศส าหรับ
ผู้เข้าใช้บริการปีละไม่น้อย
กว่า 100 ชื่อเร่ือง  
5)จัดหาหนังสือพิมพ์ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศส าหรับ
ผู้เข้าใช้บริการปีละไม่น้อย
กว่า 17 ชื่อเร่ือง  
6) จัดหาฐานขอ้มูล
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 2 
ฐานข้อมูล  
7) จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้เข้าใช้บริการปีละ
ไม่น้อยกวา่ 200 รายการ  

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
 
 
 

55,000 คน 
 
 
 

800 
รายการ 

1,800 เล่ม 
 

1,800 เล่ม 
 
 

80 ชื่อเร่ือง 
 
 
 
 

15 ชื่อเร่ือง 
 
 
 
 

1 ฐานข้อมูล 
 
 

180 
รายการ 

 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
 
 
 

60,000 คน 
 
 
 

1,000 
รายการ 

2,000 เล่ม 
 

2,000 เล่ม 
 
 

100  ชื่อเร่ือง 
 
 
 
 

17 ชื่อเร่ือง 
 
 
 
 

2 ฐานข้อมูล 
 
 

200 
รายการ 

 

โครงการ1 พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศหอสมุดกลาง  
กิจกรรม 1.1 พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศหอสมุดกลาง  
โครงการ 2 ส่งเสริมการอ่าน
และการใช้บริการห้องสมุด  
กิจกรรม 2.1 ส่งเสริมการอ่าน
และการใช้บริการห้องสมุด  
โครงการ3 การพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรูด้้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
book)  
กิจกรรม3.1 การพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
(e-book)  
 

หอสมุดกลาง 

 
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการ
ทรัพยากรของห้องสมุด
ที่ทันสมัย ทันเวลา 
และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดด้าน
เวลาและสถานที ่
3. มุ่งพัฒนาระบบการ
ให้บริการโดยใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงาน 
4. มุ่งสร้างห้องสมุดให้
เป็นศูนย์รวมของแหล่ง
สร้างปัญญาภายใต้
บรรยากาศที่เอื้อตอ่
การเรียนรู้ หรือ
การศึกษาค้นควา้และ
การวิจยัของนักศึกษา 
อาจารย์ และชุมชน  
เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง(Self Directed 
Learning) และการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life 
Long Learning) 
 
5. มุ่งพัฒนาห้องสมุด
ให้มีระบบงานและการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
6. มุ่งสร้างภาพลักษณ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี

พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ของห้องสมุดในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ 
ใส่ใจต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และวัด
ความส าเร็จด้วยความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โครงการ 2 ส่งเสริมการ
อ่านและการใชบ้ริการ
ห้องสมุด  
กิจกรรม 2.1 สง่เสริมการ
อ่านและการใชบ้ริการ
ห้องสมุด  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ  
เชิงปรมิาณ 1) จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 500 คน  
2)มีหนังสือหายากใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
จ านวน 100 ชื่อเร่ือง  
ศูนย์กลางการเรียนรูด้้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book)  
กิจกรรม3.1 การพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรูด้้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book)  
เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 
85 ของผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด 
2) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา  
เชิงปรมิาณ 1)จ านวนผู้
เข้าใช้บริการช่วงเปิดภาค
เรียนไม่น้อยกวา่ภาคเรียน
ละ 6,000 คน  
2)มีระบบบริหารจัดการ
สื่อความรู้ออนไลน์ ไม่
น้อยกว่า 1 ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

450 คน 
 
 

80 ชื่อเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

500 คน 
 
 

100 ชื่อเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

6,000 คน 
 
 
 

1 ระบบ 

7. ส่งเสริมความร่วมมือ
และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับสมาชิก
เครือข่ายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 
เป้าหมาย        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิต

และบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่
เหมาะสมเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากร 

โครงการ 1 พัฒนา
ศักยภาพและเสริมสรา้ง
ประสบการณ์วชิาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบั
นักศึกษาและบุคลากร  
กิจกรรม1 เตรียมความ
พร้อมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วมเตรียมความ
พร้อมทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้  
เชิงปรมิาณ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 จ านวน 3,000 คน  
กิจกรรม2 เสรมิสร้าง
ทักษะวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
นักศึกษา  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 
ของนักศึกษาชั้นปีที ่2-4 
ที่เข้ารับการอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การเรียนการสอนผา่น
เกณฑ์การอบรม  
เชิงปรมิาณ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2-4 จ านวน 800 คน  
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
และปรบัปรุงเว็บไซต์
ระดับคณะ ส านัก 
หน่วยงาน และสาขาวชิา  
เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 
85 ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 

3,000 คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

800 คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 

3,000 คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

800 คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

โครงการ 1 พัฒนาศักยภาพ
และเสริมสรา้งประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบันักศึกษา
และบุคลากร  
กิจกรรม1 เตรียมความพร้อม
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
กิจกรรม2 เสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษา  
กิจกรรม3 การพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ระดับคณะ 
ส านัก หนว่ยงาน และ
สาขาวิชา  
กิจกรรม4 การสร้างส่ือการ
สอน แบบ Interactive  และ
การจัดท าคลังข้อสอบผา่น
ระบบเครือข่าย  
กิจกรรม5 การใช้ Social 
media ส าหรับการเรียนการ
สอน  
กิจกรรม6 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูและระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการของมหาวิทยาลัย 
(MIS)  
กิจกรรม7 การจัดท าวิดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่
สนับสนุนการเรียนการสอน
และบริการชุมชนท้องถิ่นที่
ทันสมัย  
กิจกรรม 8 โครงการบริการ
วิชาการตามค าร้องขอ  
 
 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  

 
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สามารถพัฒนาเวบ็ไซต์
ของคณะ ส านัก สถาบัน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามรูปแบบเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
2) มีการวพิากแบบ
เว็บไซต์ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ตรงตามความ
ต้องการและเป็นรูปแบบ
มาตรฐานเว็บไซต์  
เชิงปรมิาณ 
คณะกรรมการปรับปรุง
เว็บไซต์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนา 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ 
หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 80 
คน  
กิจกรรม4 การสรา้งสื่อ
การสอน แบบ 
Interactive  และการ
จัดท าคลังข้อสอบผ่าน
ระบบเครือขา่ย  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 
ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถผลิตสื่อการสอน
และจัดคลังข้อสอบได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
เชิงปรมิาณ อาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลยัฯ 
จ านวน 30 คน  
กิจกรรม5 การใช้ Social 
media ส าหรับการเรยีน
การสอน  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในสื่อสังคม
ออนไลน์และสามารถ
น ามาประยุกต์ ใช้ท าสือ่
การเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
เชิงปรมิาณ อาจารย์  
บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง
กับการเรียนการสอน 40 
คน   
กิจกรรม6 การพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูและระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 

20 คน 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

40 คน 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 

30 คน 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

40 คน 
 
 

ร้อยละ 90 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ของมหาวิทยาลยั (MIS)  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 
ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
พัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการท างานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลยัฯ 
(MIS) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงปรมิาณ ผู้ดูแลระบบ 
จ านวน 6 คน  
กิจกรรม7 การจดัท าวดีิ
ทัศน์ประกอบการเรียน
การสอนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและบริการชมุชน
ท้องถิ่นที่ทันสมัย  
เชิงคุณภาพ ส านกัฯ
สามารถผลิตสื่อการเรียน
การสอนและการด าเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เพื่อน าไปถ่ายทอดความรู้
ต่อและเกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
เชิงปรมิาณ 1) จัดท าวีดิ
ทัศน์ประกอบการเรียน
การสอน จ านวน 2 
รายวิชา วิชาละ 16 
ชั่วโมง  
2)จัดท าวีดีทัศน์กิจกรรม
โครงการอบรม/สัมมนา 
ต่างๆของมหาวิทยาลยั 
จ านวน 15 กิจกรรม  
กิจกรรม 8 โครงการ
บริการวิชาการตามค ารอ้ง
ขอ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักสูตรฝึกอบรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 2 
รายวิชา วิชา
ละ 16 ชั่วโมง 

 
 
 
 

15 กิจกรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  
เป้าหมาย        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้  
เป้าประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้มี

ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการ
แข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.มุ่งพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ1 พัฒนาศูนย์
คอมและสารสนเทศ  
กิจกรรม 1 ด าเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ85 
ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ 
เชิงปรมิาณ ผู้เข้ารับ
บริการศูนย์คอมและ
สารสนเทศ จ านวน 
25,000 คน  
กิจกรรม 2 พัฒนา
ปรับปรุงสื่อสาระดิจิทัล 
เชิงคุณภาพ 1)คะแนน
การให้บริการในระดับ 
3.51 ขึ้นไป  
2) มีอุปกรณ์บันทึกระบบ
ภาพวิดีโอที่ทันสมยัเพิ่ม
มากขึ้น  
เชิงปรมิาณ จ านวน
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
กิจกรรม 3 พัฒนา
ปรับปรุงเวบ็ไซต์ภายใต้
โดเมนเนม sru.ac.th  
ให้เป็น portal website  
อย่างน้อย 2 ระบบ 
เชิงคุณภาพ 1)ร้อยละ 
85 ของผู้เข้าใช้บริการ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
มีความพึงพอใจ  
2) มีจ านวนเว็บไซต์
เพิ่มขึ้นจากการจัดอันดับ

 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
 
 
 

จ านวน 
24,000 คน 

 
 
 
 

3.51 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
 
 
 

จ านวน 
25,000 คน 

 
 
 
 

3.51 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

โครงการ1 พัฒนาศูนย์คอม
และสารสนเทศ  
กิจกรรม 1 ด าเนินงานศูนย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
กิจกรรม 2 พัฒนาปรับปรุงสื่อ
สาระดิจิทัล  
กิจกรรม 3 พัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม 
sru.ac.th  ให้เป็น portal 
website  อย่างน้อย 2 ระบบ 
กิจกรรม 4 บ ารุงรักษาเครื่อง
แม่ข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยฯ   

ศูนย์คอมพิวเตอร์  

2.ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 
3.ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้
ของชุมชนและท้องถิ่น  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ของ search 
เชิงปรมิาณ  ม ี 
sofeware จ านวน 3 
ระบบ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการ Engine งาน
เร่ืองเว็บไซต์  
กิจกรรม 4 บ ารุงรักษา
เครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยฯ   
เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 
85 ของผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ  
2) ความพึงพอใจของ
บุคลากรในระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
3) บัณฑิตปริญญาตรีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 
เชิงปรมิาณ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกที่เขา้
รับบริการ 20,000 คน  

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 85  
 
 

20,000 คน  

 
จ านวน 3 

ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 85  
 
 

20,000 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล  
(IT Govermance)  
เป้าหมาย        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ 

ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิ
บาลและความมีมาตรฐาน 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกการท างาน
และการบริหารจัดการ
ที่ดีใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

 
 
 

โครงการ1 พัฒนา
คุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการส านักฯ  
กิจกรรม1 การ
ด าเนินงานส านักวิทย
บริการฯ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 
ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ  
เชิงปรมิาณ จ านวนผู้เข้า
ใช้บริการ จ านวน 15,000 
คน  
กิจกรรม2 พัฒนา
บุคลากร 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 
ของผู้เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถพัฒนางานได้
อย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ  
เชิงปรมิาณ จ านวน
บุคลากรเข้าร่วม 40 คน  
กิจกรรม3 การจดัการ
ความรู้ส าหรบับุคลากร
ส านักวิทยบริการฯ  
เชิงคุณภาพ ความพึง
พอใจร้อยละ 85 มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้  
เชิงปรมิาณ จ านวน
บุคลากรเข้าร่วม 40 คน  
กิจกรรม4 ส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
เชิงคุณภาพ ส านักฯมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านกัฯอยา่งน้อยปี
ละ 2 ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

15,000 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

47 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

47 คน 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

15,000 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

40 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

40 คน 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 

โครงการ1 พัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการส านักฯ  
กิจกรรม1 การด าเนินงาน
ส านักวิทยบริการฯ  
กิจกรรม2 พัฒนาบุคลากร 
กิจกรรม3 การจัดการความรู้
ส าหรับบุคลากรส านกัวิทย
บริการฯ  
กิจกรรม4 ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
กิจกรรม5 ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
กิจกรรม 6 เปิดโลกทัศน์
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ  
กิจกรรม 7 บรหิารความเส่ียง 
(10%ของเงินรายได้
มหาวิทยาลัย)  
โครงการ2 เครือข่ายส านัก
วิทยบริการฯมหาวิทยาลัย
ราชภฏัภมูิศาสตร์เขตภาคใต้  
กิจกรรม 1 เครือข่ายส านกั
วิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคใต้   
 
 
 

ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เชิงปรมิาณ 
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ จ านวน 10 คน  
กิจกรรม5 ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
เชิงคุณภาพ ความพอใจ
ร้อยละ85 ในการเข้ารว่ม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม  
เชิงปรมิาณ ผู้บริหารและ
บุคลากร จ านวน 40 คน  
กิจกรรม 6 เปิดโลกทัศน์
บุคลากรส านักวิทย
บริการฯ  
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85   
เชิงปรมิาณ ผู้บริหารและ
บุคลากร จ านวน 40 คน  
กิจกรรม 7 บรหิารความ
เส่ียง (10%ของเงินรายได้
มหาวิทยาลัย)  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85
ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ  
เชิงปรมิาณ จ านวนผู้เข้า
รับบริการ 15,000 คน  
โครงการ2 เครือข่าย
ส านักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิศาสตร์เขตภาคใต้  
กิจกรรม 1 เครือขา่ย
ส านักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคใต ้  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85
ของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาง่าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้มีความ
พึงพอใจ  
เชิงปรมิาณ บุคลากรเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนางานประชุม
เครือข่ายฯปีละ 1 ครั้ง  

 
11 คน 

 
 
 

ร้อยละ85 
 
 
 

47 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85  
 
 

47 คน  
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

15,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
10 คน 

 
 
 

ร้อยละ85 
 
 
 

40 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85   
 
 

40 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

15,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานอยา่งมีขวัญและ
ก าลังใจ 

    

3. พัฒนาระบบการ
บริหารความเส่ียงและ
การตรวจสอบภายใน
ส าหรับการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ท านุศิลปวัฒนธรรม  
เป้าหมาย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการพระราชด าริ ตลอดจน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม และโครงการ
พระราชด าร ิ

โครงการ1 โครงการ
ประสานต่อโครงการไอที
ตามพระราชด าริ  
กิจกรรม1 ทักษะการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
เชิงคุณภาพ 1)ร้อยละ85
ของผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 
2)ร้อยละ70ของผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถผลิต
หุ่นยนต์ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ ์
เชิงปรมิาณ ครู นักเรียน 
โรงเรียนในจังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ีจ านวน 30 
คน  
กิจกรรม2 เผยแพร่และ
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการตาม
พระราชด าร ิ
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วม
อบรมร้อยละ80สามารถ
ประยุกต์เครื่องมือในการ
เรียนการสอน 
เชิงปรมิาณ โรงเรียนที่เข้า
ร่วมอบรมอยา่งน้อย 2 
โรงเรียน  
โครงการ2 โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กิจกรรม1 การพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ80 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
 
 

ร้อยละ70 
 
 
 

30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ80 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
 
 

ร้อยละ70 
 
 
 

30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ80 
 

โครงการ1 โครงการประสาน
ต่อโครงการไอทีตาม
พระราชด าริ  
กิจกรรม1 ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์บนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์
กิจกรรม2 เผยแพร่และติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าร ิ
โครงการ2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม1 การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โครงการ3 โครงการบริการ
วิชาการตามค าร้องขอ 
กิจกรรม 1 บรกิารวิชาการ
ตามค าร้องขอ  

ศูนย์คอมพิวเตอร์  

2. ส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
การประกอบอาชพีของ
ประชาชน 
3. ส่งเสริมการบูรณา
การงานบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่ชุมชน   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
แผน/ผล
ประจ าป ี
พ.ศ.2558 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2559 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เชิงปรมิาณ ครู อาจารย์
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดใกล้เคียง 
จ านวน 40 คน 
โครงการ3 โครงการ
บริการวชิาการตามค า
ร้องขอ 
กิจกรรม 1 บริการ
วิชาการตมค าร้องขอ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ85 
ของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักสูตรฝึกอบรม  

40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
 
 
 

40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 
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ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้ ทีมุ่่งมั่นให้บรกิารเป็นเลิศตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยแห่งอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัยอเิล็กทรอนิกส์  
(e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล (IT Governance) 

(1) พัฒนาคลังความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
(2) เพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม รวมไปถึงทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียน 
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ 
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

 

ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และการ
ให้บริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถ่ิน  
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้
บัณฑิตและบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุม 
ครบถ้วนและมีคุณภาพ  
 

ส่งเสริมและสนับสนนุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-University) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความ
ต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
นวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ  

ส่งเสริมและสนับสนนุการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

ท านุศิลปวัฒนธรรม 

ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่ ว ยง านส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
สนับสนุนการ ใ ห้บริ ก าร
วิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสั งคม และ
โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ด า ริ 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนว
ใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 

(IT Govermance) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนา
คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ความพร้อม
ของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศควบคู่ไปกับการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและความมีมาตรฐาน    
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กลยุทธ์ 

1.  มุ่ งพัฒนาศักยภาพการ ใ ห้บริ การ
ทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา 
แล ะ ต อบ ส น อ ง ค ว าม ต้ อ งก า ร ขอ ง
ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและ
สถานที่ 
2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
3. มุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของ
แหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษาค้นคว้าและ
การวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน  
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการ
ให้บริการที่ มีคุณภาพ ใส่ ใจ ต่อความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  แ ล ะ วั ด
ความส า เ ร็ จ ด้วยความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
6 .  ส่ ง เสริมความร่ วมมือและการ ใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับสมาชิกเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสรมิสนับสนนุการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารที่เหมาะสม
เป็นเครือ่งมอืพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากร 
2. มุ่งพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรให้มี
ความรูแ้ละทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร  

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชน
และท้องถ่ิน 
 
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และ
โครงการพระราชด าริ 
2.ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
3.ส่งเสริมการบูรณาการงาน
บริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน  

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการ
ท างานและการบริหารจัดการที่ดีใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างมี
ขวัญและก าลังใจ 
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในส าหรับการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

ส่งเสริมและสนับสนนุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-University) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนว
ใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 

(IT Govermance) 

ส่งเสริมและสนับสนนุการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

ท านุศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการ
สารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

 

ส่ง เสริมและสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

ส่งเสริมและสนับสนนุพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยอิเลก็ทรอนกิส์ 

 (e-University) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่
โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 

(IT Govermance) 

ส่งเสริมและสนับสนนุการบรกิาร
วิชาการแก่สังคม ท านุ

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด โครงการ1 พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศหอสมุดกลาง  
กิจกรรม 1.1 พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศหอสมุดกลาง  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคุณภาพ
การให้บริการห้องสมุด  
เชิงปรมิาณ 1) จ านวนผู้เขา้ใช้บริการ
ช่วงเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่าภาค
เรียนละ 60,000 คน  
2) จัดหาหนังสือส าหรับผู้เข้าใช้บริการ
ปีละไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ 
จ านวน 2,000 เล่ม  
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาหนังสือ ไม่น้อยกว่า 2,000 
เล่ม  
4) จัดหาวารสารภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศส าหรับผู้เข้าใช้
บริการปีละไม่น้อยกวา่ 100 ชื่อเร่ือง  
5)จัดหาหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศส าหรับผู้เข้าใช้
บริการปีละไม่น้อยกวา่ 17 ชื่อเร่ือง  
6) จัดหาฐานขอ้มูลออนไลน์ ไม่น้อย
กว่า 2 ฐานข้อมูล  
7) จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้
เข้าใช้บริการปีละไม่น้อยกวา่ 200  

โครงการ 1 พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างประสบการณว์ิชาชีพดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบันักศึกษา
และบุคลากร  
กิจกรรม1 เตรียมความพร้อมทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
เตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้  
เชิงปรมิาณ นักศึกษาชั้นปีที ่1 จ านวน 
3,000 คน  
กิจกรรม2 เสรมิสร้างทักษะวิชาชีพดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชัน้
ปีที่ 2-4 ที่เข้ารับการอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอนผ่าน
เกณฑ์การอบรม  
เชิงปรมิาณ นักศึกษาชั้นปีที ่2-4 จ านวน 
800 คน  
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ระดับคณะ ส านัก หน่วยงาน 
และสาขาวชิา  
เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจและสามารถ
พัฒนาเว็บไซต์ของคณะ ส านัก สถาบัน ได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามรูปแบบเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
2) มีการวพิากแบบเว็บไซต์ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ตรงตามความต้องการและเปน็
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์  

โครงการ1 พัฒนาศูนย์คอมและสารสนเทศ  
กิจกรรม 1 ด าเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ85 ของผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการ 
เชิงปรมิาณ ผู้เข้ารับบรกิารศูนย์คอมและ
สารสนเทศ จ านวน 25,000 คน  
กิจกรรม 2 พัฒนาปรับปรุงสื่อสาระดิจทิัล 
เชิงคุณภาพ 1)คะแนนการให้บริการในระดับ 
3.51 ขึ้นไป  
2) มีอุปกรณ์บันทึกระบบภาพวิดโีอที่ทนัสมัย
เพิ่มมากขึ้น  
เชิงปรมิาณ จ านวนผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
กิจกรรม 3 พัฒนาปรับปรุงเวบ็ไซต์ภายใต้
โดเมนเนม sru.ac.th  ให้เป็น portal 
website  อย่างน้อย 2 ระบบ 
เชิงคุณภาพ 1)ร้อยละ 85 ของผู้เข้าใช้บริการ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจ  
2) มีจ านวนเว็บไซต์เพิ่มขึ้นจากการจัดอนัดับ
ของ search 
เชิงปรมิาณ  ม ี sofeware จ านวน 3 ระบบ 
เพื่อใช้ในการด าเนินการ Engine งานเร่ือง
เว็บไซต์  

โครงการ1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการส านักฯ  
กิจกรรม1 การด าเนินงานส านักวิทย
บริการฯ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการ  
เชิงปรมิาณ จ านวนผู้เข้าใช้บรกิาร 
จ านวน 15,000 คน  
กิจกรรม2 พัฒนาบุคลากร 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการ
พัฒนามีความรู้ความเขา้ใจ สามารถ
พัฒนางานได้อย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ  
เชิงปรมิาณ จ านวนบุคลากรเข้าร่วม 40 
คน  
กิจกรรม3 การจดัการความรู้ส าหรับ
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ  
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจร้อยละ 85 มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้  
เชิงปรมิาณ จ านวนบุคลากรเข้าร่วม 40 
คน  
กิจกรรม4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
เชิงคุณภาพ ส านักฯมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง  

โครงการ1 โครงการประสานต่อ
โครงการไอทีตามพระราชด าริ  
กิจกรรม1 ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรบ์นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
เชิงคุณภาพ 1)ร้อยละ85ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 
2)ร้อยละ70ของผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถผลิตหุ่นยนต์ได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ ์
เชิงปรมิาณ ครู นักเรียน 
โรงเรียนในจังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ีจ านวน 30 คน  
กิจกรรม2 เผยแพร่และติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าร ิ
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมร้อย
ละ80สามารถประยกุต์เครื่องมือ
ในการเรียนการสอน 
เชิงปรมิาณ โรงเรียนที่เข้าร่วม
อบรมอย่างน้อย 2 โรงเรียน  
โครงการ2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม1 การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการ
สารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

 

ส่ง เสริมและสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

ส่งเสริมและสนับสนนุพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยอิเลก็ทรอนกิส์  

(e-University) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่
โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 

(IT Govermance) 

ส่งเสริมและสนับสนนุการบรกิาร
วิชาการแก่สังคม ท านุ

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด รายการ  
โครงการ 2 ส่งเสริมการอ่านและการ
ใช้บริการห้องสมุด  
กิจกรรม 2.1 สง่เสริมการอ่านและ
การใช้บริการห้องสมดุ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ  
เชิงปรมิาณ 1) จ านวนผู้เขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกวา่ 500 คน  
2)มีหนังสือหายากในรูปแบบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 100 ชื่อเร่ือง  
ศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
กิจกรรม3.1 การพัฒนาศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book)  
เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคุณภาพ
การให้บริการห้องสมุด 
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  
เชิงปรมิาณ 1)จ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ช่วงเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่าภาค
เรียนละ 6,000 คน  
2)มีระบบบริหารจัดการส่ือความรู้
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ  
 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ จ านวน 10 คน  
กิจกรรม5 ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
เชิงคุณภาพ ความพอใจร้อยละ85 
ในการเข้าร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม  
เชิงปรมิาณ ผู้บริหารและบุคลากร 
จ านวน 40 คน  
กิจกรรม 6 เปิดโลกทัศน์บุคลากร
ส านักวิทยบริการฯ  
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจร้อยละ 85   
เชิงปรมิาณ ผู้บริหารและบุคลากร 
จ านวน 40 คน  
กิจกรรม 7 บรหิารความเส่ียง 
(10%ของเงินรายได้มหาวิทยาลัย)  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้
บริการ  
เชิงปรมิาณ จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
15,000 คน  
โครงการ2 เครือข่ายส านักวิทย
บริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิศาสตร์เขตภาคใต้  

พัฒนาเว็บไซต์ของคณะ ส านัก สถาบัน ได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามรูปแบบเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
2) มีการวพิากแบบเว็บไซต์ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ตรงตามความต้องการและเปน็
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์  
เชิงปรมิาณ คณะกรรมการปรับปรุง
เว็บไซต์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ผู้พัฒนา 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 80 คน  
กิจกรรม4 การสรา้งสื่อการสอน แบบ 
Interactive  และการจดัท าคลังข้อสอบ
ผ่านระบบเครือข่าย  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถผลิตสื่อการสอนและจัดคลัง
ข้อสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เชิงปรมิาณ อาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 30 คน  
กิจกรรม5 การใช้ Social media 
ส าหรับการเรียนการสอน  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจในสื่อสังคม
ออนไลน์และสามารถน ามาประยุกต ์ใช้ท า
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กิจกรรม 4 บ ารุงรักษาเครื่องแมข่่าย
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยฯ   
เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ  
2) ความพึงพอใจของบุคลากรในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
3) บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 
เชิงปรมิาณ นักศึกษา อาจารย ์บุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกที่เขา้รับบริการ 20,000 คน 

โครงการ2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม1 การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ80 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 
เชิงปรมิาณ คร ูอาจารย์ในเขต
จังหวัดสุราษฎรธ์านีและจังหวัด
ใกล้เคียง จ านวน 40 คน 
โครงการ3 โครงการบริการ
วิชาการตามค าร้องขอ 
กิจกรรม 1 บริการวชิาการตม
ค าร้องขอ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ85 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรฝึกอบรม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการ
สารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

 

ส่ง เสริมและสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

ส่งเสริมและสนับสนนุพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยอิเลก็ทรอนกิส์ 

(e-University) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่
โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 

(IT Govermance) 

ส่งเสริมและสนับสนนุการบรกิาร
วิชาการแก่สังคม ท านุ

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ท้องถิ่นที่ทันสมัย  
เชิงคุณภาพ ส านกัฯสามารถผลิตสื่อ
การเรียนการสอนและการด าเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพือ่น าไป
ถ่ายทอดความรู้ต่อและเกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เชิงปรมิาณ 1) จัดท าวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอน จ านวน 2 
รายวิชา วิชาละ 16 ชัว่โมง  
2)จัดท าวีดีทัศน์กิจกรรมโครงการ
อบรม/สัมมนา ต่างๆของมหาวิทยาลยั 
จ านวน 15 กิจกรรม  
กิจกรรม 8 โครงการบริการวิชาการ
ตามค าร้องขอ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรฝึกอบรม  
 
 

เชิงปรมิาณ อาจารย์  
บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งกับการเรียน
การสอน 40 คน   
กิจกรรม6 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของ
มหาวิทยาลัย (MIS)  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบการท างานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลยัฯ (MIS) ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
เชิงปรมิาณ ผู้ดูแลระบบ จ านวน 6 คน  
กิจกรรม7 การจดัท าวดีทิัศน์
ประกอบการเรยีนการสอนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและบริการชุมชนท้องถิ่นที่
ทันสมัย  
เชิงคุณภาพ ส านกัฯสามารถผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและการด าเนินกจิกรรม
ของมหาวิทยาลยัเพื่อน าไปถา่ยทอด
ความรู้ต่อและเกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงปรมิาณ 1) จัดท าวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอน จ านวน 2 
รายวิชา วิชาละ 16 ชัว่โมง  

กิจกรรม 1 เครือขา่ยส านักวิทย
บริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคใต ้  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85ของ
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร
พัฒนาง่านประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้มี
ความพึงพอใจ  
เชิงปรมิาณ บุคลากรเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางาน
ประชุมเครือข่ายฯปีละ 1 ครั้ง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการ
สารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  

 

ส่ง เสริมและสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 

ส่งเสริมและสนับสนนุพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยอิเลก็ทรอนกิส์ (e-

University) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่
โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล 

(IT Govermance) 

ส่งเสริมและสนับสนนุการบรกิาร
วิชาการแก่สังคม ท านุ

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด  2) จัดท าวีดีทัศน์กจิกรรมโครงการ
อบรม/สัมมนา ต่างๆของมหาวิทยาลยั 
จ านวน 15 กิจกรรม  
กิจกรรม 8 โครงการบริการวิชาการ
ตามค าร้องขอ  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรฝึกอบรม  
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่

ระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก หน่วยงานปฏิบัติต่างๆ โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ/ส านัก/สถาบัน ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน 
รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ  โดยอาศัย
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสั มฤทธิ์ผลของ
การด าเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลผลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม เป็นต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results 
Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ในส่วนของระบบการงบประมาณ   เป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอด
รับกัน เรียกว่า การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน” หรือ PBB (Performance Based 
Budgeting) หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยสรุปแล้วกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตร์อยา่งครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 

1. การพัฒนายุทธศาสตร์ คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาจใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในดู
จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
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2. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับ
บุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย ซึ่ง
หน่วยงาน  อาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการ
วางแผนและสื่อสาร กลยุทธ์ได้ 

3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
4. การติดตามและเรียนรู้ คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report – SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลได้ 

5. การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์ คือ การปรับยุทธศาสตร์ในเข้ากับสถานการณ์หรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

ระบบ กลไกการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ
ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.   กองนโยบายและแผน แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี และให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของตนเองให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสามารถมีได้ทั้ง โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/
กิจกรรม ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 
โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ฯลฯ โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มา
ของงบประมาณ 

2.   แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือการ
ติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจาก 
2.1   ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตาม

ปีงบประมาณ  ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงาน 
2.2   สรางตัวชี้วัดเพ่ิมเติมขึ้นมาได้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน หากหนวยงานมีจุดเดนและ

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยยังไมมีการก าหนดไว 
2.3   เลือกตัวชี้วัดที่ปรากฏในคู่มือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดย

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
เกี่ยวของกับหนวยงาน 

3.   หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในแลว มหาวิทยาลัยจะ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหนวยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดตาม 2 และในแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานมาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและใหมีการลงนามรวมกันระหวางอธิการบดี
และหัวหนาหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 

4.   เมื่อหนวยงานไดด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแลวเสร็จเมื่อใด ให
รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในดานการใชจายงบประมาณ การบรรลุเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตอมหาวิทยาลัย โดยผ่าน
กองนโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

5.   เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหหนวยงานจัดท ารายงานประจ าปและรายงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลมเดียวกัน 

6.  งานประกันคุณภาพให้มีการด าเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน แล วจัดท ารายงาน
ประจ าปีซึ่งเปนการ รวบรวมผลการด าเนินงานภายใตกลยุทธและรายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการเปนเลมเดียวกัน 
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ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น

ส่วนราชการ ในระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ  ในที่นี้จะแสดงผลการก ากับ 
ติดตาม แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล  
   ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ /
กิจกรรมและความส าเร็จขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์(outcome) ทั้งนี้จะใช้
รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การ
ประเมินเชิงปริมาณ(Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ  ให้
เป็นเอกภาพ  
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน  ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกภาคส่วนในองค์กร  และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์  
การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการสนับสนุน แก้ไข  และปรับแผนให้เหมาะสม  เป็น
กลไกส าคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนอีกวิธีหนึ่ง  กอปรกับปัจจุบันรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบราชการ. โดยน าเกณฑ์การประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการ
บริหารงานภาครัฐ  พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  

1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภาครัฐ 
2) ส านักงบประมาณ : แบบสงป. 301-302  และ PART  
3) ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปี ,PMQA 
4) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : การตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย

http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  การวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณ  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)   หลักการและที่มา 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  
บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

3.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
โดยจัดให้มีการเจรจาและท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน
รายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้ารวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสิ้นปีและถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ส่วนราชการ 

4.  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลงไว้ 

2)  การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : 
Performance Assessment Rating Tool – PART  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ
หน่วยงาน กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรงบประมาณ และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้อาศัยงบประมาณ จากทั้งส่วนงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้  ทั้งนี้ในแต่ละรอบปี มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจ าปี  
และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่ส านักงบประมาณได้ชี้แจง  ในปัจจุบันที่มีการน าระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์(Strategic Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่สอดคล้องกับ    การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตาม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุตาม
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ยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Function) และมิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะ
พ้ืนที(่Area)  

ในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามกระบวนการการจัดการ
งบประมาณของส านักงบประมาณ ที่ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ และการติดตามผลและประเมินผล  ทั้งนี้โดยปกติแล้วระบบงบประมาณ    แบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ในส่วนการติดตามและประเมินผล มีการด าเนินงานทั้ง  การติดตามผล(Monitoring) ที่
ท าเป็นรายเดือน และการประเมินผล(Evaluation) ซึ่งมีการประเมินในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยท าการประเมิน
ประสิทธิภาพรายไตรมาส การประเมินประสิทธิผลรายปี และการประเมินผลกระทบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี้เน้นการติดตามความส าเร็จของการน าส่งผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งผลลัพธ์
เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายระดับชาติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการติดตามผลที่ได้
จากการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือการติดตามผลผลิต และในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์นี้ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

แม้ว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังคงมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยติดตามผลการด าเนินงานที่ใช้แบบรายงานทั้ง สงป.301  สงป.302  สงป.302/1  สงป.302/2 
และ สงป.302/3 โดยมีการจัดท ารายงานทุกรอบเดือน และทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
จากผลผลิตหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผน
งบประมาณและเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการน าส่งผลผลิต
ที่ส าคัญ 6 ผลผลิต ดังนี้ (1) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (3) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (4) ผลผลิตงานการ
ให้บริการวิชาการ (5) ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (6) ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
ทั้งนี้การวัดผลการด าเนินงานวัดผลจากตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด ส่วนใหญ่แล้วเปรียบเทียบกันระหว่างแผนกับผลการ
ปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ด าเนินงานในแต่เดือน/ไตรมาส นอกจากนี้แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2548 ส านักงบประมาณ   ได้มีการน าเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซ่ึงเป็นการเริ่มด าเนินการเตรียมความ
พร้อม และด าเนินการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
  ทั้งนี้ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ(เฉพาะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่
ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART)  
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 โดยส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนที่ส านักงบประมาณก าหนด 
   รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณนี้  
เป็นข้อมูลส าคัญที่ส านักงบประมาณจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และ
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  แต่ส าหรับส่วนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถน าเครื่องมือ PART นี้ใน
การประเมินผลการด าเนินงานด้วยตนเอง(Self Assessment) เพ่ือเตรียม   ความพร้อมก่อนการน า
งบประมาณไปใช้ด าเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบความส าเร็จระหว่าง  การด าเนินงาน และสามารถน ามาใช้
เพ่ือการวัดผลส าเร็จหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัย ส านักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝ่าย
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บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศท่ีมากเพียงพอเพ่ือประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณ
ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  

การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามปีงบประมาณ เปนการรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือค นหาว า
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะ
เสนอตอผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานใหทราบถึงสภาพ ปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูล
เพ่ือปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากร
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป 
 
วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในชวงปงบประมาณ กับเปาหมายที่ก าหนดไว  
2) เพ่ือใชเปนขอมูลสะทอนกลับ (AAR) ใหมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานต่าง ๆ  รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
กรอบแนวคิดการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้พัฒนากรอบแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผลให้
เป็นระบบ ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้  

1)   ติดตามก ากับการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่   
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การ
เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรร
มาภิบาล (IT Govermance)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ท านุ
ศิลปวัฒนธรรม  
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2)  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ  
มิติวาระ (Agenda, Policy) 

1. นโยบายรัฐบาล, กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. โครงการเร่งด่วน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ มิติภารกิจ (Function) 
3. ค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
4. การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณมิติพ้ืนที่ (Area) 
5. การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น  ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดที่ส าคัญ

และท้าทายส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินงานของผู้บริหาร 
4)  พัฒนาระบบการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ก าหนดให้ทุกหน่วยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหน่วยงานเอง ควบคู่ไปกับการประเมินผลใน
ภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 
แนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปตามปี 
งบประมาณ มีแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส  ด าเนินการ
โดยกองนโยบายและแผน 

2) ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร
งบประมาณมหาวิทยาลัย  ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย  การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เปน ทั้งการ
ประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ 
(Summative Evaluation) 

3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ซ่ึงแต่งต้ังโดยสภามหาวทิยาลยั  

4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

5) ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยคณะกรรมการ
จัดท าค ารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจ าปี  ซึ่งแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

6) ผลการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวข้างต้นจะรองรับการประเมิน
โดยหนวยงานภายนอก ไดแก 

1. การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าป
งบประมาณ 

2. การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 


