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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.25 60  ฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และ มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซ่ึงบัญญัติใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน โดย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการภายใตกรอบแผน ปฏิบัติราชการ  4 ป (พ.ศ.25 60-
2563)  
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บทสรุปผูบริหาร 
ปรัชญา (Philosophy) 

“สรางสรรคการเรียนรูดวยบริการท่ีเปนเลิศ” 

วิสัยทัศน (Vision)  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางของการพัฒนาคลังความรูและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีมุงม่ันใหบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

พันธกิจ  
(1) พัฒนาคลังความรู สารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการ

บริการวิชาการ 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา บุคลากร 
(3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

มหาวิทยาลัยฯ 
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
(5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูใหกับชุมชนในมหาวิทยาลัย และทองถ่ิน  

  

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics) 
ในชวงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.25 60-2564) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีทิศทางยุทธศาสตร มุงสูมหาวิทยาลัยเพ่ือการรับใชชุมชนทองถิ่น)   เพ่ือการกําหนดทิศทางใหมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ.25 60-2563) จึงดําเนินการจัดทําตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกัน ซ่ึงประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตรตามภารกิจ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรตามภารกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  :  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :   พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ตองการของชุมชนทองถ่ิน และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :   สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :   สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล  
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีทันสมัย 

ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนในทองถ่ิน พรอมท้ังมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถ่ิน และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
 เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 เปาประสงค : บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง   

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล   

เปาประสงค : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ภายใตการทํางานใน
สังคมดิจิทัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล  
เปาประสงค กลยุทธ 

สํานักวิทยบริการและเทค โนโลยีสารสนเทศ เปน
ศูนยกลาง การเรียนรูท่ีทันสมัย ใหบริการแก
นักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนใน
ทองถ่ิน พรอมท้ังมีทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบท่ีทันสมัย ทันเวลา และตอบนองความตองการ
ของผูใชบริการ โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีเพ่ือพัฒนา
หองสมุดใหเปน Learning Center ของชุมชนใน
มหาวิทยาลัยและทองถ่ิน  
2. พัฒนาและสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลน และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอนและการทํา
ผลงานทางวิชาการ  
3. จัดทําสื่อนิทรรศการออนไลนและนําเสนอผานทาง
ระบบจอภาพประชาสัมพันธ (Digital Signage)  
4. จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลนแบบ MOOC  
5. พัฒนาสื่อวิดีทัศนประกอบการเรียนการสอนออนไลน
และนิทรรศการออนไลน  

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถ่ิน และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

เปาประสงค กลยุทธ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม
และดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ  

1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการสังคม  
2. สงเสริมทักษะวิชาชีพท่ีตอบสนองตอการประกอบ
อาชีพของประชาชน  
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

เปาประสงค กลยุทธ 
บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนง
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง   

1. สรางเครือขายความรวมมือสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนให
บุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
3. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจและสรางวัฒนธรรม
องคกรท่ีดี  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล   
 

เปาประสงค กลยุทธ 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ภายใตการทํางานใน
สังคมดิจิทัล  
 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขาย
และคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและรองรับการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาระบบสํารองขอมูลในดานระบบเครือขาย และ
ระบบสารสนเทศ  
3. จัดหาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยดานระบบ
เครือขาย ระบบซอฟแวรคอมพิวเตอร และระบบวงจรปด  
เพ่ือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
4. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน และระบบประชุมทางไกล ใหมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
5. พัฒนาเว็บไซตและเนื้อหาดิจิทัลใหมีความทันสมัย ตรง
ตามความตองการของผูใชขอมูล และรองรับการจัดอันดับ
เว็บไซตขององคกรตางๆ  
6. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารท้ังระบบมหาวิทยาลัยและระดับทองถ่ิน  
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
8. พัฒนาระบบจัดการความรูท่ีสามารถวิเคราะหปญหาและ
ตอบปญหาใหผูใชงานสามารถเรียนรูและแกปญหาเบื้องตน
ไดดวยตนเอง (best practice)  
9. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและเครือขาย  
10.สงเสริมหองสมุด เพ่ือการเปน Green Library  
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การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินการ 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะตองกําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
รวมถึงความตองการทรัพยากรบุคลากร ครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง ซ่ึงท้ังหมดนี้จะตองสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 การกํากับติดตามและประเมินผล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดใหมีกลไกเพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดย สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก การประเมินคุณภาพภายในประจําปของ สํานัก
วิทยบริการฯ  และภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จ ของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ ( PART) ของสํานักงบประมาณ  การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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สวนที่ 1 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ.2560-2563 
 
นโยบายการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2563 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  :  การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล  
นโยบาย :  

1. มุงพัฒนาศักยภาพการใหบริการทรัพยากรของหองสมุดท่ีทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี 
1.1 จัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายท่ีมีความ

หลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอ 
1.2 พัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-library) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึง

สารสนเทศและบริการใหกับประชาคมท้ังในประเทศและตางประเทศ และสนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-Unversity) ในอนาคต  

1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศใหตอบสนองตอการจัดหาและการจัดการสารสนเทศ โดยเนนการเพ่ิม
สารสนเทศท่ีเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเนื้อหาเต็ม (Full Text)  

1.4 พัฒนาระบบการใหบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ โดยเนน e-Services ,การ
บริการจุดเดียว และการบริการเชิงรุก  

1.5 พัฒนาเครื่องมือในการสืบคนสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ใหมีการเขาถึงเพียงจุดเดียว ในลักษณะ
ของหองสมุดเกตเวย (Gateway Library) ไมวาสารสนเทศจะอยูในรูปแบบใดๆ (Printed 
material , Multimedia) ท้ังหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย หองสมุดเครือขายท้ังในและ
ตางประเทศ  

2. มุงพัฒนาระบบการใหบริการโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน 
2.1 จัดใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใชทุกระดับ 

ท้ังการใหบริการสารสนเทศในองคกร หรือผานระบบเครือขาย โดยเนนการดําเนินงานและการ
บริการท้ังสวนหนา (Front office) และบริการสวนหลัง (back office)  

2.2 ประยุกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา หรือการสรางนวัตกรรมใหมท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ เพ่ือรองรับระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความสมบูรณ รวมท้ังรองรับ
การปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต 

2.3 จัดหาอุปกรณท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับระบบสนับสนุนการดําเนินงาน การเผยแพรและบริการ
สารสนเทศ 

2.4 สงเสริมการใช Social media, e-mail ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document) หรือ
ระบบการสงขอความสั้น (SMS) ในการสื่อสารแทนการใชเอกสารหรือกระดาษ  

3. มุงสรางหองสมุดใหเปนศูนยรวมของแหลงสรางปญญาภายใตบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู หรือ
การศึกษาคนควาและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย และชุมชน  เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง(Self Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
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3.1 พัฒนาศักยภาพของหองสมุดใหเปนไปตามตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (PULINET)  
3.2 เรงรัดการสรางบรรยากาศท่ีเนนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยการ

พัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต และปรับปรุงภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอกใหดูสวยงามมี
ชีวิตชีวา 

3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชสารสนเทศเชิงรุกท่ีหลากหลายรูปแบบใหกับบุคลากรท้ังภายใน
และภายนอก 

3.4 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการสื่อสารและการใหบริการสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วในการรับ
ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย 

3.5 พัฒนาระบบการใหบริการเสริมแกผูรับบริการดวยการนําสงดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
3.6 จัดสรรและแบงพ้ืนท่ีภายในหองสมุดใหสอดคลองกับการใชงาน เอ้ือตอการเรียนรู การวิจัย ตาม

แนวคิดของหองสมุดสมัยใหม และจัดใหมีมุมบริการเพ่ือเพ่ือนบาน (Asean conner)  
4. มุงพัฒนาหองสมุดใหมีระบบงานและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.1 เรงสรางกลการสื่อสารภายในองคกรใหมีความรวดเร็ว 
4.2 ประชาสัมพันธกิจกรรมการบริการของหองสมุดเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ และ

ตอเนื่อง 
4.3 บริหารงานแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนท้ังหนวยงานภายในและภายนอก 
4.4 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพของบุคลากรในการบริการ ดวย

การพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีบริการสารสนเทศใหมีความรู และทักษะในการบริการ
สารสนเทศเก่ียวกับแหลงสารสนเทศ และกลยุทธการสืบคนตลอดจนสรางใหเกิดจิตวิญญาณใน
การบริการดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย  

5. มุงสรางภาพลักษณของหองสมุดในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ใสใจตอความตองการของผูใชบริการ 
และวัดความสําเร็จดวยความพึงพอใจของผูใชบริการ 
5.1 สรางวัฒนธรรมการบริการของหองสมุดใหมีภาพลักษณในการเปนแหลงความรูท่ีมีคุณภาพ โดยให
ความสําคัญตอผูใชบริการดวยการเอาใจใสตอผูผูใชบริการ และเติมเต็มจิตวิญญาณในการใหบริการท่ี
ประทับใจ 
5.2 สรางเปาหมายและคุณคาของการบริการรวมกัน ภายใตคํากลาวท่ีวา “ผูใชบริการสําคัญท่ีสุด” 
พรอมกับสื่อสารใหบุคลากรทุกคนทราบและตระหนักถึงความสําคัญ  
5.3 สํารวจความตองการบริการสารสนเทศของผูใชเฉาะพกลุมเพ่ือการบริการท่ีตอบสนอง  
5.4 สงเสริม กระตุน และเพ่ิมชองทางในการรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการใหบริการ  

6. สงเสริมความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกันกับสมาชิกเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ  
 6.1 สรางความรวมมือกับพันธมิตรเครือขายโดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

(PULINET) และแสวงหาความรวมมือใหมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 6.2 พัฒนาศักยภาพของหองสมุดเพ่ือรองรับการเปนเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน (AUNILO : ASEAN University Inter-Library Online) ซ่ึงเปน
เครือขายยอย ภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN : ASEAN University Network)  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
นโยบาย :  

1. มุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีและการพัฒนาตนได
อยางมีประสิทธิภาพ  

1.2 พัฒนาและสรรหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีศักยภาพสอดคลองกับ
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

2. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสมเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

2.1 พัฒนาระบบท่ีสามารถบูรณาการการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเรียนรูในรูปแบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผานเครือขาย 

2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย ไดแก ระบบการ
บริหารและจัดการระบบการเรียนรู (Learning Management System : LMS) ระบบการ
จัดการดานเนื้อหา (Content Management System : CMS) ระบบการจัดการดานการนําสง 
(Delivery Management System : DMS) และระบบการจัดการดานการทดสอบ (Test  
Management System : TMS)  

2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถจัดการขอมูล และการจัดหาซอฟตแวรและสื่อท่ีอยูในรูปแบบ
ตางๆ เชน สื่อทางดานดิจิตอล เปนตน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอยาง
เพียงพอนําไปสูการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

2.4 จัดใหมีศูนยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน เชน การผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูล การแกปญหาเทคโนโลยีดานการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว 
รวมถึงรับผิดชอบศึกษาวิจัยเพ่ือการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย ท้ังการศึกษาในระบบและ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตลอดจนการจัดทําระบบการจัดการความรูเพ่ือการ
เชื่อมโยงความรูสูชุมชนและทองถ่ินผานระบบเครือขาย 

2.5 สรางหองเรียนคุณภาพท่ีมีเทคโนโลยีครบวางจรเพ่ิมข้ึน เพ่ือกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบ
บูรณาการ ดวยการจัดหองเรียนใหมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลายบนพ้ืนฐานความพอเพียง รองรับการ
ใชสื่อการเรียนการสอนไดทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อมัลติมิเดียเต็มรูปแบบ 

2.6 สรางความรวมมือกับคณะในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรพรอม
ทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร   

3. สนับสนุนการใชหองสมุดเปนชุมชนการเรียนรูของนักศึกษาทุกระดับ 
 3.1 พัฒนาศักยภาพในการใหบริการทรัพยากรของหองสมุดท่ีทันสมัย ทันเวลา และตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา  
 3.2 สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู หรือการศึกษาคนควาและการวิจัยของนักศึกษา เพ่ือ

เสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) 

   3.3 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการใหบริการท่ีสรางความประทับใจ  
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 3.4 บริการตํารา เอกสารประกอบการสอนในศูนยตําราของมหาวิทยาลัยในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม 
(Full Text)  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
นโยบาย  :  
     1. มุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการทํางานและการบริหารจัดการท่ีดีใชทรัพยากรอยางคุมคา  
 1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทํางานอยางมีขวัญและกําลังใจ  

 1.3 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในสําหรับการบริหารจัดการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล  
นโยบาย  :   

1. มุงพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
1.1 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเปน 
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส  
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเหมาะสมและ

เพียงพอมากข้ึน  
1.3 กําหนดนโยบาย มาตรฐานขอกําหนดและแนวปฏิบัติของงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือใหระบบมีความเสถียรและความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสํารองขอมูล (Site backup) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย 
2.1 จัดใหมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหาร
จัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัย 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย ไดแกระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการบริหารงานนักศึกษา ระบบงานงบประมาณ ระบบงาน
พัสดุ และระบบสนับสนุนการศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงานผาน
เครือขายรวมกันได  
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง (EIS : Executive Information System) ดวย
การบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ และระบบอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ 
2.4 กําหนดมาตรฐานและการแกปญหาการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล (database) เพ่ือนําไปสูการจัดทําคลังขอมูล (data warehouse) 
ท่ีใชสนับสนุนสารสนเทศ แกผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับปฏิบัติการ 
รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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2.6 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตอยางนอยสองภาษา เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลระดับสาขาวิชา ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย  
2.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชควบคุมคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  
2.8 สรางกลไกเพ่ือใหระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  

      3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูของชุมชนและ
ทองถ่ิน 
 3.1 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ การบริการวิชาการ การให
คําปรึกษาทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและทองถ่ินที่สามารถนําขอมูลมาใชในเชิงบริหารจัดการได 
 3.2 พัฒนาระบบการจัดการความรูอยางเหมาะสมใหกับหนวยงานตางๆผานระบบออนไลน เพื่อการเผยแพร
และการแลกเปลี่ยนองคความรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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สวนที่ 2 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2560-2563) สูการปฏิบัติ 

  
 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสาร ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไปสู

ระดับหนวยงานภายในสํานักฯ  โดยกําหนดเปาประสงคและกลยุทธท้ังในระดับหนวยงานภายในสํานักฯ  ไป
จนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมท้ังมีความสมดุล
ระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ  โดยอาศัย
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ( New Public Management) โดยแนวคิดดังกลาวตองการให
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเนนถึงวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ท้ังในแงของผลผลิต (Output) และผลผลัพธ (Outcome) และความคุมคาของเงิน รวมท้ังการ
พัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหมเขามาประยุกตใช เชน  การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม เปนตน 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ” หรือ RBM (Results 
Based Management) เปนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรและ
เปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก ( Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา รวมท้ังการใชประโยชนของ
ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน ในสวนของระบบการงบประมาณ   เปนการเชื่อมโยงผลงานของหนวยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตรกับคําของบประมาณ  กลาวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงินงบประมาณจะตองสอด
รับกัน เรียกวา  การวางแผน “การงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน ” หรือ PBB (Performance Based 
Budgeting) หนวยงานภาครัฐจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม ( Activity based costing) และตนทุนตอหนวย  
(Unit cost) อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดยสรุปแลวกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตรอยางครบวงจร มี 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การพัฒนายุทธศาสตร  คือ การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร  โดยอาจใช
เครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยภายในดู
จุดออน จุดแข็งขององคกร  (SWOT Analysis) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholder Analysis) ท้ังนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดินและพันธกิจขององคกร 

2. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัต ิโดยตองกําหนดเปาประสงคและกลยุทธท้ังในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับ
บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง  และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน  รวมท้ังมีความสมดุล
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ระหวางมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองคกรดวย  ซ่ึง
หนวยงาน  อาจใช  Balanced Scorecard และแผนท่ียุทธศาสตร  (Strategy Map) ในการ
วางแผนและสื่อสาร กลยุทธได 

3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธท่ีไดวางไว 
4. การติดตามและเรียนรู  คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ีไดวางไว  ซ่ึงหลาย ๆ หนวยงานไดประยุกตใชรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report – SAR) และ War Room เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลได 

5. การทดสอบและปรับยุทธศาสตร  คือ การปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยตองมีการประเมินความเสี่ยง ดาน
ยุทธศาสตร  (Strategic Risk) เพ่ือปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูความเปนเลิศ
จะเกิดผล สัมฤทธในทางปฏิบัติไดจะตองประกอบดวยระบบ กลไกการดําเนินงานหลายสวนดวยกัน การสรางการ
ยอมรับและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในสํานักฯเปนสิ่งท่ีสําคัญ  เพราะจะเปนกลไกท่ีรวมกันขับเคลื่อน
นําแนวทางการพัฒนาสํานักฯไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ควบคูกับการวางแผนพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ
ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ  การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  
ตลอดจนการพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้ 
  ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560-2563) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปสูการปฏิบัตินั้น ในท่ีนี้หมายถึงการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 
โดยการถายทอดนโยบาย  ผลผลิต ผลลัพธ  และคาเปาหมายหนวยงานตางๆ ภายในสํานักฯเพ่ือใชเปนแนว
ปฏิบัติ  ใหเปนไปอยางสอดประสานกันท้ังในแงทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีแนวปฏิบัติตางๆ ดังนี้  

1.   เสริมสรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมเพ่ือสรางความรู ความเขาใจรวมกัน
เก่ียวกับ แผน และกลวิธีนําแผนลงสูระดับหนวยงาน และบุคคล  เพ่ือใหบุคลากรทุก ระดับได
รับทราบและเกิดทักษะในการนําไปปฏิบัติ   

2.   การถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศสูระดับหนวยงานภายในสํานักฯ โดยการชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจนใน
แตละประเด็น จัดการประชุม สัมมนาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกําหนดคาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนทรัพยากรท่ีตองการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป การกํากับผลการปฏิบัติงาน
ตอไป 

3.   สนับสนุนใหหนวยงานภายในสํานักฯ  ชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจน เชน การประชุม 
สัมมนา เปนตน 

4.   พิจารณาสนับสนุนเพ่ือใหโครงการท่ีกําหนดไวสามารถดําเนินไปได ท้ังนี้ หนวยงานภายในสํานัก
ตองใหการสนับสนุนในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานท่ี  วัสดุ อุปกรณตาง ๆ  

5.   การสรางพลังและความรวมมือเพ่ือนําไปสูผลท่ีตั้งเปาหมายไว ตามแผนงานและโครงการ เรื่อง
ท่ียากท่ีสุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการท่ีจะ
นํามาใชประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนําของผูบริหารระดับตางๆ   การมีสวน
รวม  การทํางานเปนทีม  ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

6.   สํานักฯจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางท่ัวถึงและตอเนื่องแกสาธารณะ และบุคลากรในทุก
ระดับ การวางระบบสนับสนุนตางๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร  การ
บริหารแบบมีสวนรวม การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ เพ่ือถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายท่ีสําคัญใหแก
หนวยงานภายในสํานักฯ  โดยพัฒนาระบบการสื่อสารภายในสํานักฯ เพ่ือประชาสัมพันธแผนให
บุคลากรไดรับทราบโดยท่ัวกันดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย ไดแก ทางเว็บไซต  สื่อแผนพับ เปนตน 

7.   สํานักฯจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในองคกรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณท่ี
ดี (Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ เพ่ือเสริมสราง  ขีดความสามารถ ขวัญและ
กําลังใจของบุคลากร  หนวยงานและองคกรใหมีความเขมแข็ง และมีระบบการวิเคราะหติดตาม
สถานการณ เพ่ือใหสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดี เสริมสรางสมรรถนะของ
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บุคลากร จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู เพ่ือรองรับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร  และการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอยางพอเพียง  

8.   การบริหารผลการปฏิบัติงาน สํานักฯจะจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ใหมีกลไกเพ่ือ
เฝาระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจวาจะตองมีการแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบ
เปนรายเดือนและหรือรายไตรมาส ข้ึนอยูกับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใชการกําหนด
กิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม การกําหนดตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรม   
เปนกลไกกํากับ  

9.   พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แกไข การ ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรใหบรรลุผล  โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร เพ่ือรวมกัน
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกิดความลาชา  พรอมท้ังกําหนดแนว
ทางแกไขปรับปรุง   

10.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสําเร็จขององคกร  สํานักฯจะจัดใหมี
กลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุง  อยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีไดจริงกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไวท้ังในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ภายใตการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  สมศ. 
สกอ. และหนวยงานตางๆ ใหเปนเอกภาพ 

 
ระบบ กลไกการนําแผนสูการปฏิบัต ิ

ในการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ไปสูการปฏิบัตินั้น สํานักฯ
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.   กองนโยบายและแผน แจงใหหนวยงานภายในสํานักฯรับทราบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป และใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของตนเอง
ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ  โดยกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานสามารถมีไดท้ัง โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับงบประมาณจากสํานักฯ โครงการ/
กิจกรรม ท่ีไมไดใชงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีใชเงินจากเงินรายไดของหนวยงาน ฯลฯ โดยระบุใหชัดเจนถึงแหลงท่ีมา
ของงบประมาณ 

2.   แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจนเพ่ือการ
ติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหนวยงานมาจาก 
2.1   ตัวชี้วัดของสํานักฯท่ีปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ตามปงบประมาณ  ซ่ึงเก่ียวของกับหนวยงาน 
2.2   สร างตัวชี้วัดเพ่ิมเติมข้ึนมาไดตามอัตลักษณของหนวยงาน หากหน วยงานมีจุดเด นและ

ตัวชี้วัดของสํานักฯยังไมมีการกําหนดไว 
2.3   เลือกตัวชี้วัดท่ีปรากฏในคูมือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดย

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึง
เก่ียวของกับหนวยงาน 

3.   หลังจากท่ีสํานักฯอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหน วยงานภายในแลว สํานักฯจะจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพ่ือเป นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดตาม 2 และในแผนปฏิบัติราชการของหน วยงานมา
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

4.   เม่ือหน วยงานได ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแล วเสร็จเม่ือใด ให 
รายงานผลการปฏิบัติงานท้ังในดานการใชจายงบประมาณ การบรรลุเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ีได จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต อสํานักฯ โดยผานกอง
นโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

5.   เม่ือสิ้นป งบประมาณ ให หนวยงานจัดทํารายงานประจําป และรายงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลมเดียวกัน 

6.  งานประกันคุณภาพใหมีการดําเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน แล วจัดทํารายงาน
ประจําปซ่ึงเป นการ รวบรวมผลการดําเนินงานภายใต กลยุทธ และรายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการเปนเลมเดียวกัน 
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สวนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ ไดวางรูปแบบความสอดคลองในการนําวิสัยทัศนเชื่อมโยงไปสูการ
ปฏิบัติในรูปของพันธกิจท่ีจะสงผลใหวิสัยทัศนเปนจริง เปาประสงคจะสงผลใหพันธกิจบรรลุผล และกลยุทธท่ี
จะตองสรางกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสนองใหเปาประสงคท่ีกําหนดสามารถบรรลุและสามารถชี้วัดได 
สามารถสรุปไดดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทิศทางยุทธศาสตร มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการรับ
ใชชุมชนทองถิ่น    เพ่ือการกําหนดทิศทางใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
พ.ศ.2560  จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรตามภารกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  :  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :   พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ตองการของชุมชนทองถ่ิน และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :   สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :   สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล  
 

ประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงคและตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล  

เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีทันสมัย 
ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนในทองถ่ิน พรอมท้ังมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ดังน้ี  

1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีทันสมัย ทันเวลา และตอบนอง
ความตองการของผูใชบริการ โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีเพ่ือพัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center ของ
ชุมชนในมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน  

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

กลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการ  
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2. พัฒนาและสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลน และหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอนและ
การทําผลงานทางวิชาการ  

3. จัดทําสื่อนิทรรศการออนไลนและนําเสนอผานทางระบบจอภาพประชาสัมพันธ (Digital Signage)  
4. จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนแบบ MOOC  
5. พัฒนาสื่อวิดีทัศนประกอบการเรียนการสอนออนไลนและนิทรรศการออนไลน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถ่ิน และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการสังคม  
2. สงเสริมทักษะวิชาชีพท่ีตอบสนองตอการประกอบอาชีพของประชาชน  
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
เปาประสงค : บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ดังน้ี 
1. สรางเครือขายความรวมมือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนให

บุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
3. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจและสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล   
เปาประสงค : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ภายใตการทํางานใน

สังคมดิจิทัล   โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและ
รองรับการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. พัฒนาระบบสํารองขอมูลในดานระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศ  

3. จัดหาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยดานระบบเครือขาย ระบบซอฟแวรคอมพิวเตอร และ
ระบบวงจรปด  เพ่ือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

4. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และระบบประชุมทางไกล ใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

5. พัฒนาเว็บไซตและเนื้อหาดิจิทัลใหมีความทันสมัย ตรงตามความตองการของผูใชขอมูล และรองรับ
การจัดอันดับเว็บไซตขององคกรตางๆ  

6. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารท้ังระบบมหาวิทยาลัย
และระดับทองถ่ิน  

7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
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8. พัฒนาระบบจัดการความรูท่ีสามารถวิเคราะหปญหาและตอบปญหาใหผูใชงานสามารถเรียนรูและ
แกปญหาเบื้องตนไดดวยตนเอง (best practice)  

9. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย  
10.สงเสริมหองสมุด เพ่ือการเปน Green Library  
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สรุปความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน  1 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล  

2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน  

- - 

3 ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถ่ิน  

2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ตรงกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน และสงเสริม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และภูมิปญญาสากล  

- - 

5 พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรเขาสู
เกณฑมาตรฐาน  

3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเขาสูสังคม
ดิจิตอล  

4 สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสู
สังคมดิจิตอล  
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  :   การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล  

เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีทันสมัย 
ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนในทองถ่ิน พรอมท้ังมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

1. พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ี
ทันสมัย ทันเวลา และตอบ
นองความตองการของ
ผูใชบริการ โดยไมจํากัด
เวลาและสถานท่ีเพ่ือพัฒนา
หองสมุดใหเปน Learning 
Center ของชุมชนใน
มหาวิทยาลัยและทองถ่ิน  

1. รอยละ 85 ของผูใชบริการมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของหอสมุดกลาง 

2. จัดหาหนังสือสําหรับผูเขาใช
บริการปละไมนอยกวา 1,000 

ชื่อเร่ืองและไมนอยกวา 3,000 
เลม  
3. จัดหาหนังสือพิมพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

สําหรับผูเขาใชบริการ ปละไม
นอยกวา  100. ชื่อเร่ือง  
4. จัดหาวารสารภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สําหรับผูเขา
ใชบริการ ปละไมนอยกวา 100 
ชื่อเร่ือง  
5. จัดหาฐานขอมูลออนไลน ปละ

ไมนอยกวา 1 ฐานขอมูล 
6. จัดหาหนังสือตํารา
อิเล็กทรอนิกสทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาใช

บริการปละไมนอยกวา 30 ชื่อ
เร่ือง  

7. จัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส/ส่ือ
โสตทัศนสําหรับผูใชบริการปละ
ไมนอยกวา 200 รายการ/ไมนอย
กวา 200 ชื่อเร่ือง  

8.รอยละ 85 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ  

 

รอยละ 85 
 
 
 

1,000 ชื่อเร่ือง 
3,000 เลม 

 
100 ชื่อเร่ือง 

 
 
 
 

100 ชื่อเร่ือง 

 
 
 

1 ฐานขอมูล 

 
30 ชื่อเร่ือง 

 
 
 
 

200 รายการ/ 
200 ชื่อเร่ือง 

 
 

รอยละ 85 

1. โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุดเพ่ือกาวสู
การเปน (e-Library)  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดเพื่อกาวสู
การเปน (e-Library)    
2. โครงการหองสมุดมีชีวิต 
กิจกรรม 1 หองสมุดมีชีวิต  
3.โครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนออนไลน  
กิจกรรม 1 จัดหาและพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนออนไลนแบบ MOOC 

หอสมุดกลาง  

 

2. พัฒนาและสงเสริมการใช
ฐานขอมูลออนไลน และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การเรียนการสอนและการ
ทําผลงานทางวิชาการ  
3. จัดทําสื่อนิทรรศการ
ออนไลนและนําเสนอผาน
ทางระบบจอภาพ
ประชาสัมพันธ (Digital 
Signage)  
4. จัดหาและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลนแบบ MOOC  
5. พัฒนาสื่อวิดีทัศน
ประกอบการเรียนการสอน
ออนไลนและนิทรรศการ
ออนไลน  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถ่ิน และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
 เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ  
 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. สงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการสังคม  

1. รอยละ 85 ของ
ผูเขารวมเตรียมความ
พรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความพึง
พอใจ  
2. รอยละ 85 ของผูเขา
รับการอบรมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่จัดอบรมเพิ่ม
มากขึ้น  

รอยละ 85 
 
 
 
 
 

รอยละ 85 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสรางประสบการณ
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี  
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความ
พรอมทักษะดานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  
กิจกรรมที่ 2 เสริมสรางทักษะ
วิชาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหนักศึกษา  
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสรางทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี  
กิจกรรมที่ 1 การสรางส่ือการ
สอนแบบ Interactive และ
การจัดทําคลังขอสอบผาน
ระบบเครือขาย 
กิจกรรมที่ 2 สํานักงาน
อัตโนมัติสูความเปน 
e-University  
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ศูนยคอมพิวเตอร  

2. สงเสริมทักษะวิชาชีพท่ี
ตอบสนองตอการประกอบ
อาชีพของประชาชน  

3. สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ   
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 เปาประสงค : บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง   
 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม และหนวยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

1. สรางเครือขายความ
รวมมือสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. จํานวนรายงาน ผลและ
แผนการดําเนินงานหลังจากเขา
รวมอบรม/สัมมนา  คิดเปน 
รอยละ 90  
2. จํานวนบุคลากรของสํานักฯ
ไดรับการพัฒนาอบรม/สัมมนา 
รอยละ 50  
3.รอยละ 85 ของผูเขารับการ
อบรมมีความรู ความเขาใจและ
สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ  
4. ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรม 
รอยละ 85  
5.รอยละ 85 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจและ
สามารถดําเนินงานประกัน
คุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
6.ตัวแทนบุคลากรไดเขารวม
เครือขายอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
7.จํานวนเครือขายความรวมมือ
ไมนอยกวา 2 เครือขาย  

รอยละ 90 
 
 
 

รอยละ 50 
 
 

รอยละ 85 
 
 
 
 

รอยละ 85 
 
 

รอยละ 85 
 
 
 

1 คร้ัง 
 

2 เครือขาย 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
และเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษา  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความรู 
ความเขาใจ คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment-ITA)   
กิจกรรมที่ 3  เครือขาย
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ   
 
 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

2. สงเสริมใหบุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณภายในและ
ภายนอกองคกร ตลอดจน
ใหบุคลากรเขารับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
สูงข้ึน  
3. สนับสนุนและสราง
แรงจูงใจและสราง
วัฒนธรรมองคกรท่ีดี  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล   
เปาประสงค : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ภายใตการทํางานใน

สังคมดิจิทัล  
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม และหนวยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานดานระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและ
รองรับการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1. รอยละ 85 ของ

ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ในการใชบริการ  
2. สํานักฯมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก

ฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
3. รอยละ 85 ของ
ผูใชบริการเว็บไซต
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
มีความพึงพอใจ 

4. มีเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย (Blade Server) 
ใหบริการเว็บไซต 2 หนวย  
5.รอยละ 85 ของผูใชระบบ

เครือขายมหาวิทยาลัยมี
ความพึงพอใจในการ

ใหบริการเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย  
6.มีระบบเบรคเกอร จาย
ไฟฟาแบบอัตโนมัติ 1 
ระบบ  
7.ระบบเขารหัสขอมูล 

(SSL) จํานวน 1 ระบบ อายุ
การใชงาน 3 ป  

8. รอยละ 85 ของ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการ
ของศูนยคอมพิวเตอร  

 
 

รอยละ 85 
 
 

ปละ 2 คร้ัง  
 
 
 

รอยละ 85 
 
 

 
เว็บไซต 2 หนวย  

 
 

รอยละ 85 
 
 
 
 

1 ระบบ 
 

 
1 ระบบ 

 

 
รอยละ 85 

 

 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักวิทย
บริการฯ  
กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงาน
สํานักวิทยบริการฯ  
กิจกรรมที่ 2 สงเสริม
ประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสํานัก
วิทยบริการฯ 
กิจกรรมที่ 4 พิธีเปดอาคาร
หอสมุดและสารสนเทศเฉลิม
พระเกียรติ   
กิจกรรมที่ 5 สงเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมที่ 6 เปล่ียนหลังคา 
บริเวณลานกิจกรรม ณ 
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ  
กิจกรรมที่ 7 งบบริหารงาน
ในภาวะฉุกเฉินเรงดวนระดับ
หนวยงาน   
กิจกรรมที่ 8 การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 9 ระบบบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน  
กิจกรรมที่ 10 ประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป  
2. โครงการเสริมสราง
ความมั่นคงทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี  
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาและ
ยกระดับการเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตหลักการเพื่อ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
กิจกรรมที่ 2 จัดหาระบบ
เบรคเกอรจายไฟฟาแบบ
อัตโนมัติ ณ อาคารทีปงกร

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

และ 
ศูนยคอมพิวเตอร 

2. พัฒนาระบบสํารองขอมูลในดาน
ระบบเครือขาย และระบบ
สารสนเทศ  
3. จัดหาและปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยดานระบบเครือขาย 
ระบบซอฟแวรคอมพิวเตอร และ
ระบบวงจรปด  เพ่ือความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  
4. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณผลิต
สื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และระบบประชุมทางไกล ใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  
5. พัฒนาเว็บไซตและเน้ือหาดิจิทัล
ใหมีความทันสมัย ตรงตามความ
ตองการของผูใชขอมูล และรองรับ
การจัดอันดับเว็บไซตขององคกร
ตางๆ  
6. จัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารท้ังระบบ
มหาวิทยาลัยและระดับทองถ่ิน  

7. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 

8. พัฒนาระบบจัดการความรูท่ี
สามารถวิเคราะหปญหาและตอบ
ปญหาใหผูใชงานสามารถเรียนรู
และแกปญหาเบ้ืองตนไดดวยตนเอง 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

(best practice)  รัศมีโชติ  
กิจกรรมที่ 3 จัดหาหนวย
จัดเก็บขอมูลระบบสํารอง
ขอมูลภายนอก (San)  
กิจกรรมที่ 4 จัดหาระบบ
เขารหัสความปลอดภัย
ขอมูล (SSL) ที่มีความ
นาเชื่อถือสูง 
3. โครงการบริหารจัดการ
ศูนยคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
ศูนยคอม  
4. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธาน ี

9. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเครือขาย  

10.สงเสริมหองสมุด เพ่ือการเปน 
Green Library  
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ความเช่ือมโยงของ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายและกลยุทธ  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปนศูนยกลางของการพัฒนาคลังความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีมุงมั่นใหบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

 

(1) พัฒนาคลังความรู สารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา บุคลากร 
(3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ 
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
(5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูใหกับชุมชนในมหาวิทยาลัย และทองถ่ิน  

  

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
และหองสมุดดิจิทัล 

 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางการเรียนรูท่ีทันสมัย 
ใหบริการแกนักศึกษา 
อาจารย บุคลากร และ
ประชาชนในทองถ่ิน พรอมท้ัง
มีทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 

 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

และสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนหนวยงาน
สงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของสังคมและ
ดําเนินงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ   
 
 

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

บุคลากรมีความรูความสามารถ และมี
ตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล 

 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ภายใตการ
ทํางานในสังคมดิจิทัล   
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ความเช่ือมโยงของ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายและกลยุทธ   (ตอ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ 

1.พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่
ทันสมัย ทันเวลา และตอบนอง
ความตองการของผูใชบริการ โดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที่เพื่อ
พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning 
Center ของชุมชนในมหาวิทยาลัย
และทองถิ่น 

2. พัฒนาและสงเสริมการใช
ฐานขอมูลออนไลน และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการ
สอนและการทําผลงานทางวิชาการ 

3. จัดทําส่ือนิทรรศการออนไลน
และนําเสนอผานทางระบบจอภาพ
ประชาสัมพันธ (Digital Signage)  
4.จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลนแบบ 
MOOC 
5. พัฒนาส่ือวิดีทัศนประกอบการ
เรียนการสอนออนไลนและ
นิทรรศการออนไลน 

1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความตองการ
สังคม 

2. สงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตอ
การประกอบอาชีพของประชาชน 
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   
 

1.สรางเครือขายความรวมมือสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณภายในและภายนอกองคกรทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให
บุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงสูงขึ้น 
3. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ และสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ดี 
 

 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานระบบ
เครือขายและคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและ
รองรับการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาระบบสํารองขอมูลในดานระบบเครือขาย 
และระบบสารสนเทศ  
3. จัดหาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
ดานระบบเครือขาย ระบบซอฟแวรคอมพิวเตอร 
และระบบวงจรปด  เพื่อความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
4. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณผลิตส่ือเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และระบบประชุมทางไกล ใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
5. พัฒนาเว็บไซตและเนื้อหาดิจิทัลใหมีความ
ทันสมัย ตรงตามความตองการของผูใชขอมูล และ
รองรับการจัดอันดับเว็บไซตขององคกรตางๆ  
6. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหารทั้งระบบมหาวิทยาลัยและ
ระดับทองถิ่น 
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
และหองสมุดดิจิทัล 

 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

และสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล 
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8. พัฒนาระบบจัดการความรูที่สามารถวิเคราะห
ปญหาและตอบปญหาใหผูใชงานสามารถเรียนรูและ
แกปญหาเบื้องตนไดดวยตนเอง (best practice)  
9. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย  
10. สงเสริมหองสมุด เพื่อการเปน Green Library 
 
 
 
 

 

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
และหองสมุดดิจิทัล 

 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

และสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ 
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ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนรายงาน ผลและแผนการดําเนินงาน
หลังจากเขารวมอบรม/สัมมนา  คิดเปน 
รอยละ 90  
2. จํานวนบุคลากรของสํานักฯไดรับการพัฒนา
อบรม/สัมมนา รอยละ 50  
3.รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมีความรู 
ความเขาใจและสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ  
4. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรม 
รอยละ 85  
5.รอยละ 85 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจและสามารถดําเนินงานประกันคุณภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
6.ตัวแทนบุคลากรไดเขารวมเครือขายอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 
7.จํานวนเครือขายความรวมมือไมนอยกวา 2 
เครือขาย  

 

1. รอยละ 85 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจใน
การใชบริการ  
2. สํานักฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
3. รอยละ 85 ของผูใชบริการเว็บไซตมหาวิทยาลัย

และหนวยงานมีความพึงพอใจ 
4. มีเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Blade Server) 
ใหบริการเว็บไซต 2 หนวย  
5.รอยละ 85 ของผูใชระบบเครือขายมหาวิทยาลัย

มีความพึงพอใจในการใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย  

6.มีระบบเบรคเกอร จายไฟฟาแบบอัตโนมัติ 1 
ระบบ  
7.ระบบเขารหัสขอมูล (SSL) จํานวน 1 ระบบ อายุ
การใชงาน 3 ป  

8. รอยละ 85 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
หองสมุดดิจิทัล 

 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

และสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล 

 

1. รอยละ 85 ของผูใชบริการมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
หอสมุดกลาง 

2. จัดหาหนังสือสําหรับผูเขาใชบริการ
ปละไมนอยกวา 1,000 ชื่อเร่ืองและไม

นอยกวา 3,000 เลม  
3. จัดหาหนังสือพิมพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สําหรับผูเขาใช
บริการ ปละไมนอยกวา  100. ชื่อ

เร่ือง  
4. จัดหาวารสารภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ สําหรับผูเขาใช
บริการ ปละไมนอยกวา 100 ชื่อเร่ือง  
5. จัดหาฐานขอมูลออนไลน ปละไม
นอยกวา 1 ฐานขอมูล 

6. จัดหาหนังสือตําราอิเล็กทรอนิกส
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูเขาใชบริการปละไมนอยกวา 30 ชื่อ

เร่ือง  

1. รอยละ 85 ของผูเขารวมเตรียมความ
พรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึง
พอใจ  
2. รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัด
อบรมเพิ่มมากขึ้น 
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7. จัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส/ส่ือโสต

ทัศนสําหรับผูใชบริการปละไมนอย
กวา 200 รายการ/ไมนอยกวา 200 
ชื่อเร่ือง  
8.รอยละ 85 ของผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
หองสมุดดิจิทัล 

 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

และสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล 
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สวนที่ 4 
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

 
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปน

สวนราชการ ในระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยูหลายระบบจากหลายหนวยงานกลาง ซ่ึง
ตองปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบตามปกติ  ในท่ีนี้จะแสดงผลการกํากับ 
ติดตาม แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
กรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล  
   สําหรับกรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมและความสําเร็จขององคกรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ 
และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ท่ีไดจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ังในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ท้ังนี้จะใช
รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การ
ประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผูมีสวนไดสวนเสีย  
(Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินท้ังระหวางโครงการ (In-process evaluation) และเม่ือเสร็จ
สิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจากหนวยงานตางๆ  ให
เปนเอกภาพ  
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน  ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกภาคสวนในองคกร  และการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาประสงค  
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการสนับสนุน แกไข  และปรับแผนใหเหมาะสม  เปน
กลไกสําคัญท่ีจะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนอีกวิธีหนึ่ง  กอปรกับปจจุบันรัฐบาลไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาระบบราชการ. โดยนําเกณฑการประเมินมาใชเปนแนวทางในการยกระดับการ
บริหารงานภาครัฐ  พรอมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจนการ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน  

1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : การประเมินความคุมคาการปฏิบัติงานภาครัฐ 
2) สํานักงบประมาณ : แบบสงป. 301-302  และ PART  
3) สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  : การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําป ,PMQA 
4) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) : การตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงาน

http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php
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คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  การวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ : PART ของสํานักงบประมาณ  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

1)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)   หลักการและท่ีมา 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  
บัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

2.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 12 กําหนดวาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

3.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตรท่ี 
1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน
รายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนารวมท้ังใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลง
ดังกลาวทุกสิ้นปและถือเปนเง่ือนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 

4.  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลงไว 

2)  การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ : 
Performance Assessment Rating Tool – PART  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายการใหบริการของ
หนวยงาน  กระทรวง และยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงมีความจําเปนตองอาศัยทรัพยากรตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรงบประมาณ  และในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดอาศัยงบประมาณ  จากท้ังสวนงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได   ท้ังนี้ในแตละรอบป มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจําป  
และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามท่ีสํานักงบประมาณไดชี้แจง  ในปจจุบันท่ีมีการนําระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร( Strategic Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และ
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนท่ีสอดคลองกับ    การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตาม
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน แผนกลยุทธ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือบรรลุตาม
ยุทธศาสตรใน 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตามยุทธศาสตรของกระทรวงและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กลยุทธของมหาวิทยาลัย  (Function) และมิติตามยุทธศาสตรเฉพาะ
พ้ืนท่ี(Area)  

ในแตละปงบประมาณ  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนการการจัดการงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ ท่ีประกอบดวย การวางแผนและจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ  
และการติดตามผลและประเมินผล  ท้ังนี้โดยปกติแลวระบบงบประมาณ    แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
ในสวนการติดตามและประเมินผล มีการดําเนินงานท้ัง  การติดตามผล( Monitoring) ท่ีทําเปนรายเดือน และ
การประเมินผล(Evaluation) ซ่ึงมีการประเมินในระยะเวลาตางๆ กัน โดยทําการประเมินประสิทธิภาพรายไตร
มาส การประเมินประสิทธิผลรายป และการประเมินผลกระทบตั้งแต 2 ปข้ึนไป 

ท้ังนี้เนนการติดตามความสําเร็จของการนําสงผลผลิตของหนวยงานตางๆ  ซ่ึงสงผลลัพธเชื่อมโยงไปยัง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง  และเปาหมายระดับชาติ หรือกลาวไดวาเปนการติดตามผลท่ีไดจากการใช
ทรัพยากรของหนวยงานหรือการติดตามผลผลิต และในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนี้  
มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ 

แมวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานียังคงมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดย
ติดตามผลการดําเนินงานท่ีใชแบบรายงานท้ัง สงป.301  สงป.302  สงป.302/1  สงป.302/2 และ สงป.302/3 
โดยมีการจัดทํารายงานทุกรอบเดือน และทุกไตรมาส ซ่ึงเปนการรายงานผลการดําเนินงานจากผลผลิตหรือการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยไดกําหนดผลผลิตท่ีเชื่อมโยงกับแผนงบประมาณและเปาหมาย
การใหบริการของมหาวิทยาลัยท่ีในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการนําสงผลผลิตท่ีสําคัญ  6 ผลผลิต ดังนี้ 
(1) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
(3) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  (4 ) ผลผลิตงานการใหบริการวิชาการ (5) ผลผลิต
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (6) ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ท้ังนี้การวัดผลการดําเนินงาน
วัดผลจากตัวชี้วัดท่ีไดกําหนด  สวนใหญแลวเปรียบเทียบกันระหวางแผนกับผลการปฏิบัติงาน  และการใชจาย
งบประมาณท่ีไดดําเนินงานในแตเดือน/ไตรมาส  นอกจากนี้แลว ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานัก
งบประมาณ   ไดมีการนําเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซ่ึงเปนการเริ่มดําเนินการเตรียมความพรอม 
และดําเนินการเต็มรูปแบบในปงบประมาณ พ.ศ.2549  
 ท้ังนี้สํานักงบประมาณไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ(เฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ท่ีไดรับ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  จัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจาการใชจายงบประมาณ( Performance Assessment Rating Tool : PART)  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2550 โดยสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
  รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณนี้   เปนขอมูล
สําคัญท่ีสํานักงบประมาณจะไดใชประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทํารายงาน
เสนอตอคณะรัฐมนตรี   แตสําหรับสวนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถนําเครื่องมือ PART นี้ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานดวยตนเอง( Self Assessment) เพ่ือเตรียม   ความพรอมกอนการนํางบประมาณไป
ใชดําเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบความสําเร็จระหวาง  การดําเนินงาน  และสามารถนํามาใชเพ่ือการวัดผล
สําเร็จหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝายบริหารมีขอมูล
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และสารสนเทศท่ีมากเพียงพอเพ่ือประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  

การกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตาม
ปงบประมาณ เป นการรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือค นหาว ามหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการได บรรลุตามเป าหมายท่ีตั้งไว หรือไม   ขอมูลท่ีได จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต อผู
บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให ทราบถึงสภาพ ป ญหาในการปฏิบัติงานและใช เป นขอมูลเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเป าหมาย/กิจกรรมให เหมาะสมสอดคล องกับทรัพยากรและ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป 
 

วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล 
1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณ กับเปาหมายท่ีกําหนดไว  
2) เพ่ือใช เปนขอมูลสะท อนกลับ (AAR) ใหมหาวิทยาลัยใช เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานตาง ๆ  รวมท้ังเป นขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
กรอบแนวคิดการกํากับ ติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดพัฒนากรอบแนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผลให
เปนระบบ ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้  

1) ติดตามกํากับการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก   
ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรตามภารกิจ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  :  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :   พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ตองการของชุมชนทองถ่ิน และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :   สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :   สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูสังคมดิจิตอล  

 
2) พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลใหสอดคลองเชื่อมโยงกันท้ัง 3 มิติ คือ  

มิติวาระ (Agenda, Policy) 
1. นโยบายรัฐบาล, กระทรวงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. โครงการเรงดวน หรือโครงการพิเศษตาง ๆ มิติภารกิจ (Function) 
3. คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
4. การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณมิติพ้ืนท่ี (Area) 
5. การดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ อาทิเชน  ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน  
3) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมตัวชี้วัดท่ีสําคัญ

และทาทายสําหรับเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินงานของผูบริหาร 
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4)  พัฒนาระบบการประเมินผลตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กําหนดใหทุกหนวยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหนวยงานเอง ควบคูไปกับการประเมินผลใน
ภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกัน 
 

แนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตามป 

งบประมาณ มีแนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1) ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใช จายเงินในแต ละไตรมาส  ดําเนินการ

โดยกองนโยบายและแผน 
2) ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร

งบประมาณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงแต งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป น ท้ังการ
ประเมินความก าวหน าของโครงการ ( Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ 
(Summative Evaluation) 

3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  

4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

5) ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน วยงานภายใน โดยคณะกรรมการ
จัดทําคํารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ประจําป  ซ่ึงแต งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

6) ผลการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวขางตนจะรองรับการประเมิน
โดยหนวยงานภายนอก ไดแก 

1. การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ประจําป
งบประมาณ 

2. การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
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