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คํานํา 

 
แผนปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับน้ีจัดทําขึ้นภายใต้เง่ือนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้แต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ และต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คาดหวังให้แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันภารกิจต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างสรรค์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา และ

การให้บริการที่เป็นเลิศ ขับเคล่ือนองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน  
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 

ตระหนัก รับผดิชอบ บูรณาการองค์ความรู้ด้วยความโปร่งใส กอปรกิจเป็นหน่ึงเดียว           
Awareness      ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ 

Relationship    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเครือข่าย 

Integration      บูรณาการองค์ความรู้ สู่งานบริการที่มีประสทิธิภาพ 

Transparency  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
อัตลักษณ ์

คลังความรู้ ควบคู่ภาษา เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง มุ่งเน้นการบริการ    
 
เอกลักษณ ์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริการชุมชนท้องถิ่น  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มเีป้าหมายหลักในการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืนสู่สากล ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วม จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 - 2563 ดังน้ี 

นโยบายที่  1  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
นโยบายที่  2  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น 

    นโยบายที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  

 
นโยบายที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทลั   
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นโยบายและทศิทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสรสนเทศ   

ยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันเป็นยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์สําคัญเพ่ือขับเคลื่อนอีก 6 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์เพือ่การขับเคลื่อน  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ พันธกิจ และหลักการสําคัญของยุทธศาสตร์หลัก จึง
กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาบุคลากร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพันธกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อุดมศึกษาดิจิตอล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ  
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมา  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดต้ังขึ้นตามมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีการบริหารงานตามโครงสร้าง 3 ส่วนงาน ดังน้ี  
• หอสมุดกลาง 
• ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
• ศูนย์ภาษา 

 
จากกรอบแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นแผนที่ช้ีทิศทาง

เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดกรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้มีทิศทาง ที่ความชัดเจน เด่นชัด เพ่ือให้
สามารถพัฒนาดําเนินการไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 โดยมี
กระบวนการจัดทํา ดังน้ี 

 
วัตถุประสงค์การจัดทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ได้กําหนดทิศทางหลักการในการพัฒนาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและย่ังยืนภายใต้
สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรและรูปแบบการ
บริโภค รวมท้ังความก้าวหน้าของการเรียนรู้และเทคโนโลยี โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักการต่าง 
ๆ และเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพ่ือให้บังเกิดผลดังต่อไปน้ี 

(1) เพ่ือกําหนดเป้าหมายร่วมของแต่ละหน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน  

(2) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และบริบทที่เก่ียวข้อง 

 
การขับเคลื่อนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ก้าวไป

ข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ในบริบทที่เกี่ยวข้อง  โดยการวิเคราะห์ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนเปลงที่เป็นผลกระทบ 
เพ่ือนําไปสู่การวางแผนการพัฒนา  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการพิจารณาถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบท 
ดังน้ี 

1. บริบททีส่ําคัญภายในประเทศ 
1.1 ด้านสังคม  

1.1.1 รายได้ที่เหลื่อมล้ํา ถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการทําให้จํานวนประชากรท่ี
ยากจนลดลง แต่กลับไม่ประสบผลสําเร็จเทา่ที่ควรในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของรายได้ นอกจากน้ี ช่องว่าง
ของรายได้ระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศและระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทก็เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งความเหลื่อมล้ํายัง
เป็นปัญหาสําคัญที่นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร และ
โครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ําทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่แนวโน้มของ
ความเหลื่อมล้าํระหว่างแรงงานที่มีทักษะสงูและทักษะตํ่าจะย่ิงขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้  

1.1.2 ปัญหาเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้และสุขภาพ  
1) คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา ขณะที่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมากขึ้น 
1.1.3 สังคมสงูวัย โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสูก่ารเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ในขณะที่ครัวเรือนโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและมรีูปแบบที่
หลากหลาย นอกจากน้ี โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ทําให้คนในวัยศกึษาน้อยลง และคนสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  

     2.2 ด้านเศรษฐกิจ  
2.2.1 ตําแหนง่เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเวทีโลก ประเทศไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก มี

ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์บนเวทีโลก อยู่ในตําแหน่ง "โลกทีส่อง" ร่วมกับเวียดนาม จีน และอินเดีย เป็นสถานะระดับ
ปานกลางทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง  
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2.2.3 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยโดยรวม อยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศช้ันนํา ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงคโปร์ 
อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล  

1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย  

2) บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสใน
การเติบโตอย่างย่ังยืน  

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  
1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย มีการจัดระเบียบการบริหารราชการ

แผ่นดินให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  
2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น การทับซ้อน

ของอํานาจหน้าที่ และเขตพ้ืนที่ เป็นต้น  
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ

ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
3. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ีได้มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสภาพแวดล้อมที่สําคัญซึ่งมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
3.1 พฤติกรรมของคนยุคใหม่  

คนยุคใหม่ หรือ Gen Y และ Gen Z มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังน้ีคือ เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนออนไลน์ 
ชอบแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับผู้คน ไม่ชอบเป็นเพียงผู้รับข่าวสาร ชอบเรียนรู้ด้วยการแบ่งปัน
ประสบการณ์กับเพ่ือน ข้อความท่ีใช้มีลักษณะตรงประเด็นและสั้น มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเรียนรู้ที่
จะใช้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็วกว่าคนรุ่นก่อนมาก ปรับตัวเข้ากับความเปล่ียนแปลงได้ดี ทํางานหลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน และชอบความท้าทายใหม่ๆ แต่ไม่ถนัดในการสื่อสารแบบพบหน้ากัน และการกระทําดังกล่าวส่งผลให้เป็น
คนสมาธิสั้น จึงไม่ชอบการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ียาวและซับซ้อน ลักษณะดังกล่าวเป็นผลจากการท่ี
เด็กเติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้ามากขึ้น จนทําให้โลกมีความเป็นโลกาภิวัตน์อย่าง
สมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป โอกาสท่ีเด็กจะได้พบหน้าพ่อแม่ หรือได้ออกไปเล่นนอกบ้าน
กับเพ่ือนเช่นเด็กในยุคก่อนมีไม่มากนัก แต่จะมีของเล่นดิจิทัลนานาชนิดเข้ามาแทนที่ รวมท้ังอุปกรณ์ประเภท วิดีโอ
เกม Tablet โทรศัพท์มือถือซึ่งเช่ือมโยงเด็กเข้ากับโลกกว้างได้ในพริบตําเพียงใช้ปลายน้ิวสัมผัส  

ประเด็นสําคัญสําหรับสถาบันอุดมศึกษา คือ “จะจัดการเรียนการสอนสําหรับคนเหล่าน้ีอย่างไร จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สิ่งที่เป็นคุณลักษณะเด่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างไร” และในอีกด้านหน่ึง  
“จะแก้ไขปรับปรุงลักษณะบางประการที่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ได้อย่างไร” เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี
ที่สุดทั้งสําหรับตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม  
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3.2 เทคโนโลยีดิจิทัล  

เทคโนโลยีดิจิทัลนับได้ว่าเป็นโอกาสใหม่ของการส่งความรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัย ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา เช่น Massive Open Online 
Courses, E-learning, Cloud ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม ่คนวัยทํางาน และผู้สูงวัย  

3.3 สังคมผูสู้งวัย  
ประเทศไทยกําลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ ภายใน 10-20 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ Productivity 

จะหายไป รายจ่ายจะสูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งโรคที่ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ ทําให้มีชีวิต 
อยู่นาน แต่รักษาไม่หาย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมีการสร้าง Productivity aging group ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่
ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม การสร้างทุนสังคม สําหรับสังคมสูงวัย 

4. แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวมของการพัฒนาของแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่

สมบูรณ์ ความเหล่ือมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน้ํา มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายใน
ระยะ 5 ปี ที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบด้วย  

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11  
2. คํานึงถึง “การพัฒนาที่ยังยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  
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2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.3 นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดํา 
เนินการให้เป็นรูปธรรม ดังน้ี 

1. ด้านความมั่นคง 
แนวทางหลัก 
1.1 พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนําพระราชปณิธานและพระราชกระแส 
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์เช่น กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน 

1.2 การบริหารจัดการ 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0  
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดําเนินการเป็น

กลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน

บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 

2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิ
ภาคีอีกรูปแบบหน่ึงโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรยีนการสอน 
3.1.4 การวัดและประเมินผล 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู 

1) โครงการผลติครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบการสรรหา 
การบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูอยู่

ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมท้ังการพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP 
Online 

2) หน่วยดําเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทีต้่องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ 
จัดทําข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัด
กรองเด็กที่มีความจําเป็นและต้องการเป็นพิเศษ 

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธ์ิ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน 
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช้ประโยชน์ 
2. การสร้างจิตสํานึกการพัฒนาอย่างย่ังยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดําริ : ต้นแบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
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6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เร่ืองกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

4.4 โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 

1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลําดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนผ่าน
จากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่
หน่ึง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”  

โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไก
สําคัญ คือ  

1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)  
3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Green Growth Engine) 
ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จําเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี 

“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คือ  

1) กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ  
2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
4) กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต 
5) กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง 
“วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิเพียง
เท่าน้ัน ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่น้ี จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กําลังค่อยๆ เปลี่ยน
ผ่านจากยุคของสังคมท่ีเน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมท่ีเน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น 

4.5 แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึงประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืน
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ใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนโดยแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างย่ังยืน 

4.6 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดสรุาษฎร์ธานี (พ.ศ.2560-2564) 
วิสัยทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  “เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวย่ังยืน สังคมเป็นสุข” 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 

1) เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2) สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเป็นสุข 
4) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Strategic issues) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส ์(Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

4.7 กรอบการประเมินสถาบนัอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 3 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งสามหน่วยงานมีหน้าที่ประเมิน
มหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์  

1) สกอ. กําหนด ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) สมศ.กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ปี 
3) ก.พ.ร. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ก.พ.ร.จะใช้ผลการประเมินร่วมจาก สกอ. 
1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ในการประเมินคุณภาพภายนอก สกอ.กําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน และได้นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูล  (ฐานข้อมูล CHE QA Online) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างปัจจัยนําเข้าและ
กระบวนการท่ีดี เพ่ือนําไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเช่ียวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน กําหนดเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ดังน้ี 

2) สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ .ได้แบ่งกลุ่มสถาบันใหม่ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเพ่ิมประเภทย่อยภายใต้กลุ่มสถาบันบางกลุ่ม เพ่ือให้ตรงกับพันธกิจของสถาบันมากขึ้น 
จะให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุ่มสถาบันได้ตรงตามจุดเน้นที่มีความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือให้สถาบัน 
อุดมศึกษาทุกกลุ่ม สามารถมีความเป็นเลิศได้ตามจุดเน้นและศักยภาพของตนเอง ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1 ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน  :   
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3) ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
4) ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    1)  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน   

หรือการวิจัย 
                          2)  ผลการเรียนรูแ้ละเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 

          ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
              1)  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

                     ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  
   1)  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน 

                        2) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 
                     ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
                        1) ผลการช้ีนําและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน 

บริบทและปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลส่งผลต่อระบบการศึกษาไทย และมหาวิทยาลัย 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับรูปแบบการให้บริการการศึกษา การบริหารจัดการ ให้มีความยืดหยุ่น พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคณุภาพของผลผลิตต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) 
 

การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยแนวโน้มสภาวะและความต้องการของสังคม พัฒนาการด้านเทคโนโลยี สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สภาพและแนวโน้มทางการเมือง และแนวโน้มของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง
พิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังน้ี  

 
 จุดแข็ง หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสํานักวิทยบริการฯ มีผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1. โครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบ และมีการกระจายงานและความรับผิดชอบ 
2. บุคลากรมีความรู้และความสามารถในงาน มีความภูมิใจในการทํางานและทํางานเต็มความสามารถ พร้อม

ทั้งมีความรักและสามัคคี 
3. มีอาคาร สถานที่ ที่ทันสมัย 
4. เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ตลอดจนเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  
5. มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
6. มีการให้บริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง  
7. บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง 
8. มีการให้บริการด้านการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 
 จุดอ่อน หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้เกิดการดําเนินงานภายในสํานักวิทยบริการฯ ไม่ประสบผลสําเร็จ

เท่าที่ควร  
 1.  จํานวนบุคลากรที่มีความรู้ คุณวุฒิ และความชํานาญเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและการให้บริการ 

2. งบประมาณบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นคงต่อการทํางาน 
4. ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
5. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะทางวิชาชีพ ไม่ทั่วถึง 
6. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
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7. การสํารวจความต้องการหลักสูตรอบรม ยังไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 

 โอกาส หมายถึง คุณค่าและเป็นผลที่ให้เกิดการดําเนินงานเชิงบวก 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการดําเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ สําหรับ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่อุดมศึกษาดิจิทัล อย่างต่อเน่ือง 
2. มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะในการค้นคว้า การใช้ภาษา และการเข้าถึง
สารสนเทศด้วยตนเอง 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบผสมผสาน (Blended 
learning) และการเรียนรู้แบบระบบเปิดท่ีรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)  
4. มีศักยภาพที่จะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
5.  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
6.  นโยบายการจัดต้ังประชาคม ASEAN ทําให้เกิดความต้องการในการพัฒนาด้านภาษามากข้ึน  
7. พรบ. ว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
8. ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการฝึกอบรม 

 
 อุปสรรค หมายถึง ภัยคุกคามที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 1.  สภาวะทางเศรษฐกิจ ที่ไม่มั่นคงจะมีผลกระทบต่อการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ  

2.  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณในการ  
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือนําไปสู่การให้บริการที่ดีขึ้น 

     3. นักศึกษาขาดความสนใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และขาดความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร
ส่วนรวม 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างสรรค์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา และ

การให้บริการที่เป็นเลิศ ขับเคล่ือนองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน  
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 

ตระหนัก รับผดิชอบ บูรณาการองค์ความรู้ด้วยความโปร่งใส กอปรกิจเป็นหน่ึงเดียว           
Awareness      ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ 

Relationship    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเครือข่าย 

Integration      บูรณาการองค์ความรู้ สู่งานบริการที่มีประสทิธิภาพ 

Transparency  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
อัตลักษณ ์

คลังความรู้ ควบคู่ภาษา เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง มุ่งเน้นการบริการ    
 
เอกลักษณ ์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริการชุมชนท้องถิ่น  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายหลักในการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืนสู่สากล ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วม จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 - 2563 ดังน้ี 

นโยบายที่  1  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
นโยบายที่  2  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น 

    นโยบายที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
นโยบายที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทลั   
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นโยบายและทศิทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสรสนเทศ   

ยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันเป็นยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์สําคัญเพ่ือขับเคลื่อนอีก 6 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์เพือ่การขับเคลื่อน  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ พันธกิจ และหลักการสําคัญของยุทธศาสตร์หลัก จึง
กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาบุคลากร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพันธกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อุดมศึกษาดิจิตอล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ  

 
  

เป้าประสงคต์ามแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี 

และภาษาท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น  

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นและดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
โดยน้อมนําปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บํารุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน บนพ้ืนฐานความรู้ทาง
วิชาการ 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีตําแหน่งตามมาตรฐานอุดมศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง   

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล 
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ความเชื่อมโยงของนโยบายและแนวทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กับแผนปฏิบตัิราชการประจําปี พ.ศ. 2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
นโยบายที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
เทคโนโลยี และภาษา ที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และชุมชนในทอ้งถิ่น  
แนวทางการดําเนนิการ 

1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้แบบออนไลน์  
2) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาในระดับที่สื่อสารได้ เพ่ือเข้าสู่

เกณฑ์มาตรฐาน 
3) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การปฏิรปูการเรียนการสอน  
มาตรการ 

1) สนับสนุนการเรียนรู้หลากหลายวิธี (Mixed Method) เพ่ือการเรียนรู้จากปัญหาจริง (Problem based 
Learning) 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของงานบริการระหว่างคณะ ศูนย์ สํานัก และมหาวิทยาลัย
กับเครือข่าย  

3) ห้องสมุดเป็นคลังความรู้ ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ต้องพัฒนาห้องสมุด ให้มีศักยภาพทันสมัย มีเครือข่าย 
(Library Network) และพร้อมด้วยเทคโนโลยีการเข้าถึง (Accessible technology) ที่มีประสิทธิภาพ 

4) ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความเหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
5) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการใช้ภาษา เพ่ือตอบสนองบุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
6) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง (Frontier Education) โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2  การพัฒนานักศึกษา (Student Development)  
มาตรการ 

1) นักศึกษาทกุคนต้องได้รับการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม   

2) พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาแก่นักศึกษาให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
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นโยบายที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  โดยน้อม
นําปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ 
แนวทางการดําเนนิการ 
     1) การบริการวิชาการตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่น 

2) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรชุมชนในท้องถิ่น 
     3) การจัดกิจกรรมตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 
ยุทธศาสตร์ขบัเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา 
มาตรการ 
    1) ชุมชนในท้องถิ่นเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  
    2) พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาแก่ชุมชนในท้องถ่ิน 
    3) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น  
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นโยบายที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
เป้าประสงค์   บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คณุวุฒิ และมีตําแหน่งตามมาตรฐานอุดมศึกษา และได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   
แนวทางการดําเนินการ 
     1)  การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 2)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การประเมนิผลงานและสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 3)  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร มคีวามรัก ผูกพันและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
     4)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา 
ยุทธศาสตร์ขบัเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) 
มาตรการ 
     1) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 2) สนับสนุนและสร้างเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ 
 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัล   
เป้าประสงค์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย ภายใต้การทํางานในสังคมดิจิทัล
และหลักธรรมาภิบาล  
แนวทางการดําเนนิการ 
      1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทนัสมัยตามหลกัธรรมาภิบาล 
  2) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสีเขียว Green ARIT 
      3) พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  การ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
     4) พัฒนาและส่งเสริมระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
     5) พัฒนา ส่งเสริม จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     6) พัฒนาและส่งเสริมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  
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ยุทธศาสตร์ขบัเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรพัยากรเพื่อพนัธกิจ (Financing& Allocation 
System) 
มาตรการ 
     1) การจัดการความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงิน (Budget & Finance Secuity) 
 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 
มาตรการ 
     1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล (Global Network) 
 2) สนับสนุนการศึกษาดิจิทัล (Digital Education) เป็นต้นว่า Digital Content E—Book, E-Journal, Big 

Data in Education 
 3) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ต้ังแต่ MOOC (Massive Open Online Course) Open Lecture การ

พัฒนา University Application บนโทรศัพท์มือถือ 
 4) เทคโนโลยีในระบบบริหารจัดการที่เป็นการเข้าถึงได้ง่าย ประกันความเสี่ยง ลดขั้นตอนและไร้กระดาษ 

(Paperless) 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ปฏิรูประบบธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการ (The Reform of Management) 
มาตรการ 
     1) ความอิสระ คล่องตัว และประสิทธิภาพในการบริหาร 
 2) ลดรอบการทํางาน เพ่ือลดความสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากร เวลา และความมุ่งมั่น สูก่ารดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
 3) สร้างระบบการประเมินและติดตามผล ที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาสู่ระบบการบริหารจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 5) ให้การบริการอย่างมืออาชีพ 
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ความเชื่อมโยงโครงสร้างงบประมาณตามแบบแผนงานกับตัวชี้วัดและโครงการหลกัของมหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน 
 

นโยบาย แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิต
มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

1.1 แผนงานพื้นฐานการ
ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่
ความเป็นเลศิ 
 

1. พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
ทันสมัย ทันเวลา และ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ โดยไม่
จํากัดเวลาและสถานที่เพื่อ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็น 
Learning Center ของ
ชุมชนในมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น  

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  
กิจกรรม1 เตรียมความพร้อม
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
กิจกรรม2 เสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษา 
 
2. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
ยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
3.โครงการประชาสัมพันธ์และ
การให้บริการที่เปน็เลิศ 
กิจกรรม 1 อบรมการใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น 
กิจกรรม 2 ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ Open  House  
กิจกรรม 3  ส่งเสริมการอ่าน  
 
 

 
 
 
 
 
 
-ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
เตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
พึงพอใจ 
-ร้อยละ 85ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดเพิ่มมาก
ขึ้น  
-ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 

         189,400 
 
 
 
 
 
97,500 
 
 
 
91,900  
 
 
 
      2,029,000 
 
           40,000 
 
5,000 
 
 
24,000 
 
11,000 
 
 

 1.2 แผนงานยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการเรียนการ
สอน  

 2. พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเรียนการสอนและการ
ทําผลงานทางวิชาการ  

 1.3 แผนงานยุทธศาสตร์
การพัฒนานักศึกษา 

 3. จัดทําสื่อนิทรรศการ
ออนไลน์และนําเสนอผ่าน
ทางระบบจอภาพ
ประชาสัมพันธ์ (Digital 
Signage)  

 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์
การสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

 4. จัดหา พัฒนาสื่อ
วิดีทัศน์ และพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน ออนไลน์แบบ 
MOOC  
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นโยบาย แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

   5. ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
เพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน  

4.โครงการหอพระราชประวัติ
และนิทรรศการหมุนเวียน 
กิจกรรม 1  ปรับปรุงห้อง 
พระราชประวัติ 
กิจกรรม 2 ปรับปรุงห้อง
นิทรรศการหมุนเวียน 

 
 
-ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกส่าร้อยละ 85  
--ผู้เข้าใช้บริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกส่าร้อยละ 85  
 
 
 
 
 

         228,822 
        
100,000 
 
128,822   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของงานบริการ
ระหว่างคณะ ศูนย์ สํานัก 
และมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่าย 
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นโยบาย แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

2.1 แผนงานพื้นฐานการ
วิจัย 

- - - - - 

 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการวิจัยและ
นวัตกรรม  

- - - - - 

นโยบายที่ 3 ถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น  

3.1 แผนงานพื้นฐานการ
บริการวิชาการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภาษา เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การให้บริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ชุมชนในท้องถิ่น  

1.โครงการประชาสัมพันธ์
เส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-
เกาะพลวย ด้วย Social  
Network  
กิจกรรม 1 เว็บไซต์การ
ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพลวย  
2 ภาษา 
 
 
กิจกรรม 2 วีดิทัศน์แนะนําการ
ท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพลวย 
 
2 โครงการห้องสมุดชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-เว็บไซต์การประชาสัมพันธ์
เส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะ
พลวย 2 ภาษาเสร็จสิ้น ข้อมูล
สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  
 
-วีดิทัศน์แนะนําการท่องเที่ยว
ดอนสัก-เกาะพลวย เสร็จสิ้น
โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ ถูกต้อง 
-ห้องสมุดชุมชนมีความเป็น
ระบบ ระเบียบ สมบูรณ์ 
ร้อยละ 90 
-ครูบรรณารักษ์ นักเรียน และ
บุคคลในท้องถิ่นได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นหลังการอบรมร้อยละ 
85  
 
 
 

          40,000 
 
 
 
20,000 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
           34,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาสําหรับ
คนทั้งมวล 
 
 

 2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองต่อการประกอบ
อาชีพของชุมชนในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 

   3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   
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นโยบาย แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษา ด้านการท่องเที่ยวให้กับ
คนในชุมชนท้องถิ่น 
กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวให้กับ
ผู้นําชุมชนท่องเที่ยวและผู้สนใจ
ทั่วไป 
 
กิจกรรม 2 อบรมยุวมัคคุเทศก์
เพื่อการท่องเที่ยว 
 
 
4.โครงการบริการวชิาการด้าน
ภาษาให้กับผู้นําชุมชนและ
ผู้สนใจทัว่ไป (ขุนทะเล)  
 
5.โครงการจัดทําสือ่
ประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการยะและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
-ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
ร้อยละ 60  
 
-เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ร้อยละ 60 
 
-ผู้เข้าอบรมร้อยละ 60 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาพม่าได้ 
 
-ประชาชนในพื้นที่เทศบาลขุน
ทะเลได้รับสื่อประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 85 ของ
พื้นที่  
 

         130,000 
 
 
58,440 
 
 
 
 
71,560 
 
 
 
          34,000 
 
 
 
          40,000 

นโยบายที่ 4 ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาสากล  
 
 
 

4.1 แผนงานพื้นฐานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- - - - - 
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นโยบาย แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

นโยบายที่ 5 พัฒนา
คุณภาพอาจารย์และ
บุคลากรเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน  

5.1 แผนงานพื้นฐานการ
การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน  
 

1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

1 .โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  
กิจกรรม 1 การเรียนการสอน
ออนไลน์และมัลติมีเดียด้วย
ระบบ Mooc 
 
กิจกรรม 2 อบรมการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์แบบ
มัลติมีเดียด้วยระบบ MOOC  
 
กิจกรรม 3 ประกวดการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
แบบมัลติมีเดียด้วยระบบ 
Mooc  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรื
ธานี  

-บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
 
 
 
 
 
-ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่จัดอบรมเพิ่มมาก
ขึ้น  
- ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่จัดอบรมเพิ่มมาก
ขึ้น 
-มีสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบมัลติมีเดียด้วย
ระบบ Mooc ไม่น้อยกว่า 
 4 รายวิชา 
- ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดอบรม
เพิ่มมากขึ้น  

         336,600  

          48,600 

  20,800  

 22,400   
 
 
 
5,400   
 
 
 
          34,200 

 5.2 แผนงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร  

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตลอดจน
ให้บุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่
สูงขึ้น ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

   3. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้บุคลากร มีความรัก 
ผูกพันและความภาคภูมิใจ
ในองค์กร 
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นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อเข้าสู่
สังคมดิจิทัล  

6.1 แผนงานพื้นฐานการ 
บริหารจัดการ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก้าวสู่สังคมดิจิทัล   
 

1. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีความ
ทันสมัยและรองรับการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ   

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานกัวิทย
บริการฯ  
กิจกรรม 1 ดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ 
 
กิจกรรม 2  ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 
 
กิจกรรม 3  ส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรม 4 เครื่อข่ายสํานักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
กิจกรรม 5 เครือข่ายสํานักวิทย
บริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  
กิจกรรม 6 ส่งเสริมทํานุบํารุง
และศิลปวัฒนธรรม 
 
 
กิจกรรม 7  เทคนิคการจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 8 Green ARIT  
 
 
 

 
 
 
 
-สํานักวิทยบริการฯบริหารงาน
โดยบรรลุตามตัวชี้วัด ร้อยละ 
90  
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85  
-สํานักวิทยบริการฯจัดประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯปี
ละ 2 ครั้ง  
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85  
--ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85  
-บุคลากรสํานักวิทยบริการฯได้
เข้ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 
กิจกรรมต่อปี 
-สํานักวิทยบริการฯมีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
-สํานักวิทยบริการฯมีสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมที่ดี  
 
 

      1,761,918 
 
 
 
1,299,218 
 
 
160,900 
 
 
120,000 
 
 
72,600 
 
 
41,400 
 
 
5,000 
 
 
 
42,800 
 
20,000 
 
 
 

 6.2 แผนงานยุทธศาสตร์
ระบบงบประมาณและการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อพันธ
กิจ  

 2. พัฒนาระบบสํารองใน
ด้านระบบเครือข่าย และ
ระบบสารสนเทศ  
 

 6.3 แผนงานยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาดิจิตอล 

 3. จัดหาและปรับปรุง
ระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านระบบเครือข่าย ระบบ
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบวงจรปิด  เพื่อความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 6.4 แผนงานยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาวิเทศ
พันธกิจ  

 4. พัฒนาและปรับปรุง
อุปกรณ์ผลิตสื่อเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน และระบบประชุม
ทางไกล ให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 6.5 แผนงานยุทธศาสตร์
ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ  

 5. พัฒนาเว็บไซต์และ
เนื้อหาดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
และรองรับการจัดอันดับ
เว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ  
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   6. จัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล  

2. โครงการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
 
3. โครงการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหนว่ยงาน 
4. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 
5. โครงการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
 
 
6. โครงการงบบริหารงานใน
ภาวะฉุกเฉินเรง่ด่วนระดับ
หน่วยงาน  
 
7. โครงการดําเนินศูนย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
การบริหารจัดการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
9. โครงการขับเคลือ่นอันดับ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี โดยวิธีของ 
Webmetrics  Ranking of 
World University 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85  
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85  
 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
-ผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
ไตรมาส  
 
 
- สํานักวิทยบริการฯ บริหาร 
จัดการตามแผนการปฏิติการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
ร้อยละ 90  
- ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
-ร้อยละ 85 ของผู้เข้าใช้บริการ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความ
พึงพอใจ 
 
  
 
 
 
 

          38,800 
 
 
          12,600 
 
 
 
          20,000 
 
 
            2,550 
 
 
 
         507,810 
 
 
 
         100,000 
 
         635,906 
 
 
 
        227,800 
 
 
 
 

   7. พัฒนาระบบจัดการ
ความรู้ที่สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและตอบปัญหาให้
ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้
และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง (best 
practice)  

   8. ส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นองค์กรสี
เขียว Green ARIT 
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กิจกรรม 1 อบรมการใช้งาน 
Google Scholar Citations 
Profile  
 
กิจกรรม 2 อบรมการใช้งาน
ตัวแทนนักศึกษา Young 
webmaster  
 
กิจกรรม 3 อบรมการใช้งาน
คลังข้อมูลสถาบัน (IR) 
 
 
กิจกรรม 4 การพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ระดับบุคลล 
 
กิจกรรม 5 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับ
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี โดยวิธีของ 
Webometrics Ranking  
 
กิจกรรม 6 ติดตามการจัดทํา
เว็บไซต์ระดับคณะ ประจํา 
ไตรมาส  
 
 
 
 
กิจกรรม 7 การติดตามการ

-  มีการจัดอับดับ 
Webomettrics Ranking 
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในดันดับ
ที่สูงกว่าเดิม 
 -  มีการจัดอับดับ 
Webomettrics Ranking 
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในดันดับ
ที่สูงกว่าเดิม 
-  มีการจัดอับดับ 
Webomettrics Ranking 
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในดันดับ
ที่สูงกว่าเดิม 
-  มีจํานวนเว็บไซต์เพิ่มขึ้นจาก
การจัดอันดับของ Search 
Engine  
-  มีแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนอันดับ
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี Ranking  of 
world University โดยวิธี
ของ Webometrics 
- มีการจัดทํารายการสถิติการ
จัดอับดับ Webometrics 
Ranking of world 
University ของเว็บไซต์ระดับ
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ประจําไตรมาส 
 
- มีการจัดทํารายการสถิติการ

66,800 
 
 
 
12,800 
 
 
 
12,800 
 
 
 
101,600 
 
 
9,000 
 
 
 
 
 
6,400 
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จัดทําเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน/
สาขาวิชาประจําไตรมาส  
 
 
 
 
 
 
 

จัดอับดับ Webometrics 
Ranking of world 
University ของเว็บไซต์ระดับ
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ประจําไตรมาส 
 

18,400     
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ส่วนที่ 5 
การนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่นําเสนอ  เพ่ือใหก้ารนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
จึงได้กําหนดแนวทางในการนําไปสู่การปฏิบัติ คือ 

1. กําหนดให้มกีารถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานย่อย โดยการกําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่สําคญัให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกเพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
2. สื่อสารและถ่ายทอดสู่ประชาคม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กําหนดให้มีการจัดกจิกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทัง้ในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีส่ํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดเตรียมไว้ เช่น การจัดประชุมช้ีแจง  การสื่อสารผ่านเวปไซด์ จดหมายข่าว 
3. ติดตามเพ่ือให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์  โดยการนําข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสูร่ะบบ
และกลไกของการประกันคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตาม ประเมินผล  

    4. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้ง    
สร้างตัวช้ีวัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใช้ในการกํากับการดําเนินงานตามเป้าหมายหลกัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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