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บทสรุปผู้บริหาร
ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนาคลังความรู้ เพิ่มพูนภาษา เทคโนโลยีลาหน้า”

วิสัยทัศน์ (Vision)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาคลั ง ความรู้ ที่ มุ่ ง มั่ น
ให้บริการเป็นเลิศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมภิบาล (IT Governance)

พันธกิจ
(1) พัฒนาคลังความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการ
(2) เพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม รวมไปถึงทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียน
(3) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น พั นธกิ จ
มหาวิทยาลัยฯ
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics)
ในช่วงแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียน เพื่อการกาหนดทิศทางให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2555-2558) จึงดาเนินการจัดทาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจ ดังนี
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้าน
ภาษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุ
ศิลปวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้
และการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และประชาชนในท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากร เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้
บัณฑิตและบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทังยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ความมีมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการพระราชดาริ ตลอดจนทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็น
1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของ
ศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และการ
ห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความต้องการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและ
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
เทคโนโลยีในการดาเนินงาน
3. มุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญา
ภายใต้บรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed
Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long
Learning)
4. มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการให้บริการที่มี
คุณภาพ ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และวัด
ความสาเร็จด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
สมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
ศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการการ
ที่สามให้แก่นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และทุกระดับ
พัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากร เพื่อเตรียมเข่าสู่สังคมอาเซียน
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตและ สื่อสารที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร
รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
สารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานด้าน
หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีความ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความ
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการแข่งขัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทังยังเป็นการ ให้บริการของมหาวิทยาลัย
สร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการที่มี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการทางานและการบริหาร
เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ จัดการที่ดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยี 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการ
สารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิ ทางานอย่างมีขวัญและกาลังใจ
บาลและความมีมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในสาหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ความต้องการของสังคม และโครงการพระราชดาริ
ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพ
ต้องการของสังคม และโครงการพระราชดาริ ของประชาชน
ตลอดจนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน

การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องกาหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
รวมถึงความต้องการทรัพยากรบุคลากร ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทังหมดนีจะต้องสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทัง 6 ประเด็นของมหาวิทยาลัย
การกากับติดตามและประเมินผล สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดให้มีกลไกเพื่อ
ควบคุม การปฏิ บั ติง านตามกลยุ ท ธ์ และก่ อ ให้ เ กิ ดการปรั บ ปรุง อย่า งต่ อเนื่ อ ง โดยส านัก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมินคุณภาพภายในประจาปีของสานัก
วิทยบริการฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จ ของการดาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงบประมาณ การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(สมศ.) การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ส่วนที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2556-2559
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานให้บริการ
สารนิเทศสาหรับการเรียนการสอน การวิจัย และผลงานทางวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
ในการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจั ดการและงานบริการวิชาการ และเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนาคลังความรู้ เพิ่มพูนภาษา เทคโนโลยีลาหน้า”

วิสัยทัศน์ (Vision)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาคลั ง ความรู้ ที่ มุ่ ง มั่ น
ให้บริการเป็นเลิศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมภิบาล (IT Governance)

พันธกิจ
(1) พัฒนาคลังความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการ
(2) เพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม รวมไปถึงทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียน
(3) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ
มหาวิทยาลัยฯ
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
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วิสัยทัศน์

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้ ที่มุ่งมั่นให้บริการเป็น
เลิ ศ ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย นและการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมภิบาล (IT Governance)

น์
ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lobrary)

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน
ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)

งานบริการที่มี
ประสิทธิภาพ/คุม้ ค่า

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้
ไอทีธรรมภิบาล (IT Govemance)

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากร

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

บัณฑิตที่มคี ุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น

การปรับปรุงคุณภาพงาน
บริการ

สร้างความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

บัณฑิตมีงานทาที่ดี
มีบรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิตที่ดี

มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี
การปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพสูง

มิติด้านประสิทธิผล

การพัฒนางานบริการ
หลากหลายรูปแบบ

การปรับปรุงโครงสร้างการ
มิติด้าน
บริหารให้เอือต่อการทางานเพี่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ประสิทธิภาพ

มิติด้าน

พัฒนาองค์กร

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอือต่อการ
รักษาคนเก่ง คนดี

พัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถ
อย่างต่อเนื่อง

พัฒนากลยุทธ์และกระบวนการ
จัดการความรู้ขององค์กร

พัฒนาองค์กรที่มีระบบการ
บริหารจัดการทีด่ ี

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและ
ระบบสารสนเทศ

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8
นโยบายการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2558-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
นโยบาย :
1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
1.1 จัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอ
1.2 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึง
สารสนเทศและบริการให้กับประชาคมทังในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Unversity) ในอนาคต
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการจัดหาและการจัดการสารสนเทศ โดยเน้นการเพิ่ม
สารสนเทศที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนือหาเต็ม (Full Text)
1.4 พัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเน้น e-Services ,การ
บริการจุดเดียว และการบริการเชิงรุก
1.5 พัฒนาเครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ให้มีการเข้าถึงเพียงจุดเดียว ในลักษณะ
ของห้องสมุดเกตเวย์ (Gateway Library) ไม่ว่าสารสนเทศจะอยู่ในรูปแบบใดๆ (Printed
material , Multimedia) ทังห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย ห้องสมุดเครือข่ายทังในและ
ต่างประเทศ
2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดาเนินงาน
2.1 จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ
ทังการให้บริการสารสนเทศในองค์กร หรือผ่านระบบเครือข่าย โดยเน้นการดาเนินงานและการ
บริการทังส่วนหน้า (Front office) และบริการส่วนหลัง (back office)
2.2 ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อรองรับระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสมบูรณ์ รวมทังรองรับ
การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
2.3 จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อรองรับระบบสนับสนุนการดาเนินงาน การเผยแพร่และบริการ
สารสนเทศ
2.4 ส่งเสริมการใช้ Social media, e-mail ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) หรือ
ระบบการส่งข้อความสัน (SMS) ในการสื่อสารแทนการใช้เอกสารหรือกระดาษ
3. มุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ หรือ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง(Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
3.1 พัฒนาศักยภาพของห้องสมุดให้เป็นไปตามตัวบ่งชีคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (PULINET)
3.2 เร่งรัดการสร้างบรรยากาศที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต และปรับปรุงภูมิทัศน์ทังภายในและภายนอกให้ดูสวยงามมี
ชีวิตชีวา
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3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศเชิงรุกที่หลากหลายรูปแบบให้กับบุคลากรทังภายใน
และภายนอก
3.4 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการสื่อสารและการให้บริการสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วในการรับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
3.5 พัฒนาระบบการให้บริการเสริมแก่ผู้รับบริการด้วยการนาส่งด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
3.6 จัดสรรและแบ่งพืนที่ภายในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการใช้งาน เอือต่อการเรียนรู้ การวิจัย ตาม
แนวคิดของห้องสมุดสมัยใหม่ และจัดให้มีมุมบริการเพื่อเพื่อนบ้าน (Asean conner)
4. มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.1 เร่งสร้างกลการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความรวดเร็ว
4.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการของห้องสมุดเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง
4.3 บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทังหน่วยงานภายในและภายนอก
4.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพของบุคลากรในการบริการ ด้วย
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บริการสารสนเทศให้มีความรู้ และทักษะในการบริการ
สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ และกลยุทธ์การสืบค้นตลอดจนสร้างให้เกิดจิตวิญญาณใน
การบริการด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
และวัดความสาเร็จด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
5.1 สร้างวัฒนธรรมการบริการของห้องสมุดให้มีภาพลักษณ์ในการเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ โดยให้
ความสาคัญต่อผู้ใช้บริการด้วยการเอาใจใส่ต่อผู้ผู้ใช้บริการ และเติมเต็มจิตวิญญาณในการให้บริการที่
ประทับใจ
5.2 สร้างเป้าหมายและคุณค่าของการบริการร่วมกัน ภายใต้คากล่าวที่ว่า “ผู้ใช้บริการสาคัญที่สุด”
พร้อมกับสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบและตระหนักถึงความสาคัญ
5.3 สารวจความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้เฉาะพกลุ่มเพื่อการบริการที่ตอบสนอง
5.4 ส่งเสริม กระตุ้น และเพิ่มช่องทางในการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการให้บริการ
6. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
6.1 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(PULINET) และแสวงหาความร่วมมือใหม่ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของห้องสมุดเพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AUNILO : ASEAN University Inter-Library Online) ซึ่งเป็น
เครือข่ายย่อย ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN : ASEAN University Network)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
นโยบาย :
1. มุ่งพัฒนาความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
1.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับบุคลากรภายใต้
บรรยากาศที่เป็นนานาชาติ
1.2 ให้บริการทางภาษาด้วยการใช้ e-Language ในการเข้าถึงทรัพยากร โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลา
และสถานที่
2. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม ให้แก่นักศึกษาทุกระดับและบุคลากรเพื่อ
เตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียน
2.1 สร้างความร่วมมือกับคณะในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษา
2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (ห้องบริการ
ทางภาษา)
2.3 พัฒนาและปรับปรุงห้องบริการทางภาษาให้เป็น e-Language เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงทรัพยากร และการบริการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสันที่มุ่งสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามตาม
ความต้องการของผู้รับบริการด้วยวิธีการเน้นการปฏิบัติจริง
2.5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกโดยการให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วย (TA)
2.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการจัดการความรู้ในกลุ่มผู้สอนภาษาอังกฤษ
2.7 สร้างและปรับปรุงแบบทดสอบศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางภาษาที่ได้มาตรฐาน และจัดตังหน่วย
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
นโยบาย :
1. มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาและสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีศักยภาพสอดคล้องกั บ
การดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
2.1 พัฒนาระบบที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผ่านเครือข่าย
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ได้แก่ ระบบการ
บริหารและจัดการระบบการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ระบบการ
จัดการด้านเนือหา (Content Management System : CMS) ระบบการจัดการด้านการนาส่ง
(Delivery Management System : DMS) และระบบการจัดการด้านการทดสอบ (Test
Management System : TMS)
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดการข้อมูล และการจัดหาซอฟต์แวร์และสื่อที่อยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สื่อทางด้านดิจิตอล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอย่าง
เพียงพอนาไปสู่การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2.4 จัดให้มีศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทาหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงรับผิดชอบศึกษาวิจัยเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ทังการศึกษาในระบบและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตลอดจนการจัดทาระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
เชื่อมโยงความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่นผ่านระบบเครือข่าย
2.5 สร้างห้องเรียนคุณภาพที่มีเทคโนโลยีครบวางจรเพิ่มขึน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ด้วยการจัดห้องเรียนให้มีเทคโนโลยีที่หลากหลายบนพืนฐานความพอเพียง รองรับการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนได้ทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อมัลติมิเดียเต็มรูปแบบ
2.6 สร้างความร่วมมือกับคณะในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พร้อม
ทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์
3. สนับสนุนการใช้ห้องสมุดเป็นชุมชนการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกระดับ
3.1 พัฒนาศักยภาพในการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลา
3.2 สร้างบรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Life Long Learning)
3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการที่สร้างความประทับใจ
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3.4 บริการตารา เอกสารประกอบการสอนในศูนย์ตาราของมหาวิทยาลัยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
(Full Text)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
นโยบาย :
1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
1.1 จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เหมาะสมและ
เพียงพอมากขึน
1.3 กาหนดนโยบาย มาตรฐานข้อกาหนดและแนวปฏิบัติของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อให้ระบบมีความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสารองข้อมูล (Site backup) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
2.1 จัดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหาร
จัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัย
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการบริหารงานนักศึกษา ระบบงานงบประมาณ ระบบงาน
พัสดุ และระบบสนับสนุนการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานผ่าน
เครือข่ายร่วมกันได้
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS : Executive Information System) ด้วย
การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ และระบบอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2.4 กาหนดมาตรฐานและการแก้ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล (database) เพื่อนาไปสู่การจัดทาคลังข้อมูล (data warehouse)
ที่ใช้สนับสนุนสารสนเทศ แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ
รวมทังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.6 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อยสองภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลระดับสาขาวิชา ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย
2.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ควบคุมคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
2.8 สร้างกลไกเพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่น
3.1 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ การบริการวิชาการ การให้
คาปรึกษาทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่นที่สามารถนาข้อมูลมาใช้ในเชิงบริหารจัดการได้
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3.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมให้กับหน่วยงานต่างๆผ่านระบบออนไลน์ เพือ่ การเผยแพร่
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรูผ้ ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)
นโยบาย :
1. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการทางานและการบริหารจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทางานอย่างมีขวัญและกาลังใจ
1.3 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในสาหรับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุศิลปวัฒนธรรม
นโยบาย :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการ
พระราชดาริ
2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกาหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ภายใตกรอบ
นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 4 ปี ข้างหน้า
(พ.ศ.2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และนโยบายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 สร้าง 3 พัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 มิติ เพื่อใหยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปสามารถนาไปใชเปนแนวทางใน
การกาหนดลาดับความสาคัญของภารกิจหนวยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประ
จาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กาหนดไว 4 ยุทธศาสตร
คือ
1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สาหรับรายละเอียดสาระสาคัญของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มีดังนี
1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ
เป้าหมาย : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ / สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งคุณภาพ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณ
เพื่อ
1.) บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษาให้มากขึนสามารถตอบสนองความ
ต้องการตลาดแรงงาน
2.) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอืออานวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่าง
มีความสุข
2.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ Internet ไร้
สาย เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.) พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้
3.1 ปฏิรูปหอสมุดให้เป็นศูนย์วิทยาการแห่งการเรียนรู้ (Learning – Resource
Center : LRC) ที่เอือให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างสะดวก (Self Learning
Access) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอสมุดในประเทศและต่างประเทศ
3.2 พัฒ นาสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ / สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งคุณภาพ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรงบประมาณ
เพื่อ
1) พัฒนาระบบการบริการวิชาการ สร้างเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับการเรียนการสอนและมุ่งเน้นการนาไปใช้ประโยชน์
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน
1.2 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัด การเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิต และการวิจัย
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนและการสืบสาน
สนองตอบพระราชปณิธานแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน สายใยรักแห่งครอบครัว
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น
2.1 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสันเฉพาะด้านที่เพิ่มศักยภาพของบุคคลและความ
ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของจังหวัดในรูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การให้บริการวิชาการ และรูปแบบอื่นๆ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. เป้าหมาย : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขียวสะอาด / สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งความสุข
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรงบประมาณ
เพื่อ
1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมเอือต่อความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
1.1 พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับนักศึกษา เพิ่มจานวนพืนที่สีเขียว
เพื่อสร้างบรรยากาศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขียวสะอาด
1.2 สร้ า งและปรั บ ปรุง สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่ เหมาะสมอย่า งเพียงพอและ
เอืออานวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
2) สร้างและบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กาหนดแนวทางการบริหารเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นรักษาคนดีและคนเก่ง
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม
อย่ างต่ อเนื่ อ ง ศึกษาต่อตามความเหมาะสมของบุค ลากรสายวิช าการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรให้เต็มศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
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3.1 สร้ า งและปรั บ ปรุ ง การบริ ห าร ระบบสารสนเทศ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ ข้อมูล สารสนเทศที่ มีความสมบู รณ์ การติ ดตามประเมินผล การ
ประกันคุณภาพในการดาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
3.3 พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนบริหาร
คุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
3.4 ส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
4.

ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอาเซียน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรงบประมาณ

เพื่อ
1)

2)

การสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1 พัฒนาหลักสู ตรที่มุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน
1.2 พัฒนาอาจารย์ บุคลากร ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรม
อาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพสู่สากล
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสู่สากล
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามรถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนให้แก่อาจารย์
นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์
ความเป็นสากล
2.2 พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบอาชีพและการทางานข้ามวัฒนธรรมแก่อาจารย์
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการครังนี ได้วางรูปแบบความสอดคล้องในการนาวิสัยทัศน์เชื่อมโยงไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปของพันธกิจที่จะส่งผลให้วิสัยทัศน์เป็นจริง เป้าประสงค์จะส่งผลให้พันธกิจบรรลุผล และกลยุทธ์ที่
จะต้องสร้ างกิจ กรรมรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองให้ เป้าประสงค์ที่กาหนดสามารถบรรลุ และสามารถชีวัดได้
สามารถสรุปได้ดังภาพ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบแห่งประชาคม
อาเซียน เพื่อการกาหนดทิศทางให้มีความชัดเจนยิ่งขึน ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2557
จึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้าน
ภาษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุ
ศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และ
การให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี
1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดาเนินงาน
3. มุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ หรือ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
4. มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
และวัดความสาเร็จด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากร เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ
ดังนี
1. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามให้แก่นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ
และทุกระดับเพื่อเตรียมเข่าสู่สังคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้
บัณฑิตและบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี
1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากร
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และถูกใช้ได้ตามความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทังยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี
1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การให้บริการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ความมีมาตรฐาน โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการทางานและการบริหารจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทางานอย่างมีขวัญและกาลังใจ
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในสาหรับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการพระราชดาริ ตลอดจนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการ
พระราชดาริ
2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน
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สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1
3

2
3
4

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพแก่
ชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

6

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม
ทานุศิลปวัฒนธรรม

4

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
(e-University)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอที
ธรรมภิบาล (TI Govermance)
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มี
ทักษะด้านภาษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน

5
5
6

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน

ยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ
มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากร
-

2
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
เป้าหมาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์
สานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และการ
ให้ บ ริ การที่เป็ นเลิ ศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ
กลยุทธ์
1. สร้างบรรยากาศ
ความเป็นวิชาการ
ภายในมหาวิทยาลัย
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการ
ทรัพยากรของห้องสมุด
ที่ทันสมัย ทันเวลา
และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
โดยไม่มีข้อจากัดด้าน
เวลาและสถานที่
3. มุ่งพัฒนาระบบการ
ให้บริการโดยใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการ
ดาเนินงาน
4. มุ่งสร้างห้องสมุดให้
เป็นศูนย์รวมของแหล่ง
สร้างปัญญาภายใต้
บรรยากาศที่เอือต่อ
การเรียนรู้ หรือ
การศึกษาค้นคว้าและ
การวิจยั ของนักศึกษา
อาจารย์ และชุมชน
เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง(Self Directed
Learning) และการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต (Life
Long Learning)

ตัวชี้วดั
1. ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(สกอ.2.5)
2.จานวนผู้เข้าใช้บริการ
ช่วงเปิดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าภาคเรียนละ 500 คน
3. จัดหาหนังสือสาหรับผู้
เข้าใช้บริการปีละไม่น้อย
กว่า 1,000 รายการ
4. จัดหาวารสารหนังสือ
(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) เพื่อ
ให้บริการไม่น้อยกว่า 100
ชื่อเรื่อง/ปี
5. จานวนผู้เข้าใช้บริการ
ช่วงเปิดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าภาคเรียนละ 12,000
คน
6. จัดหาอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้ใช้บริการปีละไม่
น้อยกว่า 200 รายการ
7. ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557
5

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558
5

500

500

1,000

1,000

-

100

-

12,000

-

200

85

85

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
งานบริการห้องสมุด
2.โครงการพัฒนาและเพิ่ม
รูปแบบการให้บริการเชิงรุก
2.1 กิจกรรมการให้บริการเชิง
รุก

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หอสมุดกลาง

5. มุ่งพัฒนาห้องสมุด
ให้มีระบบงานและการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

6. มุ่งสร้างภาพลักษณ์
ของห้องสมุดในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ
ใส่ใจต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และวัด
ความสาเร็จด้วยความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7. ส่งเสริมความร่วมมือ
และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับสมาชิก
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมเซียน
เป้าหมาย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งคุณภาพ
เป้าประสงค์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากร เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. พัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาที่สามให้แก่
นักศึกษา บุคลากรสาย
วิชาการ และทุกระดับ
เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคม
อาเซียน

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
(กพร.4.1.2)
3.ร้อยละของการพัฒนา
บุคลากรด้านความรู้
ทักษะ เจตคติเพื่อเตรียม
สู่ประชาคมอาเซียน
4.จานวนผู้เข้าอบรม
1,500 คน
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความพึงพอใจ
6. ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557
85

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558
85

75

80

28

30

85

85

85

85

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
เป้าหมาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนให้
บัณฑิตและบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่
เหมาะสมเป็นเครื่องมื อ
พั ฒนาคุ ณภาพบั ณฑิ ต
และบุคลากร

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
2. ผู้เข้ารับบริการจานวน
15,000 คน /ปี
3. ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(สกอ. 2.5)
4. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินกิจกรรม
5.ผู้เข้าใช้บริการช่วงเปิด
ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 500
คน
6. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้
7. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมสามารถผลิตสื่อ
แบบ Interactive
8. ร้อยละ 85 ของผู้เข้า
รับการอบรมเข้าใช้งาน
ระบบ LMS ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ร้อยละ 90 ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการได้ถูกต้อง
10. นักศึกษาชันปีที่ 2-4
มีความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
10. ร้อยละ 85 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้

2. มุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ความรู้แ ละทัก ษะด้า น
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร
5.

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557
85

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558
85

-

15,000

5

5

-

85

400

500

80

80

80

80

85

85

90

90

80

80

85

85

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
1.3 กิจกรรมสร้างสื่อการเรียน
แบบ Interactive และการใช้
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
LMS@SRU
1.4 กิจกรรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (MIS @ SRU)
1.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่นักศึกษา
1.6 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านไอทีแก่บุคลากรและศิษย์
เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
1.7 กิจกรรมการบริการ
ฝึกอบรมตามคาร้องขอ
2. โครงการพัฒนาศูนย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2.1 กิจกรรมดาเนินงานศูนย์
คอมพิวเตอร์
3. โครงการพัฒนาและ
บารุงรักษาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี
3.1 กิจกรรมบารุงรักษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ตัวชี้วดั
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักสูตรการฝึกอบรมตาม
คาร้องขอ
.
6.

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี
3.2 กิจกรรมจัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
เป้าหมาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มี
ความถูกต้อง เป็ น ปั จ จุ บั น และถูกใช้ได้ตามความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการ
แข่งขัน และเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.มุ่งพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
มหาวิทยาลัย
2.ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย

1.ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4)
2. ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557
5

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558
5

85

85

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่
การเรียนรู้
1.1 กิจกรรมจัดหาทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หอสมุดกลาง

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วดั

3.ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้
ของชุมชนและท้องถิ่น

3.ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3)
4.ระบบบริหารความเสี่ยง
(สกอ. 7.4)
5.ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ
(สกอ.8.1)
6.กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ. 1.1)
7.ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
(กพร.7.1)
8.ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
(กพร. 7.2)
9.ร้อยละของความสาเร็จ
ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน
(กพร7.3)
10.ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.9.1)
11.กระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ.1.1)
12. ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารทุกระดับของ
สานักฯ (สกอ.7.1)
13. 13.ระบบบริหารความ
เสี่ยง (สกอ. 7.4)

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557
5

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558
5

4

5

5

5

3

4

100

100

100

100

100

100

5

5

4

4

3

4

3

4

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)
เป้าหมาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งคุณภาพ
เป้าประสงค์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ความพร้อมของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิ
บาลและความมีมาตรฐาน
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกการทางาน
และการบริหารจัดการ
ที่ดีใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
2. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ทุกระดับของสานักฯ
(สกอ.7.1)
3. ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3)
4. ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.9.1)
6. ระบบกลไกและ
งบประมาณ (สกอ.8.1)
7. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
(กพร.7.1)
8. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
(กพร.7.2)
9. ร้อยละความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน
(กพร.7.3)
10.ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนางานของ
หน่วยงานภายในสานัก
วิทยบริการฯ ปีละ 1 ครัง
11. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถลง
รายการบรรณานุกรม

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557
85

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558
85

4

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

-

1

80

80

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการบริการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
1.1 กิจกรรมการดาเนินงาน
บริหารสานักวิทยบริการฯ
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
1.3 กิจกรรมการจัดการความรู้
ความเสี่ยง
1.4 กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.5 กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สานักวิทยบริการฯ
1.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน
1.8 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
1.9 กิจกรรมบริการตามคาร้อง
ขอ
2.โครงการเครือข่ายสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูมิศาสตร์ภาคใต้
2.1 กิจกรรมเครือข่ายประกัน
คุณภาพ
2.2 กิจกรรมเครือข่ายสานัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้
2.3 กิจกรรมอบรมการเขียน
บรรณานุกรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
-สานักงาน
ผู้อานวยการ
-หอสมุดกลาง
ศูนย์คอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วดั

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพในการ
ทางานอย่างมีขวัญและ
กาลังใจ
3. พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
การตรวจสอบภายใน
สาหรับการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

12. ระบบพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4)
11. กระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ.1.1)
13.ระบบบริหารความ
เสี่ยง (สกอ.7.4)
14.ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้าน
บุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานข้อมูลภาวการมี
งานทาของบัณฑิต
(กพร. 14.1)
15.ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาเพื่อการบริหาร
จัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
(กพร. 14.2)

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2557
5

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2558
5

3

4

5

5

4

4

4

4

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และโครงการพระราชดาริ ตลอดจน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม และโครงการ
พระราชดาริ
2. ส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน
3. ส่งเสริมการบูรณา
การงานบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่ชุมชน

1. ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม
(สกอ.5.1)
2. ร้อยละของการพัฒนา
บุคลากรด้านความรู้
ทักษะ เจตคติเพื่อเตรียม
สู่ประขาคมอาเซียน
3. ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
4. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
เขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ได้ถูกต้อง

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2556
5
28

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
โครงการ/กิจกรรม
2557
5 1. 1. โครงการสานต่อโครงการไอ
ทีตามพระราชดาริ
2. 1.1 กิจกรรมทักษะการเขียน
30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ GOGO
Board

85

85

-

70

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความเชื่อมโยงของ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายและกลยุทธ์
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้ ทีม่ ุ่งมั่นให้บริการเป็นเลิศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนและการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
(e-University) ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล (IT Governance)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พัฒนาคลังความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
เพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม รวมไปถึงทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน

การพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)

สานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาคลังความรู้และการ
ให้บ ริการที่เ ป็นเลิศ เพื่อ สนับ สนุน การศึกษา
ค้ น คว้ า ของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา

เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน

ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา
ให้กับนักศึกษา บุคลากร เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนว
ใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ทานุศิลปวัฒนธรรม

สานั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
บัณฑิตและบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย ครอบคลุ ม
ครบถ้วนและมีคุณภาพ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีความ
ถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น และถู ก ใช้ ไ ด้ ต ามความ
ต้องการและทันต่อสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทังยังเป็นการสร้าง
นวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ

ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ น ศู น ย์ ก ลางพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ความพร้อม
ของบุ คลากรด้ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศควบคู่ไปกั บการใช้ หลั ก
ธรรมาภิบาลและความมีมาตรฐาน

ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่ ว ยง าน ส่ งเ สริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก า ร
วิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของสั ง คม และ
โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ด า ริ
ตลอดจนท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธ์

การพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)

1. มุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา
แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและ
สถานที่
2. มุ่ ง พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดาเนินงาน
3. มุ่ งสร้ างห้ องสมุ ดให้ เป็ น ศูน ย์ร วมของ
แหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอือ
ต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษาค้นคว้าและ
การวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มุ่ งพัฒ นาห้อ งสมุ ดให้ มีระบบงานและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ใส่ ใ จต่ อ ความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร แ ล ะ วั ด
ความส าเร็ จ ด้ ว ยความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
6. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการใช้
ทรั พ ยากรร่ ว มกั น กั บ สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา

เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน
1. พั ฒ นาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามให้แก่
นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และ
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ เตรี ย มเข้ า สู่ สั ง คม
อาเซียน

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารที่เหมาะสม
เป็นเครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากร
2. มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนว
ใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชน
และท้องถิ่น

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการ
ทางานและการบริหารจัดการที่ดีใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพในการทางานอย่างมี
ขวัญและกาลังใจ
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในสาหรับการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ทานุศิลปวัฒนธรรม
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และ
โครงการพระราชดาริ
2.ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
3.ส่งเสริมการบูรณาการงาน
บริการวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชน
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ตัวชีวัด

การพัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
1. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)
2. จานวนผู้เข้าใช้บริการช่วงเปิดภาคเรียน
ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 500 คน
3.จัดหาหนังสือสาหรับผู้เข้าใช้บริการปีละ
ไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ
4. จัดหาวารสารหนังสือ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้บริการไม่น้อยกว่า
100 ชื่อเรื่อง/ปี
5. จานวนผู้เข้าใช้บริการช่วงเปิดภาคเรียน
ละ 12,000 คน
6. จัดหาอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ใช้บริการ
ปีละไม่น้อยกว่า 200 รายการ
7. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา

เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน
1. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทอสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
(กพร.4.1.2)
3. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรด้าน
ความรู้ทักษะ เจตคติเพื่อเตรียมสู่
ประชาคมอาเซียน
4. จานวนผู้เข้าอบรม 1,500 คน
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
พึงพอใจ
6. ร้อยละความพึงพอใจด้านการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
1. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการ
2. ผู้เข้ารับบริการจานวน 15,000
คน/ปี
3. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
4. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรม
5. ผู้เข้าใช้บริการช่วงเปิดภาคเรียนไม่
น้อยกว่า 500 คน

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
1. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)
2. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ (สกอ. 7.2)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนว
ใหม่โดยใช้ไอทีธรรมาภิบาล
(IT Govermance)

1. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการ
2. ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสานักฯ
(สกอ. 7.1)
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3)
4. ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ. 9.1)
5. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต (กพร)
6. ระบบกลไกและงบประมาณ
(สกอ. 8.1)
7. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายลงทุน
(กพร.7.1)
8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม (กพร.7.2)
9. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน (กพร. 7.3)
10. ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4)
11. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ (สกอ. 7.2)
12. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
13.ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
14. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)
15. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านบุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์
มีงานทาของบัณฑิต (กพร. 14.1)
16.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเพื่อการบริหาร
จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
(กพร. 14.2)
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ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ทานุศิลปวัฒนธรรม
1. ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)
2. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากร
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติเพื่อ
เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
3. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
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ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่
ระดับคณะ/สถาบัน/สานัก หน่วยงานปฏิบัติต่างๆ โดยกาหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทังในระดับมหาวิทยาลัย
คณะ/สานัก/สถาบัน ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน
รวมทังมีความสมดุลระหว่างมิติป ระสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยมี
รายละเอียดดังนี

หลักการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ โดยอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน ทังในแง่ของผลผลิต (Output) และผลผลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทังการ
พัฒ นาคุ ณภาพและสร้ างความพึ งพอใจให้ แก่ ประชาชนผู้ รับบริ การ โดยนาเอาเทคนิค การบริห ารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม เป็นต้น
เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ” หรือ RBM (Results
Based Management) เป็ น การบู ร ณาการหรื อ เชื่ อ มโยงเรื่ อ งของการวางแผนเชิ งกลยุ ท ธ์ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทาตัวชีวัดผลการ
ดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทังการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน ในส่วนของระบบการงบประมาณ เป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดั บ
ยุทธศาสตร์กับคาของบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอด
รับกัน เรียกว่า การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน” หรือ PBB (Performance Based
Budgeting) หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย
(Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยสรุปแล้วกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร มี 5 ขันตอนดังนี
1.

การพัฒนายุทธศาสตร์ คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาจใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในดู
จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder Analysis) ทังนียุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและพันธกิจขององค์กร
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2.

3.
4.

5.

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยต้องกาหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทังในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับ
บุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทังมีความสมดุล
ระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย ซึ่ง
หน่วยงาน อาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการ
วางแผนและสื่อสาร กลยุทธ์ได้
การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
การติดตามและเรียนรู้ คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report – SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลได้
การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์ คือ การปรับยุทธศาสตร์ในเข้ากับสถานการณ์หรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เพื่อป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ระบบ กลไกการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ไปสู่การปฏิบัตินัน มหาวิทยาลัยดาเนินการตามขันตอน ดังนี
1. กองนโยบายและแผน แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของตนเองให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย โดยกิ จ กรรมที่ ป รากฏในแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
หน่วยงานสามารถมีได้ทัง โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/
กิจกรรม ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ฯลฯ โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มา
ของงบประมาณ
2. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องกาหนดตัวชีวัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล โดยตัวชีวัดของหน่วยงานมาจาก
2.1 ตั ว ชี วั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป รากฏในเอกสารแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ตาม
ปีงบประมาณ ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงาน
2.2 สรางตัวชีวัดเพิ่มเติมขึนมาได้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน หากหนวยงานมีจุดเดนและ
ตัวชีวัดของมหาวิทยาลัยยังไมมีการกาหนดไว
2.3 เลือกตัวชีวัดที่ปรากฏในคู่มือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดย
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาภายนอก โดยส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.) และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
เกี่ยวของกับหนวยงาน
3. หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในแลว มหาวิทยาลัยจะ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของหนวยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชีวัดตาม 2 และในแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานมาจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและใหมีการลงนามรวมกันระหวางอธิการบดี
และหัวหนาหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
4. เมื่อหนวยงานไดดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแลวเสร็จเมื่อใด ให
รายงานผลการปฏิบัติงานทังในดานการใชจายงบประมาณ การบรรลุเปาหมายทังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมทังผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตอมหาวิทยาลัย โดยผ่าน
กองนโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสินการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5. เมื่อสินปงบประมาณ ใหหนวยงานจัดทารายงานประจาปและรายงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชีวัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลมเดียวกัน
6. งานประกัน คุณภาพให้ มี การดาเนินการตรวจ ประเมิ นคุณภาพภายใน แล วจัดทารายงาน
ประจาปีซึ่งเปนการ รวบรวมผลการดาเนินงานภายใตกลยุทธและรายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวชีวัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการเปนเลมเดียวกัน
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ส่วนที่ 5
การกากับ ติดตาม ประเมินผล
การกากับ ติดตาม ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการ ในระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ ในที่นีจะแสดงผลการกากับ
ติด ตาม แผนปฏิ บั ติร าชการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ราษฎร์ธ านี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี

กรอบการกากับ ติดตามและประเมินผล
ส าหรั บ กรอบการกากับ ติ ดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ /
กิจกรรมและความสาเร็จขององค์กรนัน มหาวิ ทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทังในรูปผลผลิต (output) และผลลั พธ์ (outcome) ทังนีจะใช้
รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การ
ประเมิ น เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders audit) นอกจากนันจะประเมินทังระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จ
สินโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นเอกภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกภาคส่วนในองค์กร และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก้ไข และปรับแผนให้เหมาะสม เป็น
กลไกส าคั ญที่ จ ะผลั ก ดัน การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนอีก วิ ธี ห นึ่ ง กอปรกั บปั จจุ บั นรั ฐบาลได้ ให้
ความส าคั ญต่ อการพั ฒนาระบบราชการ. โดยน าเกณฑ์ การประเมิ นมาใช้ เป็ นแนวทางในการยกระดั บการ
บริหารงานภาครัฐ พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภาครัฐ
2) สานักงบประมาณ : แบบสงป. 301-302 และ PART
3) สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี ,PMQA
4) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ทัง
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วคื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โ ดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การวิเคราะห์ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของสานักงบประมาณ นอกจากนี
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) หลักการและที่มา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับ ผิดชอบของผู้ป ฏิบั ติงาน การมีส่ว นร่ว มของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทังนี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 12 กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรื อโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทังนีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ที่
1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน กาหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดาเนินงาน
โดยจัดให้มีการเจรจาและทาข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจาปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดาเนินงาน
รายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้ารวมทังให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสินปีและถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจาปีแก่ส่วนราชการ
4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาการ
พัฒ นาการปฏิบั ติร าชการและทาข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว้
2) การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ :
Performance Assessment Rating Tool – PART หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ
หน่วยงาน กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรงบประมาณ และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้อาศัยงบประมาณ จากทังส่วนงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ ทังนีในแต่ละรอบปี มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจาปี
และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่สานักงบประมาณได้ชีแจง ในปัจจุบันที่มีการนาระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และ
มหาวิทยาลั ย ได้รับ การจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนที่ส อดคล้ องกับ การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตาม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Function) และมิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะ
พืนที(่ Area)
ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ มหาวิท ยาลั ย ได้ ด าเนิน การตามกระบวนการการจั ดการ
งบประมาณของสานักงบประมาณ ที่ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ และการติดตามผลและประเมินผล ทังนีโดยปกติแล้วระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ในส่วนการติดตามและประเมินผล มีการดาเนินงานทัง การติดตามผล(Monitoring) ที่
ทาเป็นรายเดือน และการประเมินผล(Evaluation) ซึ่งมีการประเมินในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยทาการประเมิน
ประสิทธิภาพรายไตรมาส การประเมินประสิทธิผลรายปี และการประเมินผลกระทบตังแต่ 2 ปีขึนไป
ทังนีเน้นการติดตามความสาเร็จของการนาส่งผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งผลลัพธ์
เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายระดับชาติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการติดตามผลที่ได้
จากการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือการติดตามผลผลิต และในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์นี มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ
แม้ ว่า ในปั จ จุ บั น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ราษฎร์ธ านี ยัง คงมีก ารจัด ทารายงานผลการ
ดาเนินงาน โดยติดตามผลการดาเนินงานที่ใช้แบบรายงานทัง สงป.301 สงป.302 สงป.302/1 สงป.302/2
และ สงป.302/3 โดยมีการจัดทารายงานทุกรอบเดือน และทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน
จากผลผลิตหรื อการให้บ ริการของมหาวิทยาลั ย และมหาวิทยาลัยได้กาหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผน
งบประมาณและเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการนาส่งผลผลิต
ที่สาคัญ 6 ผลผลิต ดังนี (1) ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ผลผลิตผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (3) ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) ผลผลิตงานการ
ให้บริการวิชาการ (5) ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ (6) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ทังนีการวัดผลการดาเนินงานวัดผลจากตัวชีวัดที่ได้กาหนด ส่วนใหญ่แล้วเปรียบเทียบกันระหว่างแผนกับผลการ
ปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดาเนินงานในแต่เดือน/ไตรมาส นอกจากนีแล้ว ตังแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2548 สานักงบประมาณ ได้มีการนาเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซึ่งเป็นการเริ่มดาเนินการเตรียมความ
พร้อม และดาเนินการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2549
ทังนีสานักงบประมาณได้กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่
ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART)
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 โดยส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามแนวทางและขันตอนที่สานักงบประมาณกาหนด
รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณนี
เป็นข้อมูลสาคัญที่สานักงบประมาณจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และ
จัดทารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่สาหรับส่วนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถนาเครื่องมือ PART นีใน
การประเมิน ผลการดาเนิน งานด้ว ยตนเอง(Self Assessment) เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนการนา
งบประมาณไปใช้ดาเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบความสาเร็จระหว่าง การดาเนินงาน และสามารถนามาใช้
เพือ่ การวัดผลสาเร็จหลังสินสุดการดาเนินงาน ซึ่งทาให้มหาวิทยาลัย สานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝ่าย

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

40
บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่มากเพียงพอเพื่อประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณ
ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
การกากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตามปี ง บประมาณ เป นการรวบรวมและวิ เ คราะห ขอมู ล ทั งในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ เพื่ อ ค นหาว า
มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตังไวหรือไม ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะ
เสนอตอผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานใหทราบถึงสภาพ ปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูล
เพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากร
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทังเปนขอมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป

วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล
1) เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในชวงปงบประมาณ กับเปาหมายที่กาหนดไว
2) เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนกลับ (AAR) ใหมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ รวมทังเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กรอบแนวคิดการกากับ ติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้พัฒนากรอบแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผลให้
เป็นระบบ ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี
1) ติดตามกากับการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทัง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ดังนี
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การ
เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านภาษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้ไอทีธรร
มาภิบาล (IT Govermance)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุ
ศิลปวัฒนธรรม
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2) พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทัง 3 มิติ คือ
มิติวาระ (Agenda, Policy)
1. นโยบายรัฐบาล, กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการเร่งด่วน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ มิติภารกิจ (Function)
3. คารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
4. การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณมิติพืนที่ (Area)
5. การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมตัวชีวัดที่สาคัญ
และท้าทายสาหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดาเนินงานของผู้บริหาร
4) พัฒนาระบบการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กาหนดให้ทุกหน่วยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหน่วยงานเอง ควบคู่ไปกับการประเมินผลใน
ภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

แนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปตามปี
งบประมาณ มีแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี
1) ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส ดาเนินการ
โดยกองนโยบายและแผน
2) ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร
งบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตังโดยมหาวิทยาลัย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนีเปน ทังการ
ประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ
(Summative Evaluation)
3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ซึง่ แต่งตังโดยสภามหาวิทยาลัย
4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแตงตังโดย
มหาวิทยาลัย
5) ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยคณะกรรมการ
จัดทาคารั บรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจาปี ซึ่งแต งตังโดย
มหาวิทยาลัย
6) ผลการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวข้างต้นจะรองรับการประเมิน
โดยหนวยงานภายนอก ไดแก
1. การประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจาป
งบประมาณ
2. การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

