แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.25
60 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และ มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน โดย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการภายใตกรอบแผน ปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.25 602563)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563
สวนที่ 2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560-2563)
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล

หนา
1
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บทสรุปผูบริหาร
ปรัชญา (Philosophy)

“สรางสรรคการเรียนรูดวยบริการที่เปนเลิศ”

วิสัยทัศน (Vision)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางของการพัฒนาคลังความรูและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มุงมั่นใหบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

พันธกิจ

(1) พัฒนาคลังความรู สารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ
(2) เพิ่มขีดความสามารถและทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา บุคลากร
(3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
(5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูใหกับชุมชนในมหาวิทยาลัย และทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics)

ในชวงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.25 60-2564) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทิศทางยุทธศาสตร มุงสูมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใชชุมชนทองถิ่น) เพื่อการกําหนดทิศทางใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ.25 60-2563) จึงดําเนินการจัดทําตามประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกัน ซึ่งประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตรตามภารกิจ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางการเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนในทองถิ่น พรอมทั้งมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เปาประสงค : บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
เปาประสงค : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใตการทํางานใน
สังคมดิจิทัล

3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
เปาประสงค
กลยุทธ
สํานักวิทยบริการและเทค โนโลยีสารสนเทศ เปน 1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
ศูนยกลาง การเรียนรูที่ทันสมัย ใหบริการแก
รูปแบบที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบนองความตองการ
นักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนใน
ของผูใชบริการ โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งมีทรัพยากรเทคโนโลยี
หองสมุดใหเปน Learning Center ของชุมชนใน
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยและทองถิ่น
2. พัฒนาและสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลน และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนและการทํา
ผลงานทางวิชาการ
3. จัดทําสื่อนิทรรศการออนไลนและนําเสนอผานทาง
ระบบจอภาพประชาสัมพันธ (Digital Signage)
4. จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลนแบบ MOOC
5. พัฒนาสื่อวิดีทัศนประกอบการเรียนการสอนออนไลน
และนิทรรศการออนไลน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาประสงค
กลยุทธ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน 1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อ
หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ
ตอบสนองความตองการสังคม
วิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
2. สงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตอการประกอบ
และดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ อาชีพของประชาชน
พระราชดําริ
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เปาประสงค
กลยุทธ
บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนง 1. สรางเครือขายความรวมมือสํานักวิทยบริการและ
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนให
บุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่สูงขึ้น
3. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจและสรางวัฒนธรรม
องคกรที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
เปาประสงค
กลยุทธ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยี 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขาย
สารสนเทศที่ทันสมัย ภายใตการทํางานใน
และคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและรองรับการใชงาน
สังคมดิจิทัล
อยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบสํารองขอมูลในดานระบบเครือขาย และ
ระบบสารสนเทศ
3. จัดหาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยดานระบบ
เครือขาย ระบบซอฟแวรคอมพิวเตอร และระบบวงจรปด
เพื่อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน และระบบประชุมทางไกล ใหมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. พัฒนาเว็บไซตและเนื้อหาดิจิทัลใหมีความทันสมัย ตรง
ตามความตองการของผูใชขอมูล และรองรับการจัดอันดับ
เว็บไซตขององคกรตางๆ
6. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารทั้งระบบมหาวิทยาลัยและระดับทองถิ่น
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. พัฒนาระบบจัดการความรูที่สามารถวิเคราะหปญหาและ
ตอบปญหาใหผูใชงานสามารถเรียนรูและแกปญหาเบื้องตน
ไดดวยตนเอง (best practice)
9. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและเครือขาย
10.สงเสริมหองสมุด เพื่อการเปน Green Library
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การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตองกําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
รวมถึงความตองการทรัพยากรบุคลากร ครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง ซึ่งทั้งหมดนี้จะตองสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
การกํากับติดตามและประเมินผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดใหมีกลไกเพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดย
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก การประเมินคุณภาพภายในประจําปของ สํานัก
วิทยบริการฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จ ของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ ( PART) ของสํานักงบประมาณ การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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สวนที่ 1
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2560-2563
นโยบายการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2560-2563
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
นโยบาย :
1. มุงพัฒนาศักยภาพการใหบริการทรัพยากรของหองสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่
1.1 จัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอ
1.2 พัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-library) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง
สารสนเทศและบริการใหกับประชาคมทั้งในประเทศและตางประเทศ และสนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-Unversity) ในอนาคต
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศใหตอบสนองตอการจัดหาและการจัดการสารสนเทศ โดยเนนการเพิ่ม
สารสนเทศที่เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเนื้อหาเต็ม (Full Text)
1.4 พัฒนาระบบการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ โดยเนน e-Services ,การ
บริการจุดเดียว และการบริการเชิงรุก
1.5 พัฒนาเครื่องมือในการสืบคนสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ใหมีการเขาถึงเพียงจุดเดียว ในลักษณะ
ของหองสมุดเกตเวย (Gateway Library) ไมวาสารสนเทศจะอยูในรูปแบบใดๆ (Printed
material , Multimedia) ทั้งหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย หองสมุดเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศ
2. มุงพัฒนาระบบการใหบริการโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
2.1 จัดใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชทุกระดับ
ทั้งการใหบริการสารสนเทศในองคกร หรือผานระบบเครือขาย โดยเนนการดําเนินงานและการ
บริการทั้งสวนหนา (Front office) และบริการสวนหลัง (back office)
2.2 ประยุกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา หรือการสรางนวัตกรรมใหมที่ตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ เพื่อรองรับระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่มีความสมบูรณ รวมทั้งรองรับ
การปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต
2.3 จัดหาอุปกรณที่เหมาะสม เพื่อรองรับระบบสนับสนุนการดําเนินงาน การเผยแพรและบริการ
สารสนเทศ
2.4 สงเสริมการใช Social media, e-mail ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document) หรือ
ระบบการสงขอความสั้น (SMS) ในการสื่อสารแทนการใชเอกสารหรือกระดาษ
3. มุงสรางหองสมุดใหเปนศูนยรวมของแหลงสรางปญญาภายใตบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู หรือ
การศึกษาคนควาและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย และชุมชน เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง(Self Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชี

วิต (Life Long Learning)
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3.1 พัฒนาศักยภาพของหองสมุดใหเปนไปตามตัวบงชี้คุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (PULINET)
3.2 เรงรัดการสรางบรรยากาศที่เนนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยการ
พัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต และปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกใหดูสวยงามมี
ชีวิตชีวา
3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชสารสนเทศเชิงรุกที่หลากหลายรูปแบบใหกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
3.4 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการสื่อสารและการใหบริการสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วในการรับ
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
3.5 พัฒนาระบบการใหบริการเสริมแกผูรับบริการดวยการนําสงดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกส
3.6 จัดสรรและแบงพื้นที่ภายในหองสมุดใหสอดคลองกับการใชงาน เอื้อตอการเรียนรู การวิจัย ตาม
แนวคิดของหองสมุดสมัยใหม และจัดใหมีมุมบริการเพื่อเพื่อนบาน (Asean conner)
4. มุงพัฒนาหองสมุดใหมีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.1 เรงสรางกลการสื่อสารภายในองคกรใหมีความรวดเร็ว
4.2 ประชาสัมพันธกิจกรรมการบริการของหองสมุดเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ และ
ตอเนื่อง
4.3 บริหารงานแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
4.4 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพของบุคลากรในการบริการ ดวย
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่บริการสารสนเทศใหมีความรู และทักษะในการบริการ
สารสนเทศเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ และกลยุทธการสืบคนตลอดจนสรางใหเกิดจิตวิญญาณใน
การบริการดวยรูปแบบที่หลากหลาย
5. มุงสรางภาพลักษณของหองสมุดในการใหบริการที่มีคุณภาพ ใสใจตอความตองการของผูใชบริการ
และวัดความสําเร็จดวยความพึงพอใจของผูใชบริการ
5.1 สรางวัฒนธรรมการบริการของหองสมุดใหมีภาพลักษณในการเปนแหลงความรูที่มีคุณภาพ โดยให
ความสําคัญตอผูใชบริการดวยการเอาใจใสตอผูผูใชบริการ และเติมเต็มจิตวิญญาณในการใหบริการที่
ประทับใจ
5.2 สรางเปาหมายและคุณคาของการบริการรวมกัน ภายใตคํากลาวที่วา “ผูใชบริการสําคัญที่สุด”
พรอมกับสื่อสารใหบุคลากรทุกคนทราบและตระหนักถึงความสําคัญ
5.3 สํารวจความตองการบริการสารสนเทศของผูใชเฉาะพกลุมเพื่อการบริการที่ตอบสนอง
5.4 สงเสริม กระตุน และเพิ่มชองทางในการรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการ เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการใหบริการ
6. สงเสริมความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกันกับสมาชิกเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ
6.1 สรางความรวมมือกับพันธมิตรเครือขายโดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(PULINET) และแสวงหาความรวมมือใหมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของหองสมุดเพื่อรองรับการเปนเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน (AUNILO : ASEAN University Inter-Library Online) ซึ่งเปน
เครือขายยอย ภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN : ASEAN University Network)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นโยบาย :
1. มุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่และการพัฒนาตนได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาและสรรหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีศักยภาพสอดคลองกับ
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
2.1 พัฒนาระบบที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเรียนรูในรูปแบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผานเครือขาย
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย ไดแก ระบบการ
บริหารและจัดการระบบการเรียนรู (Learning Management System : LMS) ระบบการ
จัดการดานเนื้อหา (Content Management System : CMS) ระบบการจัดการดานการนําสง
(Delivery Management System : DMS) และระบบการจัดการดานการทดสอบ (Test
Management System : TMS)
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถจัดการขอมูล และการจัดหาซอฟตแวรและสื่อที่อยูในรูปแบบ
ตางๆ เชน สื่อทางดานดิจิตอล เปนตน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอยาง
เพียงพอนําไปสูการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
2.4 จัดใหมีศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน เชน การผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูล การแกปญหาเทคโนโลยีดานการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว
รวมถึงรับผิดชอบศึกษาวิจัยเพื่อการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย ทั้งการศึกษาในระบบและ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตลอดจนการจัดทําระบบการจัดการความรูเพื่อการ
เชื่อมโยงความรูสูชุมชนและทองถิ่นผานระบบเครือขาย
2.5 สรางหองเรียนคุณภาพที่มีเทคโนโลยีครบวางจรเพิ่มขึ้น เพื่อกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบ
บูรณาการ ดวยการจัดหองเรียนใหมีเทคโนโลยีที่หลากหลายบนพื้นฐานความพอเพียง รองรับการ
ใชสื่อการเรียนการสอนไดทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อมัลติมิเดียเต็มรูปแบบ
2.6 สรางความรวมมือกับคณะในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรพรอม
ทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร
3. สนับสนุนการใชหองสมุดเปนชุมชนการเรียนรูของนักศึกษาทุกระดับ
3.1 พัฒนาศักยภาพในการใหบริการทรัพยากรของหองสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา
3.2 สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู หรือการศึกษาคนควาและการวิจัยของนักศึกษา เพื่อ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชีวิต
(Life Long Learning)
3.3 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการใหบริการที่สรางความประทับใจ
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3.4 บริการตํารา เอกสารประกอบการสอนในศูนยตําราของมหาวิทยาลัยในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม
(Full Text)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
นโยบาย :
1. มุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการทํางานและการบริหารจัดการที่ดีใชทรัพยากรอยางคุมคา
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทํางานอยางมีขวัญและกําลังใจ
1.3 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในสําหรับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
นโยบาย :
1. มุงพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
1.1 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเหมาะสมและ
เพียงพอมากขึ้น
1.3 กําหนดนโยบาย มาตรฐานขอกําหนดและแนวปฏิบัติของงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อใหระบบมีความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสํารองขอมูล (Site backup) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย
2.1 จัดใหมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหาร
จัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัย
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ไดแกระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการบริหารงานนักศึกษา ระบบงานงบประมาณ ระบบงาน
พัสดุ และระบบสนับสนุนการศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงานผาน
เครือขายรวมกันได
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง (EIS : Executive Information System) ดวย
การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ และระบบอื่นๆที่
เกี่ยวของ
2.4 กําหนดมาตรฐานและการแกปญหาการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล (database) เพื่อนําไปสูการจัดทําคลังขอมูล (data warehouse)
ที่ใชสนับสนุนสารสนเทศ แกผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับปฏิบัติการ
รวมทั้งหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
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2.6 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตอยางนอยสองภาษา เพื่อประชาสัมพันธขอมูลระดับสาขาวิชา ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย
2.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชควบคุมคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
2.8 สรางกลไกเพื่อใหระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของชุมชนและ
ทองถิ่น

3.1 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ การบริการวิชาการ การให
คําปรึกษาทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและทองถิ่นที่สามารถนําขอมูลมาใชในเชิงบริหารจัดการได
3.2 พัฒนาระบบการจัดการความรูอยางเหมาะสมใหกับหนวยงานตางๆผานระบบออนไลน เพื่อการเผยแพร
และการแลกเปลี่ยนองคความรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สวนที่ 2
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2560-2563) สูการปฏิบัติ
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสาร ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไปสู
ระดับหนวยงานภายในสํานักฯ โดยกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับหนวยงานภายในสํานักฯ ไป
จนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุล
ระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ
โดยอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ( New Public Management) โดยแนวคิดดังกลาวตองการให
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเนนถึงวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลผลัพธ (Outcome) และความคุมคาของเงิน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหมเขามาประยุกตใช เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม เปนตน
เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ” หรือ RBM (Results
Based Management) เปนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรและ
เปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา รวมทั้งการใชประโยชนของ
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน ในสวนของระบบการงบประมาณ เปนการเชื่อมโยงผลงานของหนวยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตรกับคําของบประมาณ กลาวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงินงบประมาณจะตองสอด
รับกัน เรียกวา การวางแผน “การงบประมาณที่มุงเนนผลงาน ” หรือ PBB (Performance Based
Budgeting) หนวยงานภาครัฐจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม ( Activity based costing) และตนทุนตอหนวย
(Unit cost) อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยสรุปแลวกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตรอยางครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การพัฒนายุทธศาสตร คือ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจใช
เครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยภายในดู
จุดออน จุดแข็งขององคกร (SWOT Analysis) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดินและพันธกิจขององคกร
2. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ โดยตองกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับ
บุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุล
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3.
4.

5.

ระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกรดวย ซึ่ง
หนวยงาน อาจใช Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในการ
วางแผนและสื่อสาร กลยุทธได
การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธที่ไดวางไว
การติดตามและเรียนรู คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว ซึ่งหลาย ๆ หนวยงานไดประยุกตใชรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report – SAR) และ War Room เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลได
การทดสอบและปรับยุทธศาสตร คือ การปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการประเมินความเสี่ยง ดาน
ยุทธศาสตร (Strategic Risk) เพื่อปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูความเปนเลิศ
จะเกิดผล สัมฤทธในทางปฏิบัติไดจะตองประกอบดวยระบบ กลไกการดําเนินงานหลายสวนดวยกัน การสรางการ
ยอมรับและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในสํานักฯเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะจะเปนกลไกที่รวมกันขับเคลื่อน
นําแนวทางการพัฒนาสํานักฯไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ควบคูกับการวางแผนพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ
ตามหนาที่และความรับผิดชอบ การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากรการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร
ตลอดจนการพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้
ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการ
4 ป (พ.ศ. 2560-2563) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปสูการปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยการถายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมายหนวยงานตางๆ ภายในสํานักฯเพื่อใชเปนแนว
ปฏิบัติ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีแนวปฏิบัติตางๆ ดังนี้
1. เสริมสรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับ แผน และกลวิธีนําแผนลงสูระดับหนวยงาน และบุคคล เพื่อใหบุคลากรทุก ระดับได
รับทราบและเกิดทักษะในการนําไปปฏิบัติ
2. การถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศสูระดับหนวยงานภายในสํานักฯ โดยการชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจนใน
แตละประเด็น จัดการประชุม สัมมนาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกําหนดคาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม
ตลอดจนทรัพยากรที่ตองการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป การกํากับผลการปฏิบัติงาน
ตอไป
3. สนับสนุนใหหนวยงานภายในสํานักฯ ชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจน เชน การประชุม
สัมมนา เปนตน
4. พิจารณาสนับสนุนเพื่อใหโครงการที่กําหนดไวสามารถดําเนินไปได ทั้งนี้ หนวยงานภายในสํานัก
ตองใหการสนับสนุนในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ
5. การสรางพลังและความรวมมือเพื่อนําไปสูผลที่ตั้งเปาหมายไว ตามแผนงานและโครงการ เรื่อง
ที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะ
นํามาใชประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนําของผูบริหารระดับตางๆ การมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
6. สํานักฯจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางทั่วถึงและตอเนื่องแกสาธารณะ และบุคลากรในทุก
ระดับ การวางระบบสนับสนุนตางๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การ
บริหารแบบมีสวนรวม การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายที่สําคัญใหแก
หนวยงานภายในสํานักฯ โดยพัฒนาระบบการสื่อสารภายในสํานักฯ เพื่อประชาสัมพันธแผนให
บุคลากรไดรับทราบโดยทั่วกันดวยรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก ทางเว็บไซต สื่อแผนพับ เปนตน
7. สํานักฯจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในองคกรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่
ดี (Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ เพื่อเสริมสราง ขีดความสามารถ ขวัญและ
กําลังใจของบุคลากร หนวยงานและองคกรใหมีความเขมแข็ง และมีระบบการวิเคราะหติดตาม
สถานการณ เพื่อใหสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดี เสริมสรางสมรรถนะของ
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บุคลากร จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร และการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอยางพอเพียง
8. การบริหารผลการปฏิบัติงาน สํานักฯจะจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ใหมีกลไกเพื่อ
เฝาระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวาจะตองมีการแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับขั้นของความรับผิดชอบ
เปนรายเดือนและหรือรายไตรมาส ขึ้นอยูกับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใชการกําหนด
กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกําหนดตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรม
เปนกลไกกํากับ
9. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไข การ ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรใหบรรลุผล โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร เพื่อรวมกัน
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่ทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกิดความลาชา พรอมทั้งกําหนดแนว
ทางแกไขปรับปรุง
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสําเร็จขององคกร สํานักฯจะจัดใหมี
กลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุง อยางตอเนื่อง
ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับ
เปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ภายใตการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ.
สกอ. และหนวยงานตางๆ ใหเปนเอกภาพ
ระบบ กลไกการนําแผนสูการปฏิบัติ
ในการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ไปสูการปฏิบัตินั้น สํานักฯ
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กองนโยบายและแผน แจงใหหนวยงานภายในสํานักฯรับทราบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป และใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของตนเอง
ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานสามารถมีไดทั้ง โครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับงบประมาณจากสํานักฯ โครงการ/
กิจกรรม ที่ไมไดใชงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
โครงการ/กิจกรรม ที่ใชเงินจากเงินรายไดของหนวยงาน ฯลฯ โดยระบุใหชัดเจนถึงแหลงที่มา
ของงบประมาณ
2. แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหนวยงานมาจาก
2.1 ตัวชี้วัดของสํานักฯที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ตามปงบประมาณ ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงาน
2.2 สร างตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาไดตามอัตลักษณของหนวยงาน หากหน วยงานมีจุดเดนและ
ตัวชี้วัดของสํานักฯยังไมมีการกําหนดไว
2.3 เลือกตัวชี้วัดที่ปรากฏในคูมือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดย
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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3.

4.

5.
6.

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
เกี่ยวของกับหนวยงาน
หลังจากที่สํานักฯอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหน วยงานภายในแลว สํานักฯจะจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพื่อเป นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดตาม 2 และในแผนปฏิบัติราชการของหน วยงานมา
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เมื่อหน วยงานไดดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแล วเสร็จเมื่อใด ให 
รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในดานการใชจายงบประมาณ การบรรลุเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต อสํานักฯ โดยผานกอง
นโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เมื่อสิ้นป งบประมาณ ให หนวยงานจัดทํารายงานประจําป และรายงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลมเดียวกัน
งานประกันคุณภาพใหมีการดําเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน แล
 วจัดทํารายงาน
ประจําปซึ่งเป นการ รวบรวมผลการดําเนินงานภายใต กลยุทธและรายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการเปนเลมเดียวกัน
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ ไดวางรูปแบบความสอดคลองในการนําวิสัยทัศนเชื่อมโยงไปสูการ
ปฏิบัติในรูปของพันธกิจที่จะสงผลใหวิสัยทัศนเปนจริง เปาประสงคจะสงผลใหพันธกิจบรรลุผล และกลยุทธที่
จะตองสรางกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนองใหเปาประสงคที่กําหนดสามารถบรรลุและสามารถชี้วัดได
สามารถสรุปไดดังภาพ

วิสัยทัศน
พันธกิจ
ยุทธศาสตร
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
กลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทิศทางยุทธศาสตร มุงสูการเปน มหาวิทยาลัยเพื่อการรับ
ใชชุมชนทองถิ่น เพื่อการกําหนดทิศทางใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
พ.ศ.2560 จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล

ประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงคและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางการเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนในทองถิ่น พรอมทั้งมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบนอง
ความตองการของผูใชบริการ โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปน Learning Center ของ
ชุมชนในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
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2. พัฒนาและสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลน และหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนและ
การทําผลงานทางวิชาการ
3. จัดทําสื่อนิทรรศการออนไลนและนําเสนอผานทางระบบจอภาพประชาสัมพันธ (Digital Signage)
4. จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนแบบ MOOC
5. พัฒนาสื่อวิดีทัศนประกอบการเรียนการสอนออนไลนและนิทรรศการออนไลน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการสังคม
2. สงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตอการประกอบอาชีพของประชาชน
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เปาประสงค : บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1. สรางเครือขายความรวมมือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนให
บุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้น
3. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจและสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
เปาประสงค : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใตการทํางานใน
สังคมดิจิทัล โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1.
พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและ
รองรับการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.
พัฒนาระบบสํารองขอมูลในดานระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศ
3. จัดหาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยดานระบบเครือขาย ระบบซอฟแวรคอมพิวเตอร และ
ระบบวงจรปด เพื่อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และระบบประชุมทางไกล ใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. พัฒนาเว็บไซตและเนื้อหาดิจิทัลใหมีความทันสมัย ตรงตามความตองการของผูใชขอมูล และรองรับ
การจัดอันดับเว็บไซตขององคกรตางๆ
6. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารทั้งระบบมหาวิทยาลัย
และระดับทองถิ่น
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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8. พัฒนาระบบจัดการความรูที่สามารถวิเคราะหปญหาและตอบปญหาใหผูใชงานสามารถเรียนรูและ
แกปญหาเบื้องตนไดดวยตนเอง (best practice)
9. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย
10.สงเสริมหองสมุด เพื่อการเปน Green Library

19
สรุปความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1
2
3
4
5
6

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่น
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาสากล
พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรเขาสู
เกณฑมาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเขาสูสังคม
ดิจิตอล

ประเด็น
ยุทธศาสตร
1

ยุทธศาสตร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล

-

-

2

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตรงกับความตองการของชุมชนทองถิ่น และสงเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
-

3
4

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสู
สังคมดิจิตอล
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางการเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนในทองถิ่น พรอมทั้งมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ
กลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
ทันสมัย ทันเวลา และตอบ
นองความตองการของ
ผูใชบริการ โดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่เพื่อพัฒนา
หองสมุดใหเปน Learning
Center ของชุมชนใน
มหาวิทยาลัยและทองถิ่น

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. รอยละ 85 ของผูใชบริการมี
รอยละ 85
ความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของหอสมุดกลาง
2. จัดหาหนังสือสําหรับผูเขาใช
1,000 ชื่อเรื่อง
บริการปละไมนอยกวา 1,000
3,000 เลม
ชื่อเรื่องและไมนอยกวา 3,000
เลม
100 ชื่อเรื่อง
3. จัดหาหนังสือพิมพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
สําหรับผูเขาใชบริการ ปละไม
นอยกวา 100. ชื่อเรื่อง
4. จัดหาวารสารภาษาไทยและ
100 ชื่อเรื่อง
2. พัฒนาและสงเสริมการใช ภาษาตางประเทศ สําหรับผูเขา
ใชบริการ ปละไมนอยกวา 100
ฐานขอมูลออนไลน และ
ชื่อเรื่อง
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ 5. จัดหาฐานขอมูลออนไลน ปละ
1 ฐานขอมูล
การเรียนการสอนและการ ไมนอยกวา 1 ฐานขอมูล
ทําผลงานทางวิชาการ
6. จัดหาหนังสือตํารา
30 ชื่อเรื่อง
3. จัดทําสื่อนิทรรศการ
อิเล็กทรอนิกสทั้งภาษาไทยและ
ออนไลนและนําเสนอผาน ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาใช
บริการปละไมนอยกวา 30 ชื่อ
ทางระบบจอภาพ
เรื่อง
ประชาสัมพันธ (Digital
7. จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส/สื่อ
200 รายการ/
Signage)
โสตทัศนสําหรับผูใชบริการปละ
200 ชื่อเรื่อง
4. จัดหาและพัฒนาระบบ
ไมนอยกวา 200 รายการ/ไมนอย
สนับสนุนการเรียนการสอน กวา 200 ชื่อเรื่อง
ออนไลนแบบ MOOC
รอยละ 85
8.รอยละ 85 ของผูเขารวม
5. พัฒนาสื่อวิดีทัศน
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ประกอบการเรียนการสอน
ออนไลนและนิทรรศการ
ออนไลน

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

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
หอสมุดกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ
กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. รอยละ 85 ของ
1. สงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง ผูเขารวมเตรียมความ
พรอมดานเทคโนโลยี
ความตองการสังคม
2. สงเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองตอการประกอบ
อาชีพของประชาชน
3. สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สารสนเทศมีความพึง
พอใจ
2. รอยละ 85 ของผูเขา
รับการอบรมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่จัดอบรมเพิ่ม
มากขึ้น

คาเปาหมาย
รอยละ 85

รอยละ 85

โครงการ/กิจกรรม

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

ผูรับผิดชอบโครงการ

ศูนยคอมพิวเตอร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เปาประสงค : บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม และหนวยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

1. สรางเครือขายความ
รวมมือสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณภายในและ
ภายนอกองคกร ตลอดจน
ใหบุคลากรเขารับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่
สูงขึ้น
3. สนับสนุนและสราง
แรงจูงใจและสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ดี

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

รอยละ 90

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

รอยละ 50
รอยละ 85

รอยละ 85
รอยละ 85

1 ครั้ง
2 เครือขาย

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

สํานักงาน
ผูอํานวยการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
เปาประสงค : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใตการทํางานใน
สังคมดิจิทัล
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม และหนวยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานดานระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและ
รองรับการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. รอยละ 85 ของ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ในการใชบริการ
2. สํานักฯมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
3. รอยละ 85 ของ
ผูใชบริการเว็บไซต
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
มีความพึงพอใจ
4. มีเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย (Blade Server)
ใหบริการเว็บไซต 2 หนวย
5.รอยละ 85 ของผูใชระบบ
เครือขายมหาวิทยาลัยมี
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
6.มีระบบเบรคเกอร จาย
ไฟฟาแบบอัตโนมัติ 1
ระบบ
7.ระบบเขารหัสขอมูล
(SSL) จํานวน 1 ระบบ อายุ
การใชงาน 3 ป
8. รอยละ 85 ของ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการ
ของศูนยคอมพิวเตอร

รอยละ 85

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

2. พัฒนาระบบสํารองขอมูลในดาน
ระบบเครือขาย และระบบ
สารสนเทศ
3. จัดหาและปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยดานระบบเครือขาย
ระบบซอฟแวรคอมพิวเตอร และ
ระบบวงจรปด เพื่อความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
4. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณผลิต
สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และระบบประชุมทางไกล ใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
5. พัฒนาเว็บไซตและเนื้อหาดิจิทัล
ใหมีความทันสมัย ตรงตามความ
ตองการของผูใชขอมูล และรองรับ
การจัดอันดับเว็บไซตขององคกร
ตางๆ
6. จัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารทั้งระบบ
มหาวิทยาลัยและระดับทองถิ่น
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
8. พัฒนาระบบจัดการความรูที่
สามารถวิเคราะหปญหาและตอบ
ปญหาใหผูใชงานสามารถเรียนรู
และแกปญหาเบื้องตนไดดวยตนเอง

ปละ 2 ครั้ง

รอยละ 85

เว็บไซต 2 หนวย
รอยละ 85

1 ระบบ
1 ระบบ
รอยละ 85

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
สํานักงาน
ผูอํานวยการ
และ
ศูนยคอมพิวเตอร
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กลยุทธ

(best practice)
9. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเครือขาย
10.สงเสริมหองสมุด เพื่อการเปน
Green Library

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
รัศมีโชติ
กิจกรรมที่ 3 จัดหาหนวย
จัดเก็บขอมูลระบบสํารอง
ขอมูลภายนอก (San)
กิจกรรมที่ 4 จัดหาระบบ
เขารหัสความปลอดภัย
ขอมูล (SSL) ที่มีความ
นาเชื่อถือสูง
3. โครงการบริหารจัดการ
ศูนยคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
ศูนยคอม
4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
กิจกรรมที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
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ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายและกลยุทธ
วิสัยทัศน

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนศูนยกลางของการพัฒนาคลังความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุงมั่นใหบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(1) พัฒนาคลังความรู สารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
(2) เพิ่มขีดความสามารถและทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา บุคลากร
(3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
(5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูใหกับชุมชนในมหาวิทยาลัย และทองถิ่น
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
และหองสมุดดิจิทัล

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
และสงเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางการเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการแกนักศึกษา
อาจารย บุคลากร และ
ประชาชนในทองถิ่น พรอมทั้ง
มีทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนหนวยงาน
สงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคมและ
ดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ

บุคลากรมีความรูความสามารถ และมี
ตําแหนงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใตการ
ทํางานในสังคมดิจิทัล
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ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายและกลยุทธ (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
และหองสมุดดิจิทัล

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
และสงเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล

1.พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่
ทันสมัย ทันเวลา และตอบนอง
ความตองการของผูใชบริการ โดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที่เพื่อ
พัฒนาหองสมุดใหเปน Learning
Center ของชุมชนในมหาวิทยาลัย
และทองถิ่น
2. พัฒนาและสงเสริมการใช
ฐานขอมูลออนไลน และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการ
สอนและการทําผลงานทางวิชาการ
3. จัดทําสื่อนิทรรศการออนไลน
และนําเสนอผานทางระบบจอภาพ
ประชาสัมพันธ (Digital Signage)
4.จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลนแบบ
MOOC
5. พัฒนาสื่อวิดีทัศนประกอบการ
เรียนการสอนออนไลนและ
นิทรรศการออนไลน

1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความตองการ
สังคม
2. สงเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองตอ
การประกอบอาชีพของประชาชน
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1.สรางเครือขายความรวมมือสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณภายในและภายนอกองคกรทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให
บุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงสูงขึ้น
3. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ และสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ดี

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

กลยุทธ

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
และหองสมุดดิจิทัล

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
และสงเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล

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

|28
ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายและกลยุทธ (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
หองสมุดดิจิทัล

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
และสงเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล

1. รอยละ 85 ของผูใชบริการมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
หอสมุดกลาง
2. จัดหาหนังสือสําหรับผูเขาใชบริการ
ปละไมนอยกวา 1,000 ชื่อเรื่องและไม
นอยกวา 3,000 เลม
3. จัดหาหนังสือพิมพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สําหรับผูเขาใช
บริการ ปละไมนอยกวา 100. ชื่อ
เรื่อง
4. จัดหาวารสารภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สําหรับผูเขาใช
บริการ ปละไมนอยกวา 100 ชื่อเรื่อง
5. จัดหาฐานขอมูลออนไลน ปละไม
นอยกวา 1 ฐานขอมูล
6. จัดหาหนังสือตําราอิเล็กทรอนิกส
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูเขาใชบริการปละไมนอยกวา 30 ชื่อ
เรื่อง

1. รอยละ 85 ของผูเขารวมเตรียมความ
พรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึง
พอใจ
2. รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัด
อบรมเพิ่มมากขึ้น

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

1. รอยละ 85 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจใน
การใชบริการ
2. สํานักฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
3. รอยละ 85 ของผูใชบริการเว็บไซตมหาวิทยาลัย
และหนวยงานมีความพึงพอใจ
4. มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Blade Server)
ใหบริการเว็บไซต 2 หนวย
5.รอยละ 85 ของผูใชระบบเครือขายมหาวิทยาลัย
มีความพึงพอใจในการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย
6.มีระบบเบรคเกอร จายไฟฟาแบบอัตโนมัติ 1
ระบบ
7.ระบบเขารหัสขอมูล (SSL) จํานวน 1 ระบบ อายุ
การใชงาน 3 ป
8. รอยละ 85 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
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ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
หองสมุดดิจิทัล

7. จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส/สื่อโสต
ทัศนสําหรับผูใชบริการปละไมนอย
กวา 200 รายการ/ไมนอยกวา 200
ชื่อเรื่อง
8.รอยละ 85 ของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
และสงเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
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สวนที่ 4
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปน
สวนราชการ ในระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยูหลายระบบจากหลายหนวยงานกลาง ซึ่ง
ตองปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ ในที่นี้จะแสดงผลการกํากับ
ติดตาม แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

กรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล

สําหรับกรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมและความสําเร็จขององคกรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ
และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ทั้งนี้จะใช
รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การ
ประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหวางโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจากหนวยงานตางๆ ให
เปนเอกภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกภาคสวนในองคกร และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาประสงค
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการสนับสนุน แกไข และปรับแผนใหเหมาะสม เปน
กลไกสําคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนอีกวิธีหนึ่ง
กอปรกับปจจุบันรัฐบาลไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาระบบราชการ. โดยนําเกณฑการประเมินมาใชเปนแนวทางในการยกระดับการ
บริหารงานภาครัฐ พรอมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจนการ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : การประเมินความคุมคาการปฏิบัติงานภาครัฐ
2) สํานักงบประมาณ : แบบสงป. 301-302 และ PART
3) สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป ,PMQA
4) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) : การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงาน
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คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
การวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ : PART ของสํานักงบประมาณ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานอื่นๆ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) หลักการและที่มา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 12 กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตรที่
1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน
รายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนารวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลง
ดังกลาวทุกสิ้นปและถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ
4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว
2) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ :
Performance Assessment Rating Tool – PART หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการใหบริการของ
หนวยงาน กระทรวง และยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรงบประมาณ และในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดอาศัยงบประมาณ จากทั้งสวนงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได ทั้งนี้ในแตละรอบป มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจําป
และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่สํานักงบประมาณไดชี้แจง ในปจจุบันที่มีการนําระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร( Strategic Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และ
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่สอดคลองกับ การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตาม
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน แผนกลยุทธ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อบรรลุตาม
ยุทธศาสตรใน 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตามยุทธศาสตรของกระทรวงและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กลยุทธของมหาวิทยาลัย (Function) และมิติตามยุทธศาสตรเฉพาะ
พื้นที่(Area)
ในแตละปงบประมาณ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนการการจัดการงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ ที่ประกอบดวย การวางแผนและจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ
และการติดตามผลและประเมินผล ทั้งนี้โดยปกติแลวระบบงบประมาณ แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
ในสวนการติดตามและประเมินผล มีการดําเนินงานทั้ง การติดตามผล( Monitoring) ที่ทําเปนรายเดือน และ
การประเมินผล(Evaluation) ซึ่งมีการประเมินในระยะเวลาตางๆ กัน โดยทําการประเมินประสิทธิภาพรายไตร
มาส การประเมินประสิทธิผลรายป และการประเมินผลกระทบตั้งแต 2 ปขึ้นไป
ทั้งนี้เนนการติดตามความสําเร็จของการนําสงผลผลิตของหนวยงานตางๆ ซึ่งสงผลลัพธเชื่อมโยงไปยัง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง และเปาหมายระดับชาติ หรือกลาวไดวาเปนการติดตามผลที่ไดจากการใช
ทรัพยากรของหนวยงานหรือการติดตามผลผลิต และในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนี้
มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ
แมวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานียังคงมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดย
ติดตามผลการดําเนินงานที่ใชแบบรายงานทั้ง สงป.301 สงป.302 สงป.302/1 สงป.302/2 และ สงป.302/3
โดยมีการจัดทํารายงานทุกรอบเดือน และทุกไตรมาส ซึ่งเปนการรายงานผลการดําเนินงานจากผลผลิตหรือการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดกําหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณและเปาหมาย
การใหบริการของมหาวิทยาลัยที่ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการนําสงผลผลิตที่สําคัญ 6 ผลผลิต ดังนี้
(1) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
(3) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (4 ) ผลผลิตงานการใหบริการวิชาการ (5) ผลผลิต
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (6) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู ทั้งนี้การวัดผลการดําเนินงาน
วัดผลจากตัวชี้วัดที่ไดกําหนด สวนใหญแลวเปรียบเทียบกันระหวางแผนกับผลการปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณที่ไดดําเนินงานในแตเดือน/ไตรมาส
นอกจากนี้แลว ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานัก
งบประมาณ ไดมีการนําเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซึ่งเปนการเริ่มดําเนินการเตรียมความพรอม
และดําเนินการเต็มรูปแบบในปงบประมาณ พ.ศ.2549
ทั้งนี้สํานักงบประมาณไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ(เฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่ไดรับ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจาการใชจายงบประมาณ( Performance Assessment Rating Tool : PART) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 โดยสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่สํานักงบประมาณกําหนด
รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณนี้
เปนขอมูล
สําคัญที่สํานักงบประมาณจะไดใชประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทํารายงาน
เสนอตอคณะรัฐมนตรี
แตสําหรับสวนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถนําเครื่องมือ PART นี้ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานดวยตนเอง(Self Assessment) เพื่อเตรียม ความพรอมกอนการนํางบประมาณไป
ใชดําเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบความสําเร็จระหวาง การดําเนินงาน และสามารถนํามาใชเพื่อการวัดผล
สําเร็จหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝายบริหารมีขอมูล
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และสารสนเทศที่มากเพียงพอเพื่อประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
การกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตาม
ปงบประมาณ เป นการรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค นหาวามหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการได บรรลุตามเป าหมายที่ตั้งไว หรือไม ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอต อผู
บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให ทราบถึงสภาพ ป ญหาในการปฏิบัติงานและใช เปนข อมูลเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเป าหมาย/กิจกรรมให เหมาะสมสอดคล องกับทรัพยากรและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป

วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล

1) เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณ กับเปาหมายที่กําหนดไว
2) เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนกลับ (AAR) ใหมหาวิทยาลัยใช เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานตาง ๆ รวมทั้งเป นขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กรอบแนวคิดการกํากับ ติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดพัฒนากรอบแนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผลให
เปนระบบ ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้
1) ติดตามกํากับการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสและหองสมุดดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น และสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อกาวสูสังคมดิจิตอล
2) พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลใหสอดคลองเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ
มิติวาระ (Agenda, Policy)
1. นโยบายรัฐบาล, กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการเรงดวน หรือโครงการพิเศษตาง ๆ มิติภารกิจ (Function)
3. คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
4. การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณมิติพื้นที่ (Area)
5. การดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ อาทิเชน ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดที่สําคัญ
และทาทายสําหรับเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินงานของผูบริหาร
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4) พัฒนาระบบการประเมินผลตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั(PMQA)
ฐ
กําหนดใหทุกหนวยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหนวยงานเอง ควบคูไปกับการประเมินผลใน
ภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกัน

แนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตามป
งบประมาณ มีแนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใช จายเงินในแตละไตรมาส ดําเนินการ
โดยกองนโยบายและแผน
2) ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร
งบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งแต งตั้งโดยมหาวิทยาลัย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป น ทั้งการ
ประเมินความก าวหนาของโครงการ ( Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ
(Summative Evaluation)
3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
5) ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน วยงานภายใน โดยคณะกรรมการ
จัดทําคํารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ประจําป ซึ่งแต
งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
6) ผลการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวขางตนจะรองรับการประเมิน
โดยหนวยงานภายนอก ไดแก
1. การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ
2. การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

