
1 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

 

 
 
 

 
 
 

 



ก 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ค าน า 

 
แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดข้ันตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้แต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ และต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คาดหวังให้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันภารกิจต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

สารบัญ 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
บทสรุปผู้บริหาร           ค 

     ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของแผนงาน     ง  
ส่วนท่ี 1 บทน า           1 

- ความเป็นมา 
- วัตถุประสงค์การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และบริบทท่ีเกี่ยวข้อง     2 
- บริบททีส่ าคัญภายในประเทศ     
 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      10 
-    ประเด็น SWOT ที่ส าคัญ 
-    วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
-    การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร ์
-    ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ส่วนท่ี 4 แผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562      12 
- ปรัชญา 
- วิสัยทัศน ์
- พันธกิจ 
- อัตลักษณ์ 
- เอกลักษณ์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ความเช่ือมโยงโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตรก์ับตัวช้ีวัดและโครงการหลัก ประจ าปี 2562   
- ความเช่ือมโยงโครงสร้างงบประมาณตามแบบแผนงานกับตวัช้ีวัดและโครงการหลกัของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน 
 

ส่วนท่ี 5 การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ        54  
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บทสรุปผู้บริหาร 

ปรัชญา (Philosophy) 
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรทีส่นบัสนุนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูส่ังคมดจิิทลั 

 
พันธกิจ (Mission)  

(1) พัฒนาคลังความรู้ สารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

(2) เพิ่มขีดความสามารถและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร 
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ 
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับชุมชนในมหาวิทยาลัย และท้องถ่ิน  

 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 

ตระหนัก รับผิดชอบ บรูณาการองค์ความรู้ด้วยความโปรง่ใส กอปรกจิเป็นหนึ่งเดียว           
Awareness      ตระหนักในหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
Relationship    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเครือข่าย 
Integration      บูรณาการองค์ความรู้ สูง่านบริการที่มปีระสิทธิภาพ 
Transparency  โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
 

อัตลักษณ์  (Identity) 
สนับสนุนวิชาการ มีจิตบริการ เช่ียวชาญเทคโนโลยี  

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

     ศูนย์รวมทรัพยากรที่ทันสมัย ท างานเป็นทมี ขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยด้วยระบบไอท ี
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของแผนงาน  

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ  
แผนงาน 

วัตถปุระสงค์แผนงาน 

1. การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาส าหรับคนทกุช่วงวัย 
1.1. แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุน

นักศึกษาที่มีคุณภาพโดยการจัดหา
ทุนการศึกษาในรูปแบบและแหล่งเงินทุนที่
หลากหลายจากภาคส่วนต่างๆ 

เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาที่ชัดเจน จัดท าแผนการระดมทุนจาก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น สถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เก่า และจัดตั้งกลไก
เฉพาะในการบริหารจัดการ ก ากับดูแลด้านทุนการศึกษาอย่างครบวงจร และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

1.2. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริม
หลักสูตรที่มุ่งตอบสนองกิจกรรมการ
พัฒนาด้านความรู้และทักษะ และแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด
ในภูมิภาค  

เพ่ือทบทวนปรับปรุงระบบการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของ
ภาคใต้มากยิ่งขึ้น และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เข้มข้น และครบวงจร รวมทัง้จัดท าโครงการต่อเนื่องในการสนับสนุนบัณฑิตในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ และชุมชนท้องถิ่น 

1.3. แผนงานยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมความรู้ และทักษะการเรียนรู้
ของคนทุกช่วงวยั 

เพ่ือให้บริการหลักสูตรนอกเวลาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยที่มีมาตรฐาน และมคีวามยดืหยุ่นใน
ด้านเวลาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง และพัฒนา
หลักสูตรส าหรับยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน ที่ท างานในสถานประกอบการ SMEs 
และผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.4. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพ่ิมการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประเทศ 

1.5. แผนงานพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

เพ่ือผลิตบัณฑิตและส่งเสริมพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐาน 
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม  
ส านึกในความเป็นไทย รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน โดยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบคุลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ ี
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ ยกระดับระบบการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ และการเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนให้มีประสิทธิผล
มากขึ้น 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อบกพร่องและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ และการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน พร้อมทั้งจัดตั้งกลไก 
ก าหนดกระบวนการ และจัดท าแผนงานในการขับเคลื่อนก าหนดให้ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวเป็นดัชนีชี้วัดผลการท างานร่วมกันทั้งของตวับุคลากรและกลไกขับเคลื่อนที่ก าหนดขึ้น 
พร้อมทั้งพัฒนาบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดท าผลงาน เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ และ
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น อาทิ มีการพัฒนาข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
อาจารย์ การพัฒนากรอบข้อตกลงร่วมกันที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส าหรับอาจารย์ที่จะได้รับ
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหน้าที่การงาน รวมทั้งกลไกในการควบคุมการตัดสินใจ
เก่ียวกับการปรับสมดุลของงาน การลดภาระด้านกฎระเบียบของอาจารย์ โดยมุง่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาระบบการก ากับตนเองทางวิชาการ เป็นต้น 

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ ยกระดับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร 

เพ่ือจัดตั้งรางวัล "บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ" และ "บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน" โดยมีการ
ประเมินเป็นรายเดือนและรายปี โดยภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการประเมินความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณา และ
ปรับปรุงและทบทวน ระบบการคัดสรร และการสรรหาบุคลากร การให้รางวัลและการธ ารง
รักษา โดยค านึงถึงแนวโน้มการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มาเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณา พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบ
บูรณาการ เพ่ือปรับปรุงขอบเขตการท างาน ภาระงาน การประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ ส านักต่างๆ รวมทัง้ยกระดับความส าคัญของ
กิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างบุคลากรของมหาวทิยาลัยกลุ่มตา่งๆ 
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2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษา 

เพ่ือยกระดับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในกระบวนการรับสมัครให้มีความทันสมัย และสามารถ 
ใช้งานได้ง่าย รวมทัง้ปรับปรุงวิธีการในการประเมินผู้สมัครโดยให้คุณค่าและความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาในกระบวนการกลั่นกรองผู้สมัคร 
และขยายการให้ทุนการศึกษา เพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มศีักยภาพสูง จากกลุ่มนักเรียนที่
หลากหลายในการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยใช้มาตรการเชิงรุกใน
การสรรหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ไม่มีโอกาสเรียนในระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือค่านิยมของครอบครัวและจัดให้มีโครงการด้านวิชาการภาคฤดูร้อน 
หรือช่วงปิดเทอมที่มีคุณภาพสูงแต่มีคา่ใช้จ่ายต่ า เพ่ือค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถจะ
สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัได้ในอนาคต และเพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาเพ่ือดึงดูดใจนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่มศีักยภาพสูง ด าเนินการเชิงรุกโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ โดยพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับด้าน
เนื้อหาวิชาการ และสรรหาอาจารย์/ผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับมาประจ าหลักสูตร 

2.4 แผนงานยุทธศาสตร์ การให้บริการ
ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารที่โดดเด่นแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคลากร
ภายนอก ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ดว้ยข้อมูลที่ผูใ้ช้จ าเป็นต้องใช้ 
ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อย่างสะดวกโดยไม่ค านงึถงึรูปแบบ และ
พัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานอย่างใกล้ชิดกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดต่างๆ   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ รวมทั้งขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการให้ยาวนานขึ้น และมีวัสดุดา้นวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ ให้ยืมอย่างเพียงพอพร้อมทั้งสนับสนุนการใช้และการเก็บรักษาวัสดุด้านการศึกษา 
ทั้งหนังสือและวัสดตุ่างๆ ในรูปแบบเป็นกายภาพและดิจิทัล ตลอดจนบูรณาการวัสดุการเรียน
การสอนรูปแบบต่างๆ ในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ด้วยการสัมภาษณ์และ
ส ารวจผู้ใช้ห้องสมุดเก่ียวกับแนวโน้มในแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงห้องสมุดของ
สาธารณะเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่าในระดับสูงสดุด้วยนวัตกรรม
ออนไลน์ใหม่ๆ และด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดให้มีคุณภาพเพียงพอ
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวโน้มในด้านการศึกษาการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
เป็นผู้แสวงหาความร่วมมือและนักการส่ือสารที่มีประสิทธิผล และมคีวามรู้ดา้นกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

2.5 แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการบริการนักศึกษา 

เพ่ือพัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการให้บริการนักศึกษา โดยการพัฒนาระบบ 
Oracle Student System (OSS) หลักและระบบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและ
กระบวนการใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และการสมัครเรียนออนไลน์ 
พร้อมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชัน เพ่ือรายงานการก ากับดูแลการศึกษาออนไลน์ การสอบเข้า  
การแจ้งเวลาการสอบ ให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่และการจัดท ารายงานผลการสอบทั้งหมด
เป็นแบบอัตโนมัติ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาตวัเองในแบบออนไลน์ 
รวมทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสามารถเข้าถงึข้อมูลนักเรียนจากทางเว็บไซต์ได้จากทุกที่ 
เพ่ือให้สามารถเข้าดูและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา 

2.6 แผนงานยุทธศาสตร์ ยกระดับการมีส่วน
ร่วมและคุณภาพการส่ือสารภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพ่ือออกแบบกลไกและเครื่องมือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีบทบาทในกระบวนการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง
และเข้มข้นขึ้น เพ่ือแบ่งปันความรู้และความเข้าใจทีถู่กต้อง และการตดัสินใจที่เหมาะสมใน
กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารระหว่างกลไกก ากับดูแล 
กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ และภาคส่วนตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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แผนงาน 

วัตถปุระสงค์แผนงาน 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้   
 

2.7 แผนงานยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพ 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพในการสร้างบรรยากาศการบริหารความเส่ียง การระบุความเส่ียง การจัดล าดับ
ความเส่ียง และการตอบสนองความเส่ียงอย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามหาวทิยาลัยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้

2.8 แผนงานยุทธศาสตร์ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้อาคารสถานที่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสร้างทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ที่มีขีดความสามารถสูง 
เพ่ือให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
ที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาใช้ในการให้บริการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
ตามข้อเสนอแนะของคณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร และกลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และด าเนินการทบทวนการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ทั้งหมดของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย ค าอธิบายเก่ียวกับระดับบริการและการประเมินความคุ้มค่าใน
การใช้งบประมาณ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารกับประโยชน์ที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ให้
ทันสมัยเหมาะสมกับความจ าเป็นในการใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมให้
สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2.9 แผนงานพื้นฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การพัฒนาบุคลากร การเงินและ
งบประมาณ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.10 แผนงานบคุลากรภาครัฐ เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ 
2.11 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น (รายการค่าด าเนินการภาครัฐ) 
เพ่ือด าเนินการบริหารรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมา  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดต้ังข้ึนตามมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีการบริหารงานตามโครงสร้าง 3 ส่วนงาน ดังนี้  
 หอสมุดกลาง 
 ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 ศูนย์ภาษา 

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

เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดกรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้มีทิศทาง ที่ความชัดเจน เด่นชัด เพื่อให้
สามารถพัฒนาด าเนินการไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมี
กระบวนการจัดท า ดังนี้ 

 
วัตถุประสงคก์ารจดัท าแผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้ก าหนดทิศทางหลักการในการพัฒนาส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้
สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรและรูปแบบการ
บริโภค รวมทั้งความก้าวหน้าของการเรียนรู้และเทคโนโลยี โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักการต่าง 
ๆ และเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้บังเกิดผลดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมของแต่ละหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการในทิศทางเดียวกัน  

(2) เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาในช่วงต่อๆไปและเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และบริบทท่ีเก่ียวข้อง 

 
การขับเคลื่อนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ก้าวไป

ข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ในบริบทที่เกี่ยวข้อง  โดยการวิเคราะห์ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนเปลงที่เป็นผลกระทบ 
เพื่อน าไปสู่การวางแผนการพัฒนา  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการพิจารณาถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบท 
ดังนี ้

1. บริบทท่ีส าคัญภายในประเทศ 
1.1 ด้านสังคม  

1.1.1 รายได้ท่ีเหลื่อมล้ า ถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการท าให้จ านวนประชากรที่
ยากจนลดลง แต่กลับไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของรายได้  นอกจากนี้ ช่องว่าง
ของรายได้ระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศและระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทก็เพิ่มมากข้ึน ซึ่งความเหลื่อมล้ ายัง
เป็นปัญหาส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร  และ
โครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทวีความรุนแรงข้ึน  ขณะที่แนวโน้มของ
ความเหลื่อมล้ าระหว่างแรงงานที่มทีักษะสูงและทักษะต่ าจะยิ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้  

1.1.2 ปัญหาเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้และสุขภาพ  
1) คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา ขณะที่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมากขึ้น 
1.1.3 สังคมสูงวัย โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  ในขณะที่ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและมีรูปแบบที่
หลากหลาย นอกจากนี ้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้คนในวัยศึกษาน้อยลง และคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น  

  2.2 ด้านเศรษฐกิจ  
2.2.1 ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเวทีโลก ประเทศไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก มี

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์บนเวทีโลก อยู่ในต าแหน่ง "โลกที่สอง" ร่วมกับเวียดนาม จีน และอินเดีย เป็นสถานะระดับ
ปานกลางทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง  
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2.2.3 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยโดยรวม อยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศช้ันน า ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงคโปร์ 
อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล  

1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย  

2) บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสใน
การเติบโตอย่างยั่งยืน  

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  
1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย มีการจัดระเบียบการบริหารราชการ

แผ่นดินให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  
2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข  เช่น การทับซ้อน

ของอ านาจหน้าที่ และเขตพื้นที่ เป็นต้น  
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ

ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
3. สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสภาพแวดล้อมที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
3.1 พฤติกรรมของคนยุคใหม่  
คนยุคใหม่ หรือ Gen Y และ Gen Z มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังนี้คือ เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนออนไลน์ 

ชอบแสดงความคิดเห็นและแบ่งปนัข้อมูลข่าวสารกับผู้คน ไม่ชอบเป็นเพียงผู้รับข่าวสาร ชอบเรียนรู้ด้วยการแบ่งปัน
ประสบการณ์กับเพื่อน ข้อความที่ใช้มีลักษณะตรงประเด็นและสั้น มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเรียนรู้ที่
จะใช้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็วกว่าคนรุ่นก่อนมาก ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดี ท างานหลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน และชอบความท้าทายใหม่ๆ แต่ไม่ถนัดในการสื่อสารแบบพบหน้ากัน และการกระท าดังกล่าวส่งผลให้เป็น
คนสมาธิสั้น จึงไม่ชอบการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ยาวและซับซ้อน ลักษณะดังกล่าวเป็นผลจากการที่
เด็กเติบโตข้ึนมาในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้ามากข้ึน จนท าให้โลกมีความเป็นโลกาภิวัตน์อย่าง
สมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เด็กจะได้พบหน้าพ่อแม่ หรือได้ออกไปเล่นนอกบ้าน
กับเพื่อนเช่นเด็กในยุคก่อนมีไม่มากนัก แต่จะมีของเล่นดิจิทลันานาชนิดเข้ามาแทนที ่รวมทั้งอุปกรณ์ประเภท วิดีโอ
เกม Tablet โทรศัพท์มือถือซึ่งเช่ือมโยงเด็กเข้ากับโลกกว้างได้ในพริบต าเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส  

ประเด็นส าคัญส าหรับสถาบันอุดมศึกษา คือ “จะจัดการเรียนการสอนส าหรับคนเหล่านี้อย่างไร จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สิ่งที่เป็นคุณลักษณะเด่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างไร” และในอีกด้านหนึ่ง  
“จะแก้ไขปรับปรุงลักษณะบางประการที่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ได้อย่างไร” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี
ที่สุดทั้งส าหรับตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม  
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3.2 เทคโนโลยีดิจิทัล  

เทคโนโลยีดิจิทลันบัได้ว่าเป็นโอกาสใหม่ของการสง่ความรูเ้ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา เช่น Massive Open Online 
Courses, E-learning, Cloud ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม ่คนวัยท างาน และผู้สงูวัย  

3.3 สังคมผู้สูงวัย  
ประเทศไทยก าลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ ภายใน 10-20 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ Productivity 

จะหายไป รายจ่ายจะสูงข้ึน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งโรคที่ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ ท าให้มีชีวิต 
อยู่นาน แต่รักษาไม่หาย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมีการสร้าง Productivity aging group ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่
ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม การสร้างทุนสังคม ส าหรับสังคมสูงวัย 

4. แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

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

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
เป้าหมายรวมของการพัฒนาของแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่

สมบูรณ์ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน้ า มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายใน
ระยะ 5 ป ีที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย  

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11  
2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยังยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างพลงัการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกทีเ่ป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  
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2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลกัในการด า 
เนินการให้เป็นรปูธรรม ดังนี ้

1. ด้านความมั่นคง 
แนวทางหลกั 
1.1 พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส 
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์เช่น กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน 

1.2 การบริหารจัดการ 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0  
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการเป็น

กลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน

บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 

2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิ
ภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรงุหลักสูตร การเรียนการสอน 
3.1.4 การวัดและประเมินผล 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาคร ู

1) โครงการผลิตครูเพื่อพฒันาท้องถ่ิน มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิตรปูแบบการสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพฒันา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นคร ู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่

ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมคร ู

1) หลักสูตรในการอบรมครูใหม้ีความเช่ือมโยงกับการได้รบัวิทยฐานะและการได้รบัใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลกัสูตรที่ได้รบัการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทัง้การพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP 
Online 

2) หน่วยด าเนินการ ใหห้น่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 
แนวทางหลกั : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพฒันาเป็นพิเศษอย่างเรง่ด่วน (ICU) รวมทัง้การด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ 
จัดท าข้อมลูเพือ่สง่ต่อผูเ้รียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผูป้กครองร่วมรบัผิดชอบ และคัด
กรองเด็กทีม่ีความจ าเป็นและต้องการเป็นพเิศษ 

4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถงึการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างสร้างสรรค์และรูเ้ท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธ์ิ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
แนวทางหลกั : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
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6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

4.4 โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
กลไกขับเคลื่อนความมั่งค่ังของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 

1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนผ่าน
จากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่
หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”  

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

1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)  
3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 
ภายใต ้“โมเดลประเทศไทย 4.0” จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี 

“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คือ  

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

ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง  “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง 
“วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้สมัยใหม่  เทคโนโลยี มิเพียง
เท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่ก าลังค่อยๆ เปลี่ยน
ผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น 

4.5 แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึงประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเต็มศักยภาพในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย ์และทรัพยากรอื่น
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ใด เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนโดยแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี ้

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลติการบริการ 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดจิิทลัเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทกัษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจทิัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศนก์ารท างานและการใหบ้รกิารของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัและการใช้
ประโยชน์การพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพฒันาระยะยาวอย่างยั่งยืน 

4.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2560-2564) 
วิสัยทัศน์จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  “เมืองเกษตรคุณภาพ การทอ่งเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 

1) เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกจิด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2) สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและระบบโลจสิติกส ์
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมเป็นสุข 
4) บรหิารจัดการสิ่งแวดลอ้มและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดสุราษฎร์ธานี (Strategic issues) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการทอ่งเที่ยวที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจสิติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรพัยากรธรรมชาติทีม่ั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

4.7 กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 3 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ส านักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งสามหน่วยงานมีหน้าที่ประเมิน
มหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์  

1) สกอ. ก าหนด ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) สมศ.ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ปี 
3) ก.พ.ร. ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ก.พ.ร.จะใช้ผลการประเมินร่วมจาก สกอ. 
1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ในการประเมินคุณภาพภายนอก สกอ.ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน และได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูล  (ฐานข้อมูล CHE QA Online) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการที่ดี เพื่อน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเช่ียวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ก าหนดเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ดังนี้ 

2) ส านักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.ได้แบ่งกลุ่มสถาบันใหม่ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มประเภทย่อยภายใต้กลุ่มสถาบันบางกลุ่ม เพื่อให้ตรงกับพันธกิจของสถาบันมากข้ึน 
จะให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุ่มสถาบันได้ตรงตามจุดเน้นที่มีความแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้สถาบัน  
อุดมศึกษาทุกกลุ่ม สามารถมีความเป็นเลิศได้ตามจุดเน้นและศักยภาพของตนเอง ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1 ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  :   
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

1) บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี
2) คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ
3) ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  
4) ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 

 ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
    1)  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน   

หรือการวิจัย 
                          2)  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

          ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
              1)  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

                     ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  
   1)  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน 

                        2) ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 
                     ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
                        1) ผลการช้ีน าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน 

บริบทและปจัจัยต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนมอีิทธิพลส่งผลต่อระบบการศึกษาไทย และมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับรูปแบบการใหบ้ริการการศึกษา การบริหารจัดการ ใหม้ีความยืดหยุ่น พร้อม
รับกบัการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกบัความต้องการของผู้เรียนทัง้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตต่าง ๆ 
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ส่วนท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก ทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยแนวโน้มสภาวะและความต้องการของสังคม พัฒนาการด้านเทคโนโลยี สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สภาพและแนวโน้มทางการเมือง และแนวโน้มของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง
พิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้  
1.ประเด็น SWOT ท่ีส าคัญ 

การก าหนดประเด็น SWOT ที่ส าคัญ อาศัยการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบบมีส่วนร่วม แล้วน าจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ โดย

อาศัยหลักการและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1.1  ประเด็นสภาพปัจจัยของส านักวิทยบริการฯ อาศัยตัวแบบ 7-S (7S McKinsey) เป็นแนวทางใน

การก าหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 1) บุคลกร (Staff) 2) รูปแบบการท างานของผู้บริหาร (Style) 3) 

ทักษะหรือความเช่ียวชาญขององค์กร (Skill) 4) โครงสร้างองค์กร (Structure) 5) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

6) ระบบงานขององค์กร (System) และ 7) ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ (Shared-value) และเพิ่มอีก 2 

ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านงบประมาณ และ 2) ด้านสถานที่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ข้อมูลที่มีการด าเนินการอื่นๆ 

ได้แก่ การใช้โอกาสในการปรบัปรบั (OFI) จาก PMQA หรือใช้ประสบการณ์ของผู้บริหาร และระบุสภาพภายในเชิง

ทางบวก ซึ่งเป็นจุดแข็ง (Strengths) หรือส่งผลต่อในทางลบ ซึ่งเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) ของส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 ประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอกของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ อาศัยตัว

แบบ ISTEM (ประกอบด้วย International, Society, Technology, Economy และ Politics) เป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์หรือใช้ประสบการณ์จากผู้บริหาร และระบุว่าสภาพภายนอกส านักวิทยบริการฯ นั้น ส่งผลต่อส านัก

วิทยบริการฯ ในทางบวก ซึ่งเป็นโอกาส (Opportunities) หรือส่งผลต่อส านักวิทยบริการฯ ในทางลบ ซึ่งเป็นภัย

คุกคาม (Threats) ของส านักวิทยบริการฯ 

ประเด็น SWOT ที่ส าคัญที่ได้มาจากการด าเนินการข้างต้น จะน ามาใช้ในการส ารวจประเด็น SWOT 

ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 1) รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ด้วยประเด็นค าถามปลายเปิด (ใน

ลักษณะประเมินตนเอง) 2) น ามาจัดกลุ่มประเด็นที่ใกลเ้คียงกัน และส่งผลการวิเคราะห์และจัดกลุ่มกลับให้ผูต้อบได้

มีโอกาสสอบทาน ซึ่งจ าท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน และ 3) น าข้อมูล
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การประเมินตนเองที่ได้จากการจัดกลุ่มมาท าแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้เข้า

ร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 

ซึ่งมีประเด็นการส ารวจ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ เช่น เพศ อายุตัว อายุราชการ ระดับ

ต าแหน่ง และระดับการศึกษา 2) ประเด็นสภาพปัจจัยภายในส านักวิทยบริการฯ ที่ส าคัญ และ 3) ประเด็น

สภาพแวดล้อมภายนอกของส านักวิทยบริการฯ ที่ส าคัญ 

 

2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการด าเนินการส ารวจข้อมูลในรอบแรก (ประเมินตนเอง) ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล

โดยใช้ Google Form, ระบบเมล์ และสารบัญอิเล็กทรอนิกส ์เป็นเครื่องมือส ารวจ และได้รับแบบสอบถามกลับคืน

เป็นจ านวน 30 ชุด (ค าถามปลายเปิดเพื่อใหไ้ด้ประเด็นการประเมินตนเองแบบมสี่วนร่วม) และแบบส ารวจรอบที่ 2 

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนเป็นจ านวน 37 ชุด 

 

3.ผลการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น 37 ฉบับ มีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 

เพศ ต าแหน่ง การศึกษา รวม 

ต่ ากว่าปรญิญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย ข้าราชการ - - - - - 

 ลูกจ้างประจ า - - - - - 

 พนักงานมหาวิทยาลัย - 3 1 - 4 

 พนักงานราชการ - 1 - - 1 

 พนักงานสัญญาจ้าง - 5 - - 5 

รวม - 9 1 - 10 

หญิง ข้าราชการ - - - - - 

 ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 

 พนักงานมหาวิทยาลัย - 10 3 - 13 
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 พนักงานราชการ - - 4 - 4 

 พนักงานสัญญาจ้าง 1 8 - - 9 

รวม 2 18 7 - 27 

รวมท้ังหมด 2 27 8 - 37 

 

 

 

 จากตารางข้างต้น แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 10 คน (ร้อยละ 

27) เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน (ร้อยละ 73) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 27 คน 

(ร้อยละ 73) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 8 คน (ร้อยละ 21.6) ต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ านวน 17 คน (ร้อยละ 45.9) รองลงมาคือพนักงานสัญญาจ้าง จ านวน 14 คน (ร้อยละ 37.8) 

 3.2 ข้อมูลปัจจัย SWOT ที่ส าคัญ 

 ผู้ตอบแบบส ารวจได้ระบุสภาพภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญ ซึ่ง

เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส าคัญเป็นโอกาส 

(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) สรุปได้ดังตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นปัจจัย SWOT ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

1 บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในงานที่ปฏิบัติ S 4.25 0.55 10 

2 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึง ถึงประโยชน์สูงสุดของ

มหาวิทยาลัย 

S 4.06 0.98 34 

3 บุคลากรทั้งหมดของส านักวิทยบริการฯ มีความสามัคคี และ

สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม 

S 3.78 1.12 85 

4 บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละ และรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

S 4.06 1.00 33 

5 บุคลากรมีความรัก ความภูมิใจ ความผูกพันต่อองค์การ และ

เพื่อนร่วมงาน 

S 3.92 0.94 62 
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ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

6 บุคลากรมีภาวะผู้น า สามารถแก้ไข และตัดสินใจ ในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

S 3.69 0.92 99 

7 บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความพร้อมใน

การปฏิบัติงาน 

S 4.28 0.61 8 

8 ผู้บริหารมีการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง S 4.14 0.68 15 

9 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนส านักวิทย

บริการฯ 

S 4.14 0.64 16 

10 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น และวางแผนในการท างาน 

S 4.03 0.74 42 

11 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมอบรม 

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

S 4.14 0.68 17 

12 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง  ครอบคลุมทั่ว

มหาวิทยาลัย 

S 3.83 0.81 79 

13 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัย  และ

ประสิทธิภาพสูง 

S 3.74 0.82 96 

14 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง S 3.67 0.83 104 

15 ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยบริการวิชาการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 

S 3.66 0.94 109 

16 ให้บริการที่มีคุณภาพด้านการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

S 3.61 0.96 113 

17 ส านักวิทยบริการฯ เป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศทัง้หมด

ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

S 4.11 0.89 22 

18 ส านักวิทยบริการฯ เป็นส่วนงานที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด

ของมหาวิทยาลัย 

S 4.17 0.88 12 

19 ส านักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถ่ิน S 4.11 0.96 21 

20 ทุกส่วนงานมีการเก็บสถิติของผู้เข้ารับบริการ S 4.08 0.84 30 
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ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

21 มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลาย S 3.97 0.89 54 

22 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานบริการ

ของมหาวิทยาลัย 

S 4.06 0.86 35 

23 การบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสม ก าหนดภาระงาน

อย่างชัดเจน 

S 3.50 1.28 125 

24 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ดี ชัดเจน ไม่ซับซ้อน S 3.69 1.19 100 

25 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และรวดเร็ว S 3.81 0.95 81 

26 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge Management) 

ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

S 3.58 1.00 116 

27 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

เช่น การปฐมนิเทศ จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์  และการ

สืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

S 4.03 0.88 43 

28 มีทรัพยากร แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใหบ้ริการด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

S 3.89 0.89 69 

29 มีการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 

S 3.78 0.83 86 

30 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

S 3.78 1.05 87 

31 ส านักวิทยบริการฯ มีการสนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่

ทันสมัยมาใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 

S 3.53 0.94 123 

32 บุคลากรมีความใฝ่รู้ สู้งาน และจิตสาธารณะ S 4.00 1.03 49 

33 บุคลากรมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สามารถ

ประสานงาน และด าเนินงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

S 3.92 0.84 63 

34 บุคลากรให้บริการด้วยความจริงใจ รวดเร็ว และเป็นกันเอง S 3.89 1.09 70 

35 ส านักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งบริการวิชาการที่หลากหลาย S 4.11 0.92 23 
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ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

เช่น การจัดอบรม ทั้งด้านภาษา คอมพิวเตอร์ คลังความรู้ 

และฐานข้อมูลต่างๆ 

36 มีความพร้อมด้านอาคารและสถานที่  มีความทันสมัยและ

กว้างขวาง 

S 4.34 0.84 4 

37 มีการจัดตกแต่งอาคารและบริเวณที่สวยงาม เหมาะที่จะเข้า

มากศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ 

S 4.11 0.92 24 

38 อาคารสถานที่ให้บริการมีความสะดวกส าหรับผู้รับบริการ มี

เครื่องปรับอากาศ น้ าดื่ม และแสงสว่างที่เพียงพอ 

S 4.22 0.80 11 

39 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้หน่วยงานไม่เพียงพอ W 4.44 0.88 1 

40 งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ W 4.11 1.04 25 

41 ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน W 3.67 0.99 105 

42 อัตราก าลังคนในศาสตร์เฉพาะทางไม่เพียงพอ W 3.92 0.91 64 

43 บุคลากรบางส่วนไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  ยึด

วัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมๆ ในการปฏิบัติงาน 

W 3.94 0.89 55 

44 บุคลากรบางส่วนไม่มีจิตบริการ การพูดจาไม่สุภาพ กริยา

มารยาทไม่ด ีพูดเสียงดัง และเคยมีข้อร้องเรียนหลายครั้ง 

W 3.54 1.09 122 

45 บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน W 3.56 1.05 119 

46 บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความใส่ใจในการ

ปฏิบัติงาน 

W 3.39 1.02 130 

47 มีความยืดหยุ่นสูง ท าให้การติดตามงานขาดประสิทธิภาพ W 3.50 1.00 126 

48 บุคลากรบางส่วนขาดโอกาสในการได้พัฒนาตนเอง และ

ทักษะวิชาชีพ 

W 3.72 1.03 97 

49 งานบริการบางส่วนงาน ไม่มีบุคลากรมาทดแทนในระหว่าง

การลา หรือไม่มาปฏิบัติงาน 

W 3.67 1.24 106 

50 งานหยุดชะงัก เมื่อผู้ปฏิบัติงานประจ าไม่มา W 3.58 1.18 117 

51 บุคลากรบางส่วนจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี แต่ได้รับการ W 4.14 0.96 18 
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จ้างด้วยวุฒิ ปวส. 

52 บุคลากรมีความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน ท าให้ขาดแรง

จูงในในการท างาน 

W 4.14 0.93 19 

53 บุคลากรขาดความรู้  ความเข้าใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือ

เป้าหมายของส านักวิทยบริการฯ 

W 3.80 1.02 84 

54 บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน W 3.36 1.25 134 

55 บุคลากรขาดความช านาญหรือทักษะในงานเฉพาะทาง W 3.28 1.19 139 

56 บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องการบูรณาการหรือวิธีการร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก 

W 3.39 1.20 131 

57 บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ W 4.26 0.82 9 

58 การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ไม่มีแผนที่ชัดเจน W 3.42 1.13 129 

59 อุปกรณ์ที่ให้บริการช ารุดได้ง่าย W 3.67 1.04 107 

60 ไม่มีเครื่องมือและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เพียงพอและทันสมัย 

W 3.78 0.99 88 

61 บุคลากรบางส่วนไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน มีผลประโยชน์

ทับซ้อน และหาผลประโยชน์ให้พวกพ้อง 

W 3.75 1.16 93 

62 หัวหน้าส่วนงานไม่เปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการพัฒนางาน W 3.17 1.25 142 

63 หัวหน้างานยังขาดภาวะผู้น าในบางเรื่อง บางครัง้ใช้ทัศนคติ

ส่วนตัวในการพัฒนางาน 

W 3.47 1.21 127 

64 ผู้บริหารควรรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารควร

มาสังเกตจากหน้างานที่ปฏิบัติจริง จะได้รับถึงทราบปัญหา 

W 4.03 0.97 44 

65 ผู้บริหารมอบหมายงานไม่ชัดเจน W 3.33 1.12 136 

66 ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญของงาน ในฐานะที่เป็นแหล่งบรกิาร W 3.36 1.20 135 

67 ภาระงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับเงินเดือนที่ได้รับ W 3.39 1.18 132 

68 ภาระงานของแต่ละฝ่ายควรชัดเจน เพื่อลดปัญหาการซ้ าซ้อน

และความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 

W 3.86 1.13 75 
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69 การประเมินผลเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่เป็นธรรม W 3.33 1.22 137 

70 บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงข้ึนตามภาระงานที่ได้รับ และข้ันตอนที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไม่ชัดเจน 

W 3.69 1.04 101 

71 เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (เก่า) ไม่

สามารถติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ ในปัจจุบันได้ 

W 4.03 0.97 45 

72 ระบบบริการสื่อมัลติมีเดียไม่เพียงพอ W 3.64 0.90 110 

73 การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง และไม่เป็น

ระบบ 

W 3.69 1.02 102 

74 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร W 3.44 0.91 128 

75 มีการปรับเปลี่ยนงาน ค าสั่งที่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่ม W 3.75 1.13 94 

76 อุปกรณ์ที่ให้บริการมีราคาสูง และไม่มีอุปกรณ์ส ารองเมื่อ

อุปกรณ์หลักช ารุด 

W 3.97 1.03 52 

77 วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการให้บริการ W 3.56 1.08 120 

78 การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นระบบ มีความเสี่ยงต่อการสญู

หาย 

W 3.56 1.08 121 

79 ผู้รับบริการบางส่วนใช้งานทรัพยากรไม่ถูกวิธี W 3.64 1.07 111 

80 ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งทรัพยากรต่างๆ ไม่ชัดเจน W 3.29 1.07 138 

81 การเปลี่ยนแปลงหน้าทีง่านของเจ้าหน้าที่โดยไม่ค านึงถงึภาระ

งานที่ชัดเจนของแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคลจะส่งผลให้เกิดข้อ

ขัดแย้งและเกิดการต่อต้านในทกุกรณี 

W 3.81 1.31 82 

82 การรับสมัครคนเข้าท าปฏิบัติงาน ควรมีภาระงานที่เหมาะสม 

ตรงตามความรู้ และความสามารถ 

W 4.03 1.16 46 

83 การจัดเก็บเอกสารในปัจจุบันยังไม่การจัดเก็บในรูปแบบ

เอกสารท าให้การค้นหาเอกสารย้อนหลัง 5-10 ป ีเป็นไปด้วย

ความล่าช้าและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารจ านวนมาก 

W 3.60 1.19 115 
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84 ไม่มีการวางแผน การก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา หรือ

ท าลาย เอกสารที่แน่นอน 

W 3.53 1.21 124 

85 งานบริการบางอย่างขาดการประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการไม่

ทราบถึงงานบริการที่หน่วยงานมี ท าให้ใช้ประโยชน์จาก

บริการยังไม่เต็มที่ และไม่ทั่วถึง 

W 3.64 1.27 112 

86 หน่วยงานไม่มีโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องการกฎหมาย W 3.89 0.82 71 

87 ไม่มีแผนผังโครงข่าง Fiber Optic ที่เป็นปัจจุบัน W 3.39 1.02 133 

88 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง ในขณะที่ความเร็วสูงข้ึน O 4.11 0.82 26 

89 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เอื้ อต่อการ

พัฒนาการท างานในหน่วยงาน รับรู้รับทราบข่าวสาร และ

เผยแพร่เอกสาร ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

O 4.31 0.58 6 

90 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อส านักวิทย

บริการฯ สูง เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบและการพัฒนา

ตนเอง 

O 4.33 0.53 5 

91 ผู้ใช้บริการด้านต่างๆ ของส านักวิทยบริการฯ มีจ านวนเพิ่ม

มากขึ้น 

O 4.29 0.72 7 

92 ผู้รับบริการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น O 4.42 0.69 2 

93 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 

ส าหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึน 

O 3.78 1.15 89 

94 ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในด้านฐานข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยเพื่อให้

นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ 

O 4.06 0.79 36 

95 ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาและการขยายการให้บริการ

สารสนเทศสู่ชุมชน 

O 3.89 0.92 72 

96 ได้รับการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงาน

เอกชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

O 3.72 1.03 98 



19 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

97 ได้รับการสนับสนุนในการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน

ความเร็วที่เพิ่มข้ึน 

O 3.78 0.90 90 

98 นักศึกษาบางส่วนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และบางส่วนมี

อินเทอร์เน็ตใช้ส่วนตัว 

O 4.14 0.68 20 

99 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหา

ความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

O 4.03 1.03 47 

100 เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกอบรม 

แหล่งเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและชุมชนใน

ท้องถ่ิน 

O 4.08 0.87 31 

101 เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษา O 4.17 0.81 13 

102 ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม

มากขึ้น 

O 3.94 0.86 56 

103 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และยอมรับในผลการด าเนินงานของส านักวิทย

บริการฯ 

O 3.92 0.84 65 

104 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

O 3.67 0.99 108 

105 มีความมั่นคง ก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน O 3.25 1.13 140 

106 ได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

O 3.78 0.93 91 

107 มีอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความพร้อม

ในการให้บริการ 

O 4.06 1.01 37 

108 เป็นสมาชิกเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาทั้ งในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ 

O 4.08 0.84 32 

109 เป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระดับประเทศ 

O 3.94 0.84 61 



20 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

110 เป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ไทย (ThaiLis) การจัดท าสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

O 3.92 0.94 66 

111 ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ มีนโยบายและความโปร่งใจ

ตรวจสอบได้ 

O 3.94 1.01 57 

112 ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนา

ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

O 4.11 0.75 27 

113 ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมและให้โอกาสบุคลากร

สามารถเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการได้ ท าให้เกิดขวัญและ

ก าลังใจ 

O 4.00 0.76 50 

114 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญต่อการจัดการ

เรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

O 3.86 0.80 76 

115 อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง และมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน 

O 3.94 0.79 58 

116 กฎระเบียบการเบิกจ่าย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตาม

กรมบัญชีกลาง ท าให้การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามแผนที่

วางไว้ 

T 4.06 0.75 38 

117 กฎระเบียบข้อบังคับเปลี่ยนแปลงบ่อย T 3.97 0.91 53 

118 การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใช้

งบประมาณในการอบรมสูง 

T 3.89 0.75 73 

119 การยอมแพ้ T 3.22 1.16 141 

120 การลดลงของนักศึกษาเข้าใหม่มีผลกระทบต่องบประมาณ T 4.36 0.80 3 

121 ผู้รับบริการไม่ท าความเข้าใจกฎและระเบียบ T 3.86 1.02 77 

122 ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ T 4.11 0.89 28 

123 ขาดแนวทางหรือแผนการประสานงานด้านต่างๆ  กับ 

หน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

T 3.78 0.99 92 



21 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

124 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิดความเสี่ยงในการโจมตี

ระบบเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

T 3.88 0.84 74 

125 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ต้องใช้งบประมาณ

ในการด าเนินงานและพัฒนาการให้บริการสูงมากข้ึน จึงต้อง

ใช้งบประมาณจ านวนมาก 

T 4.17 0.77 14 

126 ความนิ่งนอนใจ T 3.68 1.04 103 

127 ความเสี่ยง และภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลกระทบ

ต่อข้อมูลสารสนเทศ 

T 4.06 1.04 39 

128 เครื่องมืออุปกรณ์มีราคาสูง มีผลต่อการพัฒนาระบบการ

ท างาน 

T 3.94 0.92 59 

129 งบประมาณด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

T 4.03 1.11 48 

130 นักศึกษา / อาจารย์บางกลุ่มยงัคงไมบู่รณาการเทคโนโลยทีีม่ี

อยู่ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

T 3.94 1.01 60 

131 นักศึกษาไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และขาดความ

รับผิดชอบ 

T 4.11 1.01 29 

132 นักศึกษาควบคุมตัวเองไม่ ได้  ในเรื่องของการส่งเสียงดังใน

ห้องสมุด ทั้ง ๆ ที่มีมาตรการต่าง ๆ ในการขอความร่วมมือ 

T 4.06 1.01 40 

133 ผู้เข้าใช้บริการมีความหลากหลายต้องมีระบบที่ควบคุมอย่าง

เป็นระบบ 

T 4.00 0.93 51 

134 ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่เข้าใจเทคโนโลยีที่มีให้บริการ T 3.92 0.94 67 

135 ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบที่ ก าหนดไว้ T 4.03 0.86 41 

136 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บางส่วนยังขาดความสนใจ

และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

T 3.92 0.87 68 

137 ผู้บ ริ หารระดับสู ง ไม่ เ ข้า ใจ ระบบเทคโนโลยีที่ มี ก าร

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

T 3.86 0.99 78 
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ข้อท่ี รายการ SWOT Mean SD ล าดับท่ี 

138 ภัยพิบัติธรรมชาติ T 3.17 1.16 143 

139 ฐานข้อมูลออนไลน์ บางฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้

ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ยาก 

T 3.75 1.05 95 

140 มีหน่วยงานทีเ่ป็นคู่แข่ง ท าให้ต้องมกีารพฒันางานบริการ

อย่างต่อเนื่อง 

T 3.58 1.11 118 

141 มีแหลง่เรียนรูท้างอินเทอร์เน็ตทีส่ะดวกและเข้าถึงได้ง่ายกว่า 

เช่น Google 

T 3.81 1.06 83 

142 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง T 3.61 1.10 114 

143 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่มีภัยคุกคามมากข้ึน T 3.83 0.97 80 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยของปัจจัย SWOT ที่ได้จากแบบสอบถาม 

SWOT Mean SD 

จุดแข็ง (Strengths) 3.94 0.92 

จุดอ่อน (Weaknesses) 3.68 1.10 

โอกาส (Opportunities) 3.98 0.89 

ภัยคุกคาม (Threats) 3.88 0.99 
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ส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์

1. การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ (Empirical Studies) โดยการให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ประเมิน

ประเด็น SWOT ที่ส าคัญ พบว่าต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ อยู่ที่ตั้งรับ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่

เสียเปรียบเชิงการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงควรมุ่งเน้นปัจจัยส าคัญที่ช่วยลดหรือขจัด

จุดอ่อนลงได้มากที่สุด การพลิกวิกฤตจากภัยคุกคามให้เป็นโอกาส หรือใช้จุดแข็งช้อนโอกาส โดยพิจารณา

ประเด็น SWOT ที่ส าคัญ โดยอาศัยเทคนิคเทาว์เมทริกซ์ มาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยน า

ประเด็นส าคัญที่สุดของ SOWT ทั้งสี่ด้านมาใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ได้ค านึงถึงต าแหน่งยุทธศาสตร์ด้วย ซึ่ง

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ อยู่ที่ “ตั้งรับ” จึงน าประเด็นจุดอ่อนและภัยคุกคามมาพิจารณา

ก่อน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เชิงรับ หรือ WT 2) การวิเคราะห์เชิงพัฒนา หรือ WO 3) การวิเคราะห์เชิง

ป้องกัน หรือ ST และ 4) การวิเคราะห์เชิงรุก หรือ SO ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้านการวิเคราะห์เชิงรับ (WT) 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) O: โอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: ภัยคุกคาม 

1)  การลดลงของนักศึกษาเข้าใหม่มีผลกระทบ

ต่องบประมาณ 

2) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้

ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานและ

พัฒนาการให้บริการสูงมากข้ึน จึงต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก 

3) ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพยีงพอ 

4)  นักศึกษาไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ

ขาดความรับผิดชอบ 

5) กฎระเบียบการเบิกจ่าย อาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงบ้างตามกรมบญัชีกลาง ท าให้

การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

6) ความเสี่ยง และภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่

จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลสารสนเทศ 

7) นักศึกษาควบคุมตัวเองไม่ได้ ในเรื่องของ

การส่งเสียงดังในห้องสมุด  ทั้ ง  ๆ ที่ มี

มาตรการต่าง ๆ ในการขอความร่วมมือ 

8) ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบที่ 

ก าหนดไว้ 

9) งบประมาณด้านการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

10) ผู้เข้าใช้บริการมีความหลากหลายต้องมี

ระบบที่ควบคุมอย่างเป็นระบบ 

S: จุดแข็ง 

W: จุดอ่อน 

1)  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้หน่วยงานไม่

เพียงพอ 

2) บุ ค ล า ก ร ข า ด ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้

ภาษาต่างประเทศ 

3) บุคลากรบางส่วนจบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี แต่ได้รับการจ้างด้วยวุฒิ ปวส. 

4)  บุคลากรมีความรู้สึกไม่มัน่คงในหน้าที่การงาน 

ท าให้ขาดแรงจูงในในการท างาน 

5)  งบประมาณส าหรับพัฒนาบุ คลากรไม่

เพียงพอ 

6)  ผู้บริหารควรรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน 

และผู้บริหารควรมาสังเกตจากหน้างานที่

ปฏิบัติจริง จะได้รับถึงทราบปัญหา 

7)  เครื่ องคอมพิว เตอร์มี อายุก ารใ ช้ง านที่

ยาวนาน (เก่า) ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม

ใหม่ๆ ในปัจจุบันได้ 

8)  การรับสมัครคนเข้าท าปฏิบัติงาน ควรมีภาระ

งานที่ เหมาะสม ตรงตามความรู้  และ

ความสามารถ 

9)  อุปกรณ์ที่ ให้บริการมีราคาสูง  และไม่มี

อุปกรณ์ส ารองเมื่ออุปกรณ์หลักช ารุด 

10) บุคลากรบางส่วนไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ๆ ยึดวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้านยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) O: โอกาส 

1)  ผู้รับบริการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

T: ภัยคุกคาม 

 S: จุดแข็ง 
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W: จุดอ่อน 

1)  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้หน่วยงานไม่

เพียงพอ 

2) บุคลากรขาดทักษะในการใช้

ภาษาต่างประเทศ 

3) บุคลากรบางส่วนจบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี แต่ได้รับการจ้างด้วยวุฒิ ปวส. 

4)  บุคลากรมีความรู้สึกไม่มัน่คงในหน้าที่การงาน 

ท าให้ขาดแรงจูงในในการท างาน 

5)  งบประมาณส าหรับพัฒนาบุ คลากรไม่

เพียงพอ 

6)  ผู้บริหารควรรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน 

และผู้บริหารควรมาสังเกตจากหน้างานที่

ปฏิบัติจริง จะได้รับถึงทราบปัญหา 

7)  เครื่ องคอมพิว เตอร์มี อายุก ารใ ช้ง านที่

ยาวนาน (เก่า) ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม

ใหม่ๆ ในปัจจุบันได้ 

8)  การรับสมัครคนเข้าท าปฏิบัติงาน ควรมีภาระ

งานที่ เหมาะสม ตรงตามความรู้  และ

ความสามารถ 

9)  อุปกรณ์ที่ ให้บริการมีราคาสูง  และไม่มี

อุปกรณ์ส ารองเมื่ออุปกรณ์หลักช ารุด 

10) บุคลากรบางส่วนไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ๆ ยึดวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 

2) ความต้อ งการและความคาดห วังขอ ง

ผู้รับบริการต่อส านักวิทยบริการฯ สูง เป็น

โอกาสในการพัฒนาระบบและการพัฒนา

ตนเอง 

3) เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เอื้อ

ต่อการพัฒนาการท างานในหน่วยงาน รับรู้

รับทราบข่าวสาร และเผยแพร่ เอกสาร 

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

4) ผู้ใช้บริการด้านต่างๆ ของส านักวิทยบริการฯ 

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

5) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ให้กับนักศึกษา 

6) นักศึกษาบางส่วนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และ

บางส่วนมีอินเทอร์เน็ตใช้ส่วนตัว 

7) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง ในขณะที่

ความเร็วสูงข้ึน 

8) ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ เปิดโอกาสให้

บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงข้ึน 

9) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการเรียนรู้ 

ฝึกอบรม แหล่ งเรียนรู้  ให้กับนักศึกษา 

บุคลากรทั้งภายในและชุมชนในท้องถ่ิน 

10) เป็นสมาชิกเครือข่ายส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้านยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) O: โอกาส T: ภัยคุกคาม 
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S: จุดแข็ง 

1)  มีความพร้อมด้านอาคารและสถานที่ มีความ

ทันสมัยและกว้างขวาง 

2)  บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างาน และมี

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

3)  บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในงานที่

ปฏิบัต ิ

4)  อาคารสถานที่ ให้บริการมีความสะดวก

ส าหรับผู้รับบริการ มีเครื่องปรับอากาศ น้ า

ดื่ม และแสงสว่างที่เพียงพอ 

5)  เป็นส่วนงานที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุดของ

มหาวิทยาลัย 

6)  ผู้บริหารมีการสนับสนุนและขับเคลื่ อน

นโยบายอย่างต่อเนื่อง 

7)  ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถ ในการ

ขับเคลื่อนส านักวิทยบริการฯ 

8)  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยจัด

กิจกรรมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้อย่าง

สม่ าเสมอ 

9)  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถ่ิน 

10) เป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศทั้งหมด

ของมหา วิทยาลั ย  และสนับสนุนกา ร

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 1)  การลดลงของนักศึกษาเข้าใหมม่ีผลกระทบ

ต่องบประมาณ 

2) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้

ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานและ

พัฒนาการให้บริการสูงมากข้ึน จึงต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก 

3) ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่า ง

เพียงพอ 

4)  นักศึกษาไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

และขาดความรับผิดชอบ 

5) กฎระเบียบการเบิกจ่าย อาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงบ้างตามกรมบัญชีกลาง ท า

ให้การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามแผนที่

วางไว้ 

6) ความเสี่ยง และภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่

จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลสารสนเทศ 

7) นักศึกษาควบคุมตัวเองไม่ได้ ในเรื่องของ

การส่งเสียงดังในห้องสมุด ทั้ ง ๆ ที่มี

มาตรการต่าง ๆ ในการขอความร่วมมือ 

8) ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบที่ 

ก าหนดไว้ 

9) งบประมาณด้านการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

10) ผู้เข้าใช้บริการมีความหลากหลายต้องมี

ระบบที่ควบคุมอย่างเป็นระบบ 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) O: โอกาส T:ภัยคุกคาม 
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S: จุดแข็ง 

1)  มีความพร้อมด้านอาคารและสถานที่ 

มีความทันสมัยและกว้างขวาง 

2)  บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างาน 

และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

3)  บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญใน

งานที่ปฏิบัต ิ

4)  อาคารสถานที่ให้บริการมีความสะดวก

ส าหรับผู้รบับริการ มีครื่องปรบั

อากาศ น้ าดื่ม และแสงสว่างที่

เพียงพอ 

5)  เป็นส่วนงานที่มีผู้ เข้ารับบริการมาก

ที่สุดของมหาวิทยาลัย 

6)  ผู้บริหารมีการสนับสนุนและขับเคลื่อน

นโยบายอย่างต่อเนื่อง 

7)  ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถ ใน

การขับเคลื่อนส านักวิทยบริการฯ 

8)  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากร 

โดยจัดกิจกรรมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ

ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

9)  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถ่ิน 

10) เป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศ

ทั้ ง หมดขอ งมห า วิทย าลั ย  แล ะ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

1)  ผู้รับบริการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

2) ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ

ต่อส านักวิทยบริการฯ สูง เป็นโอกาสในการ

พัฒนาระบบและการพัฒนาตนเอง 

3) เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เอื้อต่อ

การพัฒนาการท างานในหน่วยงาน รับรู้รับทราบ

ข่าวสาร และเผยแพร่เอกสาร ข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็ว 

4) ผู้ใช้บริการด้านต่างๆ ของส านักวิทยบริการฯ มี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

5) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ให้กับนักศึกษา 

6) นักศึกษาบางส่วนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และ

บางส่วนมีอินเทอร์เน็ตใช้ส่วนตัว 

7) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง ในขณะที่

ความเร็วสูงข้ึน 

8) ผู้บริหารส านัก วิทยบริการฯ เปิดโอกาสให้

บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงานและการศึกษาต่อในระดับที่

สูงข้ึน 

9) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 

ฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา บุคลากร

ทั้งภายในและชุมชนในท้องถ่ิน 

10) เป็นสมาชิกเครือข่ายส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
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ข้อแสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  ทบทวนต าแหน่งงานกับหน้าที่ที่ปฏิบัติจริงของแต่ละบุคคลใหม่ อย่าให้ช่ือต าแหน่งเป็นแค่เสื้อที่

สวมไว้ แต่เนื้องานข้างในไม่ตรงกับเสื้อทีส่วม (กลายเป็นต้องท างาน 2 ฝ่าย เพราะไม่ชัดเจน) เพื่อลดปัญหางาน

เดิมๆซ้ าๆ ซากๆ ฝ่ายไหนรับผิดชอบอะไร ไม่ข้ามหน้าที่กัน **จุดอ่อนของการพัฒนา คือ หัวหน้าหรือผู้น าขาด

ทักษะการตัดสินใจและการบริหารคนกับงานเข้าด้วยกัน ** กฎระเบียบยังอ่อนมาก ความถูกต้องยังไม่ปรากฏ

ให้เห็นแจ้งแต่ถ้าความล าเอียงและระบบลูกรักมีมากโขนัก** 

2.  ประเทศไทยวัดคนจากเอกสาร ไม่ได้วัดจากความสามารถที่มีจริง จึงจัดคนลงกับงานที่ไม่ตรงกับ

ความสามารถหรือความสนใจที่คนคนน้ันมี 
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3.  ผู้บริหารบางคนดีแต่ต่อว่ากลาง "สาธารณะ" โดยไม่ถามหาสาเหตุก่อน พอรู้ว่าด่าว่าผิดเพราะตน

เข้าใจผิด แต่ก็ไม่กล่าวขอโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในที่ "สาธารณะ" ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนผิดในสายตา

ผู้อื่น 

4.  ผู้บังคับบัญชาไม่ควรเอาตัวรอด โยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

5.  ผู้บังคับบัญชาไม่ควรทวงบุญคุณ 

6.  ผู้บังคับบัญชาไม่ควรพาผู้ใต้บังคับบัญชาไปท าธุระส่วนตัวในเวลาราชการ 

7.  ควรละลายพฤติกรรมผู้ร่วมงาน ให้รักและสามัคคี ยอมรับในสิ่งที่บุคคลอื่นเป็น ไม่ใช่ต่อหน้าอย่าง 

ลับหลังอีกอย่าง 

8.  ควรปรับปรังแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะงานบริการในหอสมุดกลางซึ่งเป็นหัวใจหลักและเรื่อง

การบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานขาดภาวะผู้น า/เน้นพวกพ้องที่มีผลประโยชน์กับตนเอง/ไม่มีศักยภาพใน

การบริหารจัดการ/บุคลากรไม่มีความรับผิดชอบ/ละทิ้งงาน/มีการเอารัดเอาเปรียบในหน่วยงาน/ภาระงานของ

บุคลากรที่ไม่เป็นธรรมท าให้เกิดความแตกแยกในหน่วยงาน/การรับคนเข้าท างานโดยเอาพวกพ้องไม่มีความรู้

ความสามารถ..สรุปคือควรปรับเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยงานเนื่องจากไม่มีวุฒิภาวะ/ไม่ใส่ใจงาน/เอาแต่พวกพ้องที่

มีผลประโยชน์/ไม่มีความเป็นธรรมในหน่วยงาน**เน้นย้ าเรื่องหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง/ความ

ไม่เป็นธรรมในเรื่องภาระงานของบุคลากร** 

9.  ควรได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะในงานบริการของหอสมุดกลางในส่วนของผู้ให้บริการควร

เลือกบุคคลที่เหมาะสมทั้งการมจีิตบริการ/หน้าตา/บุคลิกภาพ/กิริยามารยาท/น้ าเสียงสุภาพ/มีท่าทีที่เป็นมิตร/

เต็มใจให้บริการ/ไม่มีท่าทางคุกคาม/ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและผู้มาใช้บริการซึ่งมีข้อร้องเรียนหลายครั้งจาก

บุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้บรกิารเคยมีการท าแบบสอบถามความพึงพอใจแต่ได้รับการปกปิดข้อเท็จจริงจาก

หัวหน้างานเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว(สามารถสอบถามข้อมูลจากคนเก่าแก่ที่ท างานในหอสมุดมานานได้)

และเรื่องภาระงานของบุคลากรควรมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง/ความรู้ความสามารถ/มีความเป็นธรรม 
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ส่วนท่ี 4 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ปรัชญา (Philosophy) 
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรทีส่นบัสนุนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูส่ังคมดจิิทลั 

 
พันธกิจ (Mission)  

   (1) พัฒนาคลังความรู้ สารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

   (2) เพิ่มขีดความสามารถและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร 
   (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ 
   (4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับชุมชนในมหาวิทยาลัย และท้องถ่ิน  

 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 

ตระหนัก รับผิดชอบ บรูณาการองค์ความรู้ด้วยความโปรง่ใส กอปรกจิเป็นหนึ่งเดียว           
Awareness      ตระหนักในหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
Relationship    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเครือข่าย 
Integration      บูรณาการองค์ความรู้ สูง่านบริการที่มปีระสิทธิภาพ 
Transparency  โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

 
อัตลักษณ์  (Identity) 

  สนับสนุนวิชาการ มีจิตบริการ เช่ียวชาญเทคโนโลยี  
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   ศูนย์รวมทรัพยากรทีท่ันสมัย ท างานเป็นทีม ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยระบบไอท ี
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ความเชื่อมโยงโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ กับตัวชี้วัดและโครงการหลัก ประจ าปี 2562 
งบประมาณแผ่นดนิ 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. การยกระดับ
คุณภาพการเรียน
การสอนและการ
จัดการศึกษา
ส าหรับคนทุกช่วง
วัย 

1.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาที่มี
คุณภาพโดยการ
จัดหาทุนการศึกษา
ในรูปแบบและ
แหล่งเงินทุนที่
หลากหลายจาก
ภาคส่วนต่างๆ  

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ
บัณฑิต 

        

  1.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
และส่งเสริม
หลักสูตรที่มุ่ง
ตอบสนองกิจกรรม
การพัฒนาด้าน
ความรู้และทักษะ 
และแก้ไขปัญหาใน
จังหวัดสุราษฎร์
ธานีและจังหวัดใน
ภูมิภาค  

          

  1.3 แผนงาน
ยุทธศาสตร์  
การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
ความรู้ และทักษะ
การเรียนรู้ของคน 
ทุกช่วงวัย 

  1.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองการ
เรียนการสอน
ผ่านระบบ
ออนไลน์ แบบ 
MOOCs 

  1. กระบวน 
การพัฒนา
หลักสูตร
ออนไลน์  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

            2.สร้างความ
ร่วมมือกับคณะ
ในการยกระดับ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
หรือกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง ให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 
CEFR 

  1.ผลการวัด
สมรรถนะ
ด้านภาษา 
อังกฤษตาม
กรอบ CEFR 
ของกศึกษา 
ไม่ต่ าว่าระดับ 
B1 หรือ
เทียบเท่า 

  

 
      3.ด าเนินการ

วัดผล
ประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ 
CEFR  

      

  1.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
ด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุก 

          

  
 
 
 
 
 
 
 

1.5 แผนงาน
พื้นฐาน การ
ยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน
และส่งเสริม
พัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับ
คนทุกช่วงวัย 

          

4. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร 
การเงินและ
งบประมาณ และ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ การ
ให้บริการห้องสมุด
และข้อมูลข่าวสาร
ที่โดดเด่นแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด เพื่อ
สนับสนุนการเรียน

  1. สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือส านัก
วิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

  
  

การสอนและการ
วิจัย 

     2.พัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัย 
ทันเวลา และ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
โดยไม่จ ากัด
เวลาและ
สถานที่เพื่อ
พัฒนา
ห้องสมุดให้
เป็น Learning 
Center ของ
ชุมชนใน
มหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น  

      

      

      3.พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูล
ออนไลน์ และ
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียน
การสอนและ
การท าผลงาน
ทางวิชาการ  

      

      4.จัดท าสื่อ
นิทรรศการ
ออนไลน์และ
น าเสนอผ่าน
ทางระบบ
จอภาพ
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์ 
(Digital 
Signage) 

  4.5 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการ 
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
บริการนักศึกษา 

  1. พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้
มีความทันสมัย
และรองรับการ
ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

      

      2. พัฒนา
ระบบส ารองใน
ด้านระบบ
เครือข่าย และ
ระบบ
สารสนเทศ 

      

      3. จัดหาและ
ปรับปรุงระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยด้าน
ระบบเครือข่าย 
ระบบซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์  

      

      4. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
วงจรปิด เพื่อ
ความปลอดภัย
ของ
มหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  

      

      5. พัฒนาและ
ปรับปรุง
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

อุปกรณ์ผลิต
สื่อเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
และระบบ
ประชุมทางไกล 
ให้มีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  

      6. พัฒนา
เว็บไซต์ให้มี
ความทันสมัย 
ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูล และ
รองรับการจัด
อันดับเว็บไซต์
ขององค์กร
ต่างๆ  

      

        1. โครงการ
ติดตั้งเครื่อง 
ปรับอากาศ 
และระบบเมน
ไฟฟ้าเครื่อง 
ปรับอากาศ 
บริเวณพื้นที่
ให้บริการชั้น 3 
โซน C3 1  

1. ผูใ้ช้ 
บริการ 
มีความพึง
พอใจใน 
การเข้าใช้
บริการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

      930,000  

  4.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 
ยกระดับการมีส่วน
ร่วมและคุณภาพ
การสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัย 
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

      2. มีเครื่อง 
ปรับอากาศ
ส าหรับ 1 
ระบบ 

  



39 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

  4.7 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 
ยกระดับคุณภาพ
การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

    2. โครงการ
ปรับปรุงห้อง
มัลติมีเดีย 
อาคารหอสมุด
และศูนย์
สารสนเทศ
เฉลิมพระ
เกียรติ 

1. ผูใ้ช้ 
บริการ 
มีความ 
พึงพอใจใน 
การเข้าใช้
บริการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

     

  4.8 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้อาคาร
สถานที่ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม 

      2. มีห้อง 
มัลติมิเดีย
ส าหรับ
ให้บริการ 
จ านวน 
1 ห้อง 

  

  4.9 แผนงาน
พื้นฐาน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร 
การเงินและ
งบประมาณ  
และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ด ี

  1. สร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรให้
บุคลากร มี
ความรัก 
ผูกพันและ
ความ
ภาคภูมิใจใน
องค์กร 

      

  4.10 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

          

  4.11 แผนงาน
บริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น (รายการ
ค่าด าเนินการ
ภาครัฐ) 

    1.  โครงการ
ครุภัณฑ์ระบบ
การเรียนการ
สอนทางไกล 
(Distance 
Learning) ผ่าน
ระบบวิดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ 
(video 

1.ผู้รับบริการ
สามารถใช้ใน
การจัดการ
เรียนการสอน 
และการ
ประชุม
ทางไกลผ่าน
ระบบวิดีโอ 
 

  13,919,000  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

conference) คอนเฟอร์เรน
ซ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  5.1 แผนงาน
พื้นฐาน  
การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

      2. ใช้ระบบ
วิดีโอ
คอนเฟอร์เร
นซ์สนับสนุน
การเรียน
การสอน 
การวิจัย 
และการ
ประชุม ได้
พร้อมกัน
มากกว่า 10 
จุด 

  

  5.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือที่ดีกับ
องค์กรระดับชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงาน
ระดับภูมิภาคที่
ส าคัญและภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม
และการบริการ 

1. ถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ภาษา เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน
ในท้องถิ่น 

  2   โครงการ
ปรับปรุงห้อง 
Smart 
classroom   
อาคารหอสมุด
และศูนย์
สารสนเทศ
เฉลิมพระ
เกียรติ 

1. ผู้เรียนและ
ผู้สอนสร้าง
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
เรียนรู้เป็น
รายบุคคล
ของผู้เรียน 
และการมี
ส่วนร่วมใน
การของ
ผู้เรียน และ
ผู้สอน ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   4,500,000  
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

5. การพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
อย่างยั่งยืน 
(Golden Hub 
Strategies) 

5.3 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
ผลงานวิจัยที่มีการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง และ
เผยแพร่เพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม 
เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

      2. สามารถใช้
ห้องเรียน
อัจฉริยะ 
(Smart 
Classroom) 
ในการจัดการ
เรียนการสอน
และการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 2  
ห้อง ได้ไม่
น้อยกว่าปีละ 
100 ครั้ง 

   1,791,400  

 

5.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ มีส่วน
ร่วมและบทบาทใน
กระบวนการ
ยกระดับการศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

    3.โครงการ
ครุภัณฑ์ระบบ
ห้องเรียน
อัจฉริยะ  
E-Smart 
Classroom 

1. ผู้เรียนและ
ผู้สอน
สามารถใช้
ครุภัณฑ์
ประกอบ
ระบบ
ห้องเรียน
อัจฉริยะ E-
Smart 
Classroom 
สร้างกิจกรรม
การเรียนการ
สอนที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
เรียนรู้และ
การมีส่วนร่วม
ในการของ
ผู้เรียน และ
ผู้สอน ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

5.5 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ มีส่วน
ร่วมและบทบาทใน
กระบวนการพัฒนา
และลดความ
เหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
โดยใช้ศาสตร์
พระราชา 

      2. สามารถ
ใช้ครุภัณฑ์
ประกอบ
ระบบ
ห้องเรียน
อัจฉริยะ  
E-Smart 
Classroom 
ในการ
จัดการเรียน
การสอน
และการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 1  
ห้อง ได้ไม่
น้อยกว่าปี
ละ 50 ครั้ง 

  

 

5.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ มีส่วน
ร่วมและบทบาทใน
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

    4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
รองรับ
ยุทธศาสตร์การ
เป็น อุดมศึกษา
ดิจิทัล (Digital 
Higher 
Education) 

1. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ดิจิตัล 
ประสิทธิภาพ
สูงให้
ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

   9,402,000  
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์

หน่วยงาน 
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

5.7 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 
ยกระดับ
ความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่าและ
ยกระดับความ
เชื่อม่ันของ
สาธารณชน 
(Public 
Reputation)ที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

      2. สามารถ
ให้บริการ
ด้าน
สารสนเทศ 
ที่มีความ
ปลอดภัย
และรองรับ
การใช้งาน
ได้ตลอด 
เวลา 

  

 

5.8 แผนงาน
พื้นฐาน การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

      3. รองรับ
การใช้งาน
ทางด้าน
สารสนเทศ
ของทุก
หน่วยงานได้
มากกว่า 
10,000 คน 

  

 

6.1 แผนงาน
บูรณาการ พัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 

          

  6.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
และศูนย์การเรียนรู้ 
เพื่อการศึกษาวิจัย 
และการอนุรักษ์
ทรัพย์สินและสิ่งที่
มีคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ความเชื่อมโยงโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ กับตัวชี้วัดและโครงการหลัก ประจ าปี 2562 
งบประมาณรายไดม้หาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. การยกระดับ
คุณภาพการ
เรียนการสอน
และการจัด
การศึกษา
ส าหรับคนทุก
ช่วงวัย 

1.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษาที่
มีคุณภาพโดยการ
จัดหาทุนการศึกษาใน
รูปแบบและแหล่ง
เงินทุนที่หลากหลาย
จากภาคส่วนต่างๆ  

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ
บัณฑิต 

        

  1.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
และส่งเสริมหลักสูตร
ที่มุ่งตอบสนอง
กิจกรรมการพัฒนา
ด้านความรู้และ
ทักษะ และแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีและ
จังหวัดในภูมิภาค  

          

  1.3 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ การ
จัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมความรู้ และ
ทักษะการเรียนรู้ 
ของคนทุกช่วงวัย 

  1.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองการ
เรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ 
แบบ MOOCs 

  1. กระบวน 
การพัฒนา
หลักสูตร
ออนไลน์  

  

      2.สร้างความ
ร่วมมือกับคณะใน
การยกระดับ 
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษหรือ
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR 

  1. ผลการวัด
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ 
CEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ า
ว่าระดับ B1 
หรือเทียบเท่า 
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

      3.ด าเนินการวัดผล
ประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ ตาม
กรอบ CEFR 

      

  1.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สร้างเสริมสุขภาพ 
เชิงรุก 

          

  1.5 แผนงานพืน้ฐาน 
การยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน
และส่งเสริม
พัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับคน
ทุกช่วงวัย 

          

4. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา
บุคลากร 
การเงินและ
งบประมาณ 
และการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
  
  
  
  

4.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ยกระดับ
ระบบการส่งเสริม
และสนับสนุนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ และการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายสนับสนุนให้
มีประสิทธิผลมากขึ้น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ส านักวิทยบริการฯ สู่
สังคมดิจิทัล 

1. ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
และพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

      

4.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ยกระดับ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ท างานของบุคลากร 

  1. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และ
สายสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ภาษา 

1. โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ความพึง
พอใจและ
แรงจูงใจใน
การท างาน 

334,000  

      1.1 กิจกรรม
พัฒนา
บุคลากร 

2. บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา
สมรรถนะหลัก
อย่างเป็น

220,000  



46 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ทางการ/
หรือไม่เป็น
ทางการ 

      1.2 กิจกรรม
เครือข่าย
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่ว
ประเทศ 

3. ระดับและ
กลไกในการ
พัฒนา
บุคลากรตาม
เกณฑ์มาตร
อุดมศึกษา 

72,600  

      1.3 กิจกรรม
เครือข่าย
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาค 
ใต้ 

  41,400  

           4. ร้อยละ 90 
บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก
ด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  

  

          5. ผู้บริหาร
และ บุคลากร 
จ านวน 50 
คน  

  

           6. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เครือข่าย
ส านักฯ ทั่ว
ประเทศมี
ความพึงพอใจ
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ในการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
ร้อยละ 85  

          7. ผู้บริหารและ
บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม
เครือข่ายส านัก
ฯ ทั่วประเทศ 
จ านวน  8  คน  

  

          8. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เครือข่าย
ส านักฯ 
ภาคใต้มีความ
พึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
ร้อยละ 85  

  

          7. ผู้บริหารและ
บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม
เครือข่ายส านัก 
ฯ ภาคใต้ 
จ านวน 12 คน  

  

  4.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ การ
ให้บริการห้องสมุด
และข้อมูลข่าวสารที่
โดดเด่นแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด เพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

      2.พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัย ทันเวลา 
และตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยไม่
จ ากัดเวลาและ
สถานที่เพื่อพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น 
Learning 
Center ของ
ชุมชนใน
มหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น  

1. โครงการ 
Learning 
Center เพื่อ
ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการ 

1. ความพึง
พอใจของผู้เข้า
ใช้บริการของ
หอสมุดกลาง 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

1,459,993  

          2. จัดหา
หนังสือไม่น้อย
กว่า 2,000 
เล่ม    

  

          3. จัดหา
วารสารไม่
น้อยกว่า 100 
ชื่อเรื่อง 

  

        2. โครงการ
จัดตั้งหอ
ประวัติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 
ปี 1 

1.ความพึง
พอใจของผู้เข้า
ใช้บริการของ
หอสมุดกลาง 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  

180,500  

          2. มีหอ
ประวัติ
มหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ห้อง 

  



49 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

        3. โครงการ
ห้องสมุด 4 
มิติ เปิด
ความคิดชีวิต
เปลี่ยน   

115,262 

        3.1 กิจกรรม 
มิติแห่ง 
การอ่าน 
รางวัลยอด
นักอ่าน 

1. ร้อยละ 85 
ของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมมิติแห่ง
การอ่านมีความ
พึงพอใจ 

3,000  

          2. มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมิติ
แห่งการอ่าน 
ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

  

        3.2 กิจกรรม
มิติแห่งการ
มอง จัด
นิทรรศการ
หมุนเวียน 

1. ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแห่ง
การมอง
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

102,862  

          2. มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมิติ
แห่งการมอง 
ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

  

          3. จัดหา
ครุภัณฑ์  
จ านวน 6 
รายการ 

  

        3.3 กิจกรรม
มิติแห่งการ
เขียน จัดมุม
ส่งเสริมการ
อ่านและการ
เขียน 

1. ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมิติ
แห่งการเขียน
มีความพึง
พอใจ 

5,400  

          2. มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมิติ
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

แห่งการเขียน 
ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

        3.4 กิจกรรม
มิติแห่งการ
เขียน จัดมุม
ฝึกทักษะ
ส าหรับเด็ก 

1. ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

4,000  

          2. มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมิติ
แห่งการเขียน
จัดมุมทักษะ 
ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

  

      3.พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูล
ออนไลน์ และ
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเรียนการสอน
และการท าผลงาน
ทางวิชาการ  

4. โครงการ 
Digital 
Library I 

1. ความพึง
พอใจของผู้เข้า
ใช้บริการของ
หอสมุดกลาง 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85     

621,645 

          2. สร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ในการจัดหา/
จัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

  

          3.จัดหา/
จัดท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่น้อยกว่า 
50 ชื่อเรื่อง  
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

          4. จัดหาสื่อ
โสตทัศน์ ไม่
น้อยกว่า 30 
ชื่อเรื่อง 

  

          5. จัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในการ
ด าเนินงาน
และการ
ให้บริการ 
จ านวน 6 
รายการ 

  

      4.จัดท าสื่อ
นิทรรศการ
ออนไลน์และ
น าเสนอผ่านทาง
ระบบจอภาพ
ประชาสัมพันธ์ 
(Digital Signage) 

      

  4.5 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการ 
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
บริการนักศึกษา 

  1. พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มี
ความทันสมัยและ
รองรับการใช้งาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

1. โครงการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ใน
การดูแลระบบ
เพื่อสนับสนุน
การใช้งาน
ระบบ
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 

1. มีวัสดุ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงสามารถ
ท างานได้
ตลอดเวลา
และมีพื้นที่
เพียงพอและมี
ระบบ
สารสนเทศใช้
งานตามความ
ต้องการของ
มหาวิทยาลัย 

96,000  

          2. จัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที 
มีประสิทธิภาพ
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

สูง จ านวน  
1 เครื่อง 

          3. ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานดิจิตัล 
ประสิทธิภาพ 
สูงให้ครอบคลุม
ทั้งมหาวิทยาลัย 

  

      2. พัฒนาระบบ
ส ารองในด้าน
ระบบเครือข่าย 
และระบบ
สารสนเทศ 

      

      3. จัดหาและ
ปรับปรุงระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยด้าน
ระบบเครือข่าย 
ระบบซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์  

      

      4. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
วงจรปิด เพื่อ
ความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  

      

      5. พัฒนาและ
ปรับปรุงอุปกรณ์
ผลิตสื่อเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
และระบบประชุม
ทางไกล ให้มี

2. โครงการ 
จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทน 

1. ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร์ มี
ขีด
ความสามารถ
สูงขึ้นในการ
ให้บริการด้าน
พัฒนาระบบ

120,000  
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  

สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
การ
บริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
และการ
ตัดสินใจการ
บริหารงาน 

          2. จัดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 
เครื่อง ได้
จัดซ้ือตาม
เป้าหมายและ
เวลาที่ก าหนด  

  

      6. พัฒนาเว็บไซต์
ให้มีความทันสมัย 
ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล และรองรับ
การจัดอันดับ
เว็บไซต์ของ
องค์กรต่างๆ  

3. โครงการ
ขับเคลื่อน
อันดับเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 
โดยวิธีของ 
Webo 
metrics 
Ranking of 
World 
University 

1. เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 
โดเมน. 
Sru.ac.th  
ข่าวสาร 
ผลงาน
วิชาการ
กิจกรรมต่าง 
ๆ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต
เป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง
ครบถ้วน
สามารถ
สนับสนุนการ
เข้าถึงความรู้
อย่างเปิดกว้าง 
และส่งเสริม
การเข้าถึงทาง
วิชาการที่ผลิต

 84,000  
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

โดย
มหาวิทยาลัย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในการก าหนด
นโยบายของ
ผู้บริหาร 

          2. สามารถ
ให้บริการด้าน
สารสนเทศที่มี
ความ
ปลอดภัยและ
รองรับการใช้
งานได้
ตลอดเวลา 

  

          3. การจัด
อันดับ 
Webometric
s eanking 
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี มี
อันดับที่สุงขึ้น
อย่างน้อย 2 
ล าดับ 

  

  4.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ยกระดับ
การมีส่วนร่วมและ
คุณภาพการสื่อสาร
ภายใมหาวิทยาลัย 
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

          

  4.7 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
ความเสี่ยงและการ
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

ควบคุมภายใน  
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

  4.8 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
อาคารสถานที่ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม 

          

  4.9 แผนงานพื้นฐาน 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากร 
การเงินและ
งบประมาณ  
และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากร 
มีความรัก ผูกพัน
และความ
ภาคภูมิใจใน
องค์กร 

1. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพและ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการบริหาร
จัดการส านัก
ฯ 

1. ระดับความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

       
1,418,773  

          2. บริหาร
จัดการตาม
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 

  

        1.1 กิจกรรม
ด าเนินงาน
ส านักวิทย
บริการฯ 

1. ส านักฯ 
บริหารงาน
โดยบรรลุตาม
ตัวชี้วัด ร้อย
ละ 90  

772,806  

     2. บุคลากรพึง
พอใจต่อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

     3. ร้อยละ 85 
ของผูเ้ข้าใช้
บริการหอสมุด 
กลาง ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์ภาษา มี
ความพึงพอใจ 

 

          3. ร้อยละ 85 
ของผูเ้ข้าใช้
บริการ 
หอสมุดกลาง 
ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์ภาษา มี
ความพึงพอใจ  

  

          4. จ านวน ผู้
เข้าใช้บริการ 
หอสมุกลาง 
ศูนย์คอมพวิ
เตอร์ และ
ศูนย์ภาษา 
15,000 คน/ปี 

  

        1.2 กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  

1.ส านักวิทย
บริการฯ จัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 
ปีละ 2 ครั้ง  

112,000  

          2. คณะกรรม 
การประจ า
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่
น้อยกว่า 8 
คน  
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

        1.3 กิจกรรม
บริหารความ
เสี่ยงและ
ควบคุม
ภายใน 

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
ร้อยละ 85  

25,000  

          2. ผู้บริหาร
และบุคลากร 
จ านวน  50 
คน  

  

        1.4 กิจกรรม
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

1.  บุคลากร
ในส านักฯ มี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
จัดท าแผน 
กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ80 

20,000  

            2.  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ
สามารถจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการได้  

  

        1.5 กิจกรรม
ประเมินผล
โครงการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  

2. ร้อยละ 90 
ของการใช้จ่าย
งบประมาณ
ทุกโครงการ/
กิจกรรม
เป็นไปแผนที่ที่
ก าหนดไว้ 

2,550  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

          2. ผู้บริหาร
และบุคลากร 
จ านวน  15  
คน  

  

        1.6 กิจกรรม
หัวใจบริการ 
(service 
Mind) 

1. บุคลากรมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

42,800  

          2. ผู้บริหาร
และบุคลากร 
จ านวน  51 
คน  

  

  4.10 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

          

  4.11 แผนงาน
บริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น (รายการค่า
ด าเนินการภาครัฐ) 

    1.7 กิจกรรม
งบบริหาร 
งานในภาวะ
ฉุกเฉิน
เร่งด่วน
ระดับ
หน่วยงาน 

1. ส านักฯ
บริหารจัดการ 
ตามแผนการ
ปฏิบัติการ
บรรลุตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 
ร้อยละ 90 

 443,017  

          2. จ านวนผู้
เข้ารับบริการ 
จ านวน 
15,000 คน 

  

5. การพัฒนา
ท้องถิ่นและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
(Golden Hub 
Strategies) 

5.1 แผนงานพืน้ฐาน 
การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

5.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือที่ดีกับองค์กร
ระดับชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับ
ภูมิภาคที่ส าคัญและ
ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการ
บริการ 

3.  ถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ภาษา เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชนใน
ท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 5 
การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่น าเสนอ  เพื่อใหก้ารน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
จึงได้ก าหนดแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ คือ 

1. ก าหนดให้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สูห่น่วยงานย่อย โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายทีส่ าคัญให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกเพือ่ให้การด าเนินงานของส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
2. สื่อสารและถ่ายทอดสูป่ระชาคม ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก าหนดใหม้ีการจัดกจิกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสือ่สารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดเตรียมไว้ เช่น การจัดประชุมช้ีแจง  การสื่อสารผ่านเวปไซด์ จดหมายข่าว 
3. ติดตามเพื่อใหเ้กิดการประเมนิผล การเรียนรู้และการปรบัเปลี่ยนยุทธศาสตร์  โดยการน าข้อมลู
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
และกลไกของการประกันคุณภาพ เพื่อให้ผูบ้ริหารได้มรีะบบในการติดตาม ประเมินผล  

    4. ติดตามประเมินผล และปรับปรงุแผนใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้ง    
สร้างตัวช้ีวัดการพฒันาทีส่ามารถน าไปใช้ในการก ากบัการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
 
 

 


