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 สวนท่ี 1  

ประวัติความเปนมา บริบทหนวยงานและยุทธศาสตร 
 

1. ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2549  

ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนท่ี 20 ก หนา 72 อาศัย

อำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ซ่ึงประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ สำนักงานผูอำนวยการ หอสมุดกลาง  ศูนยคอมพิวเตอร  และศูนย

ภาษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  1.1 สำนักงานผูอำนวยการ (Office of the Director)  

                 สำนักงานผูอำนวยการ  ไดเริ่มจัดตั้งและดำเนินการอยางเปนทางการเม่ือป พ.ศ. 2550   

มีบทบาทและหนาท่ีรวมบริการและประสานภารกิจระหวางหอสมุดกลาง  ศูนยคอมพิวเตอร และศูนย

ภาษา ในดานงานบริหารงานบุคคล งานประกันคุณภาพ  งานงบประมาณและแผน งานพัสดุ  และ

งานธุรการ ตลอดจนดานอาคารสถานท่ี 

  1.2 หอสมุดกลาง (Central Library)    

                 พ .ศ . 2517 หอสมุดกลางเปดใหบริการครั้งแรก พรอมการกอตั้ งวิทยาลัยครู 

สุราษฎรธานี  โดยใชอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากเปนสถานท่ีทำการ 

                พ.ศ. 2519  ยายมาทำการท่ีอาคารชั่วคราวตั้งอยูบริเวณหลังอาคารประปาในปจจุบัน 

                  พ.ศ. 2522  ไดรับงบประมาณตามโครงการเงินกูธนาคารโลกในการกอสรางอาคารท่ีทำ

การหลังใหม มีลักษณะเปนรูปหกเหลี่ยม 

                   พ.ศ. 2533  ไดรับงบประมาณจากกรมการฝกหัดครู จำนวน 1,000,000 บาท  และ

วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี จำนวน 700,000 บาท ในการตอเติมหอสมุดในรูปแบบเดิม และเปดใช

อาคารเพ่ือใหบริการในวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2533 

                    พ.ศ. 2536  ไดรับงบประมาณ จำนวน 22,000,000 บาท ในการกอสรางอาคาร 

วิทยบริการเปนอาคาร 4 ชั้น 

                   พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน  ไดรับพระราชทานนามชื่อ “อาคารบรรณราชนครินทร” 

                   พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยฯ ไดสรางอาคารหอสมุดหลังใหม โดยใชชื่อวา“อาคาร

หอสมุดและศูนยสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ” โดยเปดอาคารในวันพฤหัสบดี ท่ี 22 มิถุนายน 2560  

 1.3 ศูนยภาษา (Language Center)     
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                 ศูนยภาษา ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2541 เพ่ือสนองนโยบายของสถาบัน มีฐานะเปน

หนวยหนึ่งเทียบเทาคณะท่ีใหการสงเสริมคุณภาพทางดานภาษา รวมท้ังใหบริการทางวิชาการดาน

ภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย นักศึกษา และบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในป 

พ.ศ. 2548 ไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหม ภายใตการกำกับดูแลของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547          

          พ.ศ. 2560  ศูนยภาษาไดยายสำนักงานไปอยูท่ี ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนยสารสนเทศเฉลิม

พระเกียรติ  

  1.4 ศูนยคอมพิวเตอร (Computer Center)  

                 ศูนยคอมพิวเตอรไดเริ่มจัดตั้งและดำเนินการอยางเปนทางการเม่ือป พ.ศ. 2542 มีฐานะ

เทียบเทาคณะ  มีบทบาทและหนาท่ีประสานงานการวางแผนและกำหนดนโยบายดานคอมพิวเตอร

และระบบเครือขายสารสนเทศ  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเพ่ือการบริหาร การ

จัดการศึกษาของสถาบันฯ การประกันคุณภาพการศึกษาทางดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา  

ตลอดจนการสนับสนุนใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  และ

อุปกรณตางๆ สำหรับการเรียนการสอน  และการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากำลังของหนวยงาน 
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 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ สำนักงาน-

ผูอำนวยการ หอสมุดกลาง สถาบนัภาษา และศูนยคอมพิวเตอร มีบุคลากรจำนวนท้ังสิ้น 46 คน ไดแก 

สำนักงานผูอำนวยการ จำนวน 5 คน  ศูนยคอมพิวเตอร 15 คน หอสมุดกลาง จำนวน 20 คน  และ

ศูนยภาษา จำนวน 6 คน  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน 

1 นางศันสนีย  ชูเชื้อ หัวหนาสำนักงาน

ผูอำนวยการ 

สำนักงาน

ผูอำนวยการ 

2 นางเอ้ือมพร  แยมเนตร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงาน

ผูอำนวยการ 

3 นางสาวแววตา  เครือแกว นักวิชาการพัสด ุ สำนักงาน

ผูอำนวยการ 

4 นางสุภาวรรณ  เทพทอง ผูปฏิบัติงานบริหาร สำนักงาน

ผูอำนวยการ 

5 นายพัฒนชัย  นาคโสภา เจาหนาท่ีจัดการอาคารและ

บริเวณ 

สำนักงาน

ผูอำนวยการ 

6 นายบำรุง  ชวยฤกษ ชางซอมบำรุง ศูนยคอมพิวเตอร 

7 นายณัฐพงศ  เครือหงส ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  ศูนยคอมพิวเตอร 

8 นางสาววิลาวัณย  สมบูรณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยคอมพิวเตอร 

9 นายนิธิ  ลอยชูศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

10 นายธนกฤต  จันทรชวง นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

11 นายยุทธพงษ  ผลจันทร นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

12 นางสาวณัฐปภัสร  สุวรรณรัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

13 นายธีรวัฒน  กิจงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

14 นายพีรพัฒน  พรหมปาน นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

15 นางอัจจิมา  ปุนสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

16 นายกีรติ  อินทฤกษ นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

17 นายวิสุทธิ ์ สุวัฒนานุกร นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

18 นายอิสริช  พงษธน ู นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

19 วาท่ี ร.ต.ทนงศักดิ ์ ปนแกว ชางเครื่องคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

20 นายธนกฤต  เจริญพานิช ชางเครื่องคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน 

21 นางนันทนา  เดชเกิด บรรณารักษ ชำนาญการ

พิเศษ 

หอสมุดกลาง 

22 นายไตรเพชร  พลด ี นักวิชาการคอมพิวเตอร หอสมุดกลาง 

23 นางสาวเพชรรัตน  กิมยูฮะ นักวิชาการคอมพิวเตอร หอสมุดกลาง 

24 นางสาวทิพวรรณ  อักษรทิพย บรรณารักษ หอสมุดกลาง 

25 นายกวีวัธน  เทพทอง ผูปฏิบัติงานหองสมุด หอสมุดกลาง 

26 นางกฤติยา   รักสวัสดิ ์ บรรณารักษ หอสมุดกลาง 

27 นางกิตติยา  ใจซ่ือ ผูปฏิบัติงานหองสมุด หอสมุดกลาง 

28 นางโชคด ี กรดเกลา ผูปฏิบัติงานหองสมุด หอสมุดกลาง 

29 นางวรรนภา  ทองสมส ี บรรณารักษ หอสมุดกลาง 

 30 นายอนุรกัษ  ศรีนาคนิล นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ หอสมุดกลาง 

 31 นางสาวเยาวดี  รุงเรือง บรรณารักษ หอสมุดกลาง 

 32 นางสาวเบญจมาศ  เทอดวีระพงศ บรรณารักษ หอสมุดกลาง 

 33 นางสาวประทุมพร  วีระสุข บรรณารักษ หอสมุดกลาง 

 34 นางสาววราภรณ  กรดเกลา ผูปฏิบัติงานหองสมุด หอสมุดกลาง 

 35 นางสาวจันทรจิรา  เครือสาย  ผูปฏิบัติงานหองสมุด หอสมุดกลาง 

 36 นางสาวสุนิษา คงแกว ผูปฏิบัติงานบริหาร หอสมุดกลาง 

 37 นายณัฐนัย  พิลึก ผูปฏิบัติงานหองสมุด หอสมุดกลาง 

 38 นางสาววรารัตน  นิราภัย  ผูปฏิบัติงานหองสมุด  หอสมุดกลาง  

 39 นางสาวสิริวัฒนา  นอยดอนไพร ผูปฏิบัติงานหองสมุด หอสมุดกลาง 

 40 นางสาวอุไรพร  ใหมอยู ผูปฏิบัติงานบริหาร หอสมุดกลาง 

 41 นางเทพินทร  ภพทว ี นักวชิาการศึกษา ศูนยภาษา 

 42 นางสาวปยนาฎ  ขจรศักดิ์สิริกุล  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยภาษา 

 43 นางสาวภาสิน ี แกววิเชียร นักวชิาการศึกษา ศูนยภาษา 

 44 นางสาวศรัญญา  วาหะรักษ นักวชิาการศึกษา ศูนยภาษา 

 45 นางสาวพิมพชนก  มีเดช เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยภาษา 

 46 นายสุวิทศร ธรรมรักษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนยภาษา 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 

สวนท่ี 2 

การวิเคราะห SWOT จากการสำรวจ 
 

1. ประเด็น SWOT ท่ีสำคัญ 

การกำหนดประเด็น SWOT ท่ีสำคัญ อาศัยการรวบรวมขอมูลจากบุคลากรของสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แบบมีสวนรวม แลวนำจัด

หมวดหมู และวิเคราะห โดยอาศัยหลักการและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1.1 ประเด็นสภาพปจจัยของสำนักวิทยบริการฯ อาศัยตัวแบบ 7-S (7S McKinsey) เปน

แนวทางในการกำหนดปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ไดแก 1) บุคลากร (Staff) 2) รูปแบบการทำงาน

ของผูบริหาร (Style) 3) ทักษะหรือความเชี่ยวชาญขององคกร (Skill) 4) โครงสรางองคกร 

(Structure) 5) กลยุทธขององคกร (Strategy) 6) ระบบงานขององคกร (System) และ 7) คานิยม

รวมกันระหวางคนในองคการ (Shared-value) และเพ่ิมอีก 2 ประเด็น ไดแก 1) ดานงบประมาณ 

และ 2) ดานสถานท่ี นอกจากนี้ ยังสามารถใชขอมูลท่ีมีการดำเนินการอ่ืนๆ ไดแก การใชโอกาสในการ

ปรับปรับ (OFI) จาก PMQA หรือใชประสบการณของผูบริหาร และระบุสภาพภายในเชิงทางบวก ซ่ึง

เปนจุดแข็ง (Strengths) หรือสงผลตอในทางลบ ซ่ึงเปนจุดออน (Weaknesses) ของสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 ประเด็นสภาพแวดลอมภายนอกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสำคัญ 

อาศัยตัวแบบ  ISTEM (ประกอบดวย  International, Society, Technology, Economy และ 

Politics) เปนแนวทางในการวิเคราะหหรือใชประสบการณจากผูบริหาร และระบุวาสภาพภายนอก

สำนักวิทยบริการฯ นั้น สงผลตอสำนักวิทยบริการฯ ในทางบวก ซ่ึงเปนโอกาส (Opportunities) หรือ

สงผลตอสำนักวิทยบริการฯ ในทางลบ ซ่ึงเปนภัยคุกคาม (Threats) ของสำนักวิทยบริการฯ 

ประเด็น SWOT ท่ีสำคัญท่ีไดมาจากการดำเนินการขางตน จะนำมาใชในการสำรวจประเด็น 

SWOT ท่ีสำคัญ ดังตอไปนี้ 1) รวบรวมขอมูลจากบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ดวยประเด็นคำถาม

ปลายเปด (ในลักษณะประเมินตนเอง) 2) นำมาจัดกลุมประเด็นท่ีใกลเคียงกัน และสงผลการวิเคราะห

และจัดกลุมกลับใหผูตอบไดมีโอกาสสอบทาน ซ่ึงจำทำใหผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง

และนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน และ 3) นำขอมูลการประเมินตนเองท่ีไดจากการจัดกลุมมาทำแบบสอบถาม

รอบท่ี 2 โดยใหบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ไดเขารวมตอบแบบสอบถามดังกลาว ประกอบดวย

ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ 
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2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการดำเนินการสำรวจขอมูลในรอบแรก (ประเมินตนเอง) สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการ

รวบรวมขอมูลโดยใช Google Form, ระบบเมล และสารบัญอิเล็กทรอนิกส เปนเครื่องมือสำรวจ และ

ไดรับแบบสอบถามกลับคืนเปนจำนวน 27 ชุด (คำถามปลายเปดเพ่ือใหไดประเด็นการประเมินตนเอง

แบบมีสวนรวม) และแบบสำรวจรอบท่ี 2 ไดรับแบบสอบถามกลบัคืนเปนจำนวน 27 ชุด 

 

3. ผลการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

  3.1 ขอมูลปจจัย SWOT ท่ีสำคัญ 

                ผูตอบแบบสำรวจไดระบุสภาพภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ความสำคัญ ซ่ึงเปนจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) และสภาพแวดลอมภายนอก

องคการท่ีสำคัญเปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) สรุปไดดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นปจจัย SWOT ประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินการของสำนักวิทย 

             บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ขอท่ี รายการ SWOT Mean SD ลำดับท่ี 

1 สำนักวิทยบริการฯ มีอาคารสถานท่ีท่ีพรอมในการ

ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และชุมชน

ทองถ่ิน 

S1 4.56 0.64 1 

2 สำนักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ี

หลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ

ฐานขอมูลออนไลนท่ีสามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา 

S2 4.22 0.75 8 

3 สำนักวิทยบริการฯ เปนแหลงศึกษาดูงาน ฝกงาน และ

ใหบริการแกชุมชนทองถ่ิน 

S3 4.33 0.88 5 

4 สำนักวิทยบริการฯ มีบริการท่ีหลากหลายรปูแบบ 

สะดวกและรวดเร็ว 

S4 4.19 0.92 12 

5 สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดหา วัสดุ อุปกรณ 

ครุภณัฑ อยางเพียงพอ สอดรับกับหลักสูตรตางๆ และ

สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

S5 3.56 1.09 20 

6 สำนักวิทยบริการฯ มีการนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยในการบริหาร

S6 3.96 0.98 18 
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ขอท่ี รายการ SWOT Mean SD ลำดับท่ี 

จัดการงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

7 สำนักวิทยบริการฯ มีโครงสรางการบริหารงานท่ี

ชัดเจน 

S7 4.11 0.80 16 

8 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ใหบริการท่ีมีความ

สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

S8 4.15 0.86 13 

9 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีจิตบริการสูง 

(service mind) 

S9 4.22 1.01 9 

10 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี S10 4.15 0.99 14 

11 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ทำงานเปนทีม 

(Team work) มีความสามัคคี รวมมือ และชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน 

S11 3.81 0.96 19 

12 บุคลากรของสำนักวิยบริการฯ มีความรู ความสามารถ 

ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานท่ี

ปฏิบัติ 

S12 4.37 0.63 4 

13 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีทักษะในการใช

เทคโนโลย ีมีความพรอมในการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางสม่ำเสมอ 

S13 4.11 0.85 17 

14 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความรับผิดชอบตอ

งานท่ีไดรับมอบหมาย และตรงตอเวลา 

S14 4.30 0.61 6 

15 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความสามารถใน

การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

S15 4.15 0.66 15 

16 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู

ความสามารถในการใหบริการวิชาการ (เผยแผความรู

องคความรูใหแกชุมชน) 

S16 4.22 0.64 10 

17 ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ เปดโอกาสให

บุคลากรของสำนักรวมแสดงความคิดเห็น 

S17 4.26 0.76 7 

18 ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนและเปด

โอกาสใหเจาหนาท่ี ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

S18 4.22 0.64 11 

19 ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ ใหการสนับสนุนใน

การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

S19 4.41 0.64 2 
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ขอท่ี รายการ SWOT Mean SD ลำดับท่ี 

20 ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ มีความเขาใจและให

ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

S20 4.41 0.64 3 

21 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ไมมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM: Knowledge 

Management) 

W1 3.63 0.93 16 

22 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ไมมีความม่ันคงใน

การปฏิบัติงาน 

W2 3.67 1.07 15 

23 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ มีทักษะและ

ความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวน

จำกัด 

W3 3.85 0.86 9 

24 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ขาดแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน ภาค กศ.บท. เนื่องจากไดรับ

คาตอบแทนท่ีต่ำกวากฎหมายแรงงานข้ันต่ำ  

(วันละ 300 บาท) 

 

W4 4.26 0.9 1 

25 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ตองปฏิบัติงาน

สัปดาหละ 7 วัน 

W5 3.85 1.13 10 

26 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ บางสวนอยูใน

ตำแหนงงานท่ีนอย แตมีภาระงานคอนขางมาก 

W6 4.04 0.90 4 

27 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ บางสวนมีความ

ขัดแยงกันทำใหบรรยากาศการทำงานคอนขางตึง

เครียด 

W7 4.04 1.06 5 

28 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ขาดขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

W8 3.81 0.92 11 

29 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ยังไมไดรับการ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทำใหการไดรับ

สวัสดิการและสิทธิบางอยางไมเทาเทียมกับพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

W9 4.15 0.99 2 

30 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ บางสวนมีภาระ W10 4.00 0.88 7 
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ขอท่ี รายการ SWOT Mean SD ลำดับท่ี 

งานเกินโหลดภาระงาน 

31 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ มีภาระงานซ้ำซอน

หรือทำงานควบกันในบางตำแหนงงาน 

W11 3.78 0.97 12 

32 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ เห็นกิจธุระตัวเอง

สำคัญกวางานสวนรวม และไมรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

W12 2.96 1.19 27 

33 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ไมเรียนรู

เทคโนโลยีใหมๆ 

W13 2.93 1.14 28 

34 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ มีภาระงานและ

หนาท่ีความรับผิดชอบ บางตำแหนง ไมชัดเจนหรือไม

ตรงตามตำแหนงงาน 

W14 3.44 1.19 19 

35 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ขาดความมีน้ำใจ

กับเพ่ือนรวมงาน 

W15 3.00 1.21 26 

36 บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ขาดความสามัคคี W16 3.33 1.14 21 

37 สำนักวิทยบริการฯ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1-6 

ท่ีลาสมัย หองปฏิบัติการคับแคบ และไมสะอาด 

W17 3.93 1.07 8 

38 สำนักวิทยบริการฯ มีหองบริการอินเทอรเน็ต แตไม

นาสนใจ และไมดึงดูดใหเขาใชบริการ 

W18 3.74 0.98 13 

39 สำนักวิทยบริการฯ มีหนังสือบนชั้นวางท่ีลาสมัย และ

ยังไมมีการจัดหาหนังสือลักษณะเดียวกันมาทดแทน 

 

W19 3.30 0.99 23 

40 สำนักวิทยบริการฯ ยังขาดการดึงดูดนักศึกษา และ

บุคลากร มาใชบริการหองสมุดกลาง 

W20 3.26 1.06 24 

41 สำนักวิทยบริการฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ี

จำกัด 

W21 4.07 0.73 3 

42 สำนักวิทยบริการฯ มีอุปกรณสำนักงานไมทันสมัย 

และไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

W22 3.63 0.79 17 

43 สำนักวิทยบริการฯ (หอสมุดกลาง) ขาดการบริการท่ี

สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน บริการ

สารสนเทศรายบุคลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 

W23 3.41 0.97 20 
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ขอท่ี รายการ SWOT Mean SD ลำดับท่ี 

44 การประเมินผลการปฏิบัติงานไมโปรงใส W24 3.04 1.06 25 

45 การเก็บขอมูลแตละหนวยงานภายในสำนักวิทย

บริการฯ ยังไมเปนระบบเดียวกัน 

W25 3.33 1.00 22 

46 ผูใชบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

ภาษาตางประเทศมีจำนวนนอย 

W26 3.56 0.93 18 

47 ผูใชบริการ (นักศึกษา) จอดรถจักรยานยนต ไมเปน

ระเบียบ 

W27 4.04 1.02 6 

48 สำนักวิทยบริการฯ ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกกับ

หนวยงานภายนอก 

W28 3.70 0.91 14 

49 นักศึกษา อาจารย และบคุลากร มีความตองการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 

O1 4.52 0.58 1 

50 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนัก

วิทยบริการฯ 

O2 4.04 0.76 4 

51 สำนักวิทยบริการฯ มีเครือขายความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ในการจัดหาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-Book) และใชทรัพยากรรวมกัน 

O3 4.07 0.68 3 

52 สำนักวิทยบริการฯ สรางความรวมมือกับเครือขาย

สำนักวิทยบริการฯ ท่ัวประเทศ และเขตภาคใต ใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนำมาปรับประยุกตกับงาน

บริหารจัดการ และการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

O4 4.04 0.71 5 

53 สรางความรวมมือกับเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย

ไทย ในการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส และการใช

ทรัพยากรรวมกัน 

O5 3.96 0.65 8 

54 มีทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบเปด OER (Open 

Educational Resources) มากข้ึน 

 

O6 3.93 0.78 10 

55 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญ และใหการ

ยอบรับในการดำเนินงานของสำนักวิทยบรกิารฯ 

O7 3.96 0.81 9 

56 มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

จังหวัดในการจัดโครงการตางๆ 

O8 3.81 0.68 11 
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ขอท่ี รายการ SWOT Mean SD ลำดับท่ี 

57 การเรงการพัฒนาสูยุคราชการทันสมัยของรัฐทำให

เปนชองทางใหผูบริหารเห็นความสำคัญ 

O9 3.81 0.74 12 

58 บุคลากรในทองถ่ินและหนวยงานภายนอก เขามาขอ

ใชบริการของสำนักวิทยบริการฯ กอใหเกิดรายได 

O10 4.04 0.65 6 

59 บุคลากรในทองถ่ินและหนวยงานภายนอก มีความ

เชื่อม่ันและเปนท่ียอมรับตอสำนักวิทยบริการฯ ใน 

การจัดฝกอบรม บริการวิชาการ ถายทอดความรูดาน

ตาง ๆ 

O11 4.19 0.62 2 

60 สำนักวิทยบริการฯ มีความพรอมของเครื่องมือ 

ทรัพยากรแหลงเรียนรู และเทคโนโลย ี

O12 4.04 0.76 7 

61 ผูรับบริการ ไมมีวินัย ไมปฏิบัติตามระเบียบ และแนว

ปฏิบัติของสำนัก 

T1 4.15 0.95 6 

62 จำนวนนักศึกษาท่ีลดลง T2 4.26 0.76 3 

63 ความตองการของผูรับบริการมีบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปตามยุคสมัย 

T3 4.37 0.79 1 

64 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับสำนักวิทย

บริการฯ ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

T4 4.07 0.87 9 

65 ผูรับบริการฐานขอมูลออนไลน ไมเขาใจภาษาอังกฤษ 

ทำใหการเขาถึงขอมูลเปนไปไดยาก 

T5 4.22 0.75 4 

66 อุปกรณดานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว ทำใหอุปกรณท่ีมีอยูลาชา 

T6 4.11 0.70 8 

67 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีท่ี

รวดเร็ว 

T7 4.15 0.99 7 

68 มหาวิทยาลัยตางๆ มีความตื่นตัว และเรงพัฒนาสิ่ง

ใหมๆ ทำใหเกิดการแขงขัน และการเปรียบเทียบ 

T8 4.33 0.68 2 

69 มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีตั้งหางไกลจากตัวเมือง T9 3.37 1.24 13 

70 การเขาถึงบางบริการของสำนักวิทยบริการฯ คอนขาง

ยาก 

T10 3.04 1.32 14 

71 ความเสี่ยงและภัยจากไวรัสคอมพิวเตอรท่ีจะสงผล

กระทบตอขอมูลสารสนเทศ 

T11 4.00 0.96 10 
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ขอท่ี รายการ SWOT Mean SD ลำดับท่ี 

 

72 เจาหนาท่ีของบางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไมมี

ความสามารถเพียงพอในตำแหนงงานท่ีรับผิดชอบ

และทำใหเพ่ิมภาระงานตอเจาหนาท่ีของสำนักวิทย

บริการฯ 

T12 3.89 0.97 12 

73 ครุภัณฑดานคอมพิวเตอรมีราคาสูง T13 4.22 0.89 5 

74 นโยบายท่ีสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ท่ีไมเล็งเห็น

ความสำคัญของการขับเคลื่อนงานอยางเต็มท่ี รวมท้ัง

ทรัพยากรคน และอุปกรณตางๆ 

T14 3.93 1.04 11 

 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยของปจจัย SWOT ท่ีไดจากแบบสอบถาม 

 

SWOT Mean SD 

จุดแข็ง (Strengths) 4.17 0.83 

จุดออน (Weaknesses) 3.63 1.06 

โอกาส (Opportunities) 4.03 0.71 

ภัยคุกคาม (Threats) 4.01 0.99 
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การวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร 

 

 1. การวิเคราะหเทาวเมทริกซ (TOWS Matrix) 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Studies) โดยการใหบุคลากรของสำนัก

วิทยบริการฯ ประเมินประเด็น SWOT ท่ีสำคัญ พบวาตำแหนงยุทธศาสตรของสำนักวิทยบริการฯ 

อยูท่ีตั้งรับ ซ่ึงเปนตำแหนงท่ีเสียเปรียบเชิงการแขงขันทางยุทธศาสตร การวางแผนยุทธศาสตรจึงควร

มุงเนนปจจัยสำคัญท่ีชวยลดหรือขจัดจุดออนลงไดมากท่ีสุด การพลิกวิกฤตจากภัยคุกคามใหเปน

โอกาส หรือใชจุดแข็งชอนโอกาส โดยพิจารณาประเด็น SWOT ท่ีสำคัญ โดยอาศัยเทคนิคเทาว 

เมทริกซ มาใชในการวิเคราะหประเด็นยทุธศาสตร โดยนำประเด็นสำคัญท่ีสุดของ SOWT ท้ังสี่ดานมา

ใชในการวิเคราะห ท้ังนี้ ไดคำนึงถึงตำแหนงยุทธศาสตรดวย ซ่ึงตำแหนงยุทธศาสตรของสำนัก 

วิทยบริการฯ อยูท่ี “ตั้งรับ” จึงนำประเด็นจุดออนและภัยคุกคามมาพิจารณากอน ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหเชิงรับ หรือ WT 2) การวิเคราะหเชิงพัฒนา หรือ WO 3) การวิเคราะหเชิงปองกัน 

หรือ ST และ 4) การวิเคราะหเชิงรุก หรือ SO ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix ในดานการวิเคราะหเชิงรับ (WT) 

 

ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) O: 

โอกาส 

T: ภัยคุกคาม 

1) ความตองการของผูรับบริการมีบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย (T3) 

2) มหาวิทยาลัยตางๆ มีความตื่นตัว และ

เรงพัฒนาสิ่งใหมๆ ทำใหเกิดการแขงขัน 

และการเปรียบเทียบ (T8) 

3) จำนวนนักศึกษาท่ีลดลง (T2) 

4) ผูรับบริการฐานขอมูลออนไลน ไมเขาใจ

ภาษาอังกฤษ ทำใหการเขาถึงขอมูลเปนไป

ไดยาก (T5) 

5) ครุภัณฑดานคอมพิวเตอรมีราคาสูง 

(T13) 

6) ผูรับบริการ ไมมีวินัย ไมปฏิบัติตาม

ระเบียบ และแนวปฏิบัติของสำนัก (T1) 

7) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว (T7) 

8) อุปกรณดานเทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหอุปกรณท่ี

มีอยูลาชา (T6) 

9) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับ

สำนักวิทยบริการฯ ไมเพียงพอตอการ

บริหารจัดการ (T4) 

10) ความเสี่ยงและภัยจากไวรัส

คอมพิวเตอรท่ีจะสงผลกระทบตอขอมูล

สารสนเทศ (T11) 

S: จุดแข็ง 

W: จุดออน 

1) บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ขาด 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาค กศ.บท. 

เนื่องจากไดรับคาตอบแทนท่ีต่ำกวากฎหมาย

แรงงานข้ันต่ำ (วันละ 300 บาท) (W4) 

2) บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ยัง

ไมไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ทำใหการไดรับสวัสดิการและสิทธิบางอยาง

ไมเทาเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัย (W9) 

3) สำนักวิทยบริการฯ ไดรับการจัดสรร

งบประมาณท่ีจำกัด (W21) 

4) บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ 

บางสวนอยูในตำแหนงงานท่ีนอย แตมีภาระ

งานคอนขางมาก (W6) 

5) บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ 

บางสวนมีความขัดแยงกันทำใหบรรยากาศ

การทำงานคอนขางตึงเครียด (W7) 

6) ผูใชบริการ (นักศึกษา) จอด

รถจักรยานยนต ไมเปนระเบียบ (W27) 

7) บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ 

บางสวนมีภาระงานเกินโหลดภาระงาน 

(W10) 

8) สำนักวิทยบริการฯ มีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 1-6 ท่ีลาสมัย หองปฏิบัติการ

คับแคบ และไมสะอาด (W17) 

9) บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ มี

ทักษะและความรูภาษาตางประเทศ 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 

1) เสนอแนวทางใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน กศ.บท. (W1, W2) 

2) เสนอแนวทางใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับ
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(ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนจำกัด (W3) 

10) บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ตอง

ปฏิบัติงานสัปดาหละ 7 วัน (W5) 

อัตราตำแหนงใหเหมาะสมกับภาระงาน ความรู 

ความสามารถ และคุณวุฒิท่ีสำเร็จการศึกษา (W1, 

W2, W5, W6, 10) 

  

ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 

3) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรกาวสูตำแหนงท่ี

สูงข้ึนโดยกำหนดกรอบอัตรากำลัง ภาระงาน ให

มหาวิทยาลัย เพ่ือขยายกรอบอัตรากำลังใหม (W1, 

W2, W5, W6, 10) 

4) สรางขวัญและกำลังใจใหพนักงานดีเดนโดยมอบ

ของรางวัลหรือเกียรติบัตร และพิจารณาความดี

ความชอบใหบุคลากรประจำป (W1, W2) 

5) จำทำคำขอตั้งงบประมาณเฉพาะสวนท่ีใชพัฒนา

สำนักฯ แยกจากงบเงินรายไดประจำป เสนอตอ

มหาวิทยาลัย (W21, W17, T2, T6, T7, T8, T13) 

6) จัดทำโครงการบริการวิชาการใหกับชุมชนเพ่ือหา

รายไดมาบริหารจัดการสำนักฯ (W21, W17, T2, 

T6, T7, T8, T13) 

7) จัดทำโครงการเชาวัสดุ อุปกรณ เครื่อง

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารแทนการ

จัดซ้ือ (W21, W17, T2, T6, T7, T8, T13) 

8) จัดหาระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรท่ีสงผล

กระทบตอขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังการใหความรู

การปองกันไวรัสคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรภายใน

มหาวิทาลัย (T4, T11) 

9) จัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธภายในสำนักฯ 

(W7) 

10) กำหนดมาตรการและบทลงโทษท่ีชัดเจน (W27, 

T1) 

11) ประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบท่ีหลากหลาย

ชองทาง (W27, T1) 
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12) จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดาน

ภาษาอังกฤษอยางนอยปละ 1 ครั้ง (W3, T3, T5) 

13) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (W3, T3, T5) 

14) จัดทำปาย ระเบียบการใชบริการ การใชหอง

อบรม หองสัมมนา หองประชุม เปนภาษาอังกฤษ 

(W3, T3, T5) 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix ในดานยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO) O: โอกาส 

1) นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีความ

ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ

ดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน (O1) 

2) บุคลากรในทองถ่ินและหนวยงานภายนอก 

มีความเชื่อม่ันและเปนท่ียอมรับตอสำนักวิทย

บริการฯ ในการจัดฝกอบรม บริการวิชาการ 

ถายทอดความรูดานตางๆ (O11) 

3) สำนักวิทยบริการฯ มีเครือขายความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว

ประเทศ ในการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-Book) และใชทรัพยากรรวมกัน (O3) 

4) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักวิทยบริการฯ (O2) 

5) สำนักวิทยบริการฯ สรางความรวมมือกับ

เครือขายสำนักวิทยบริการฯ ท่ัวประเทศ และ

เขตภาคใต ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนำมา

ปรับประยุกตกับงานบริหารจัดการ และการ

ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (O4) 

6) บุคลากรในทองถ่ินและหนวยงานภายนอก 

เขามาขอใชบริการของสำนักวิทยบริการฯ 

กอใหเกิดรายได (O10) 

7) สำนักวิทยบริการฯ มีความพรอมของ

เครื่องมือ ทรัพยากรแหลงเรียนรู และ

เทคโนโลย ี(O12) 

8) สรางความรวมมือกับเครือขายหองสมุด

มหาวิทยาลัยไทย ในการจัดทำเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส และการใชทรัพยากรรวมกัน

(O5) 

9) ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญ 

T: ภัยคุกคาม 

S: จุดแข็ง 

W: จุดออน 

1) บุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการฯ ขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ภาค กศ.บท. 

เนื่องจากไดรับคาตอบแทนท่ีต่ำ

กวากฎหมายแรงงานข้ันต่ำ  

(วันละ 300 บาท) (W4) 

2) บุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการฯ ยังไมไดรับการบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ทำใหการ

ไดรับสวัสดิการและสิทธิบางอยาง

ไมเทาเทียมกับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (W9) 

3) สำนักวิทยบริการฯ ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณท่ีจำกัด(W21) 

4) บุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการฯ บางสวนอยูในตำแหนง

งานท่ีนอย แตมีภาระงาน

คอนขางมาก (W6) 

5) บุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการฯ บางสวนมีความขัดแยง

กันทำใหบรรยากาศการทำงาน

คอนขางตึงเครียด (W7) 

6) ผูใชบริการ (นักศึกษา) จอด

รถจักรยานยนต ไมเปนระเบียบ 

(W27) 

7) บุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการฯ บางสวนมีภาระงานเกิน
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โหลดภาระงาน (W10) และใหการยอบรับในการดำเนินงานของ

สำนักวิทยบริการฯ (O7) 

10) มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบเปด 

OER (Open Educational Resources) 

มากข้ึน (O6) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO) ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 

1) มีแผนพัฒนาและปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ (W17, W21, O4, O6, O10, 

O12) 

T: ภัยคุกคาม 

S: จุดแข็ง 

8) สำนักวิทยบริการฯ มี

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1-6 

ท่ีลาสมัย หองปฏิบัติการคับแคบ 

และไมสะอาด (W17) 
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9) บุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการฯ มีทักษะและความรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

มีจำนวนจำกัด (W3) 

10) บุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการฯ ตองปฏิบัติงานสัปดาห

ละ 7 วัน (W5) 

2) มีคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของมหาวิทยาลัยฯ ตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 (O4, O6, O12) 

3) มีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชเพ่ือ

การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (O4, O6) 

4) มีกระบวนการจัดทำและพัฒนาแผน 

กลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจำปท่ีเปน

รูปธรรมโดยการมีสวนรวมของบุคลากร

ภายในสำนักฯ (W17, W21, O11) 

5) เสนอแนวทางใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ปรับอัตราตำแหนงใหเหมาะสมกับภาระงาน 

ความรู ความสามารถ และคุณวุฒิท่ีสำเร็จ

การศึกษา (W5,W6, W9,W10) 

6) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรกาวสู

ตำแหนงท่ีสูงข้ึนโดยกำหนดกรอบอัตรากำลัง 

ภาระงาน ใหมหาวิทยาลัย เพ่ือขยายกรอบ

อัตรากำลังใหม (W5, W6, W10) 

7) สรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากรทุก

ภาคสวนรวมท้ังพิจารณาความดีความชอบให

บุคลากรประจำป (W7) 

8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติของ

บุคลากรท่ีชัดเจน เปนธรรม และประเมิน

แบบ 360 องศา (W7, W10) 

9) สรางเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็ง และ

สนับสนุนการใชทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการ

พัฒนาสำนักฯ และมหาวิทยาลัยฯอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ (O3, O4, O5) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO) ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร T: ภัยคุกคาม 
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S: จุดแข็ง 10) จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได 

โดยใชวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ 

(O10) 

11) มีนโยบาย หรือกระบวนการในการพัฒนา

บุคคลและคุณภาพของงานแตละฝายใหได

มาตรฐาน และเปนท่ียอมรับท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (W3, W7, O2, O7, 

O10, O11, O12) 

12) บริหารจัดการสำนักฯ ดวยหลักธรรมาภิ

บาล (W7) 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix ในดานยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) O: 

โอกาส 

 

T: ภัยคุกคาม 

1) ความตองการของผูรับบริการมีบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย (T3) 

2) มหาวิทยาลัยตางๆ มีความตื่นตัว และเรง

พัฒนาสิ่งใหมๆ ทำใหเกิดการแขงขัน และการ

เปรียบเทียบ (T8) 

3) จำนวนนักศึกษาท่ีลดลง (T2) 

4) ผูรับบริการฐานขอมูลออนไลน ไมเขาใจ

ภาษาอังกฤษ ทำใหการเขาถึงขอมูลเปนไปได

ยาก (T5) 

5) ครุภัณฑดานคอมพิวเตอรมีราคาสูง (T13) 

6) ผูรับบริการ ไมมีวินัย ไมปฏิบัติตามระเบียบ 

และแนวปฏิบัติของสำนัก (T1) 

7) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว (T7) 

8) อุปกรณดานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ทำใหอุปกรณท่ีมีอยูลาชา (T6) 

9) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับสำนัก

วิทยบริการฯ ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

(T4) 

10) ความเสี่ยงและภัยจากไวรัสคอมพิวเตอรท่ี

จะสงผลกระทบตอขอมูลสารสนเทศ (T11) 

S: จุดแข็ง 

1) สำนักวิทยบริการฯ มีอาคาร

สถานท่ีพรอมในการใหบริการแก

นักศึกษา อาจารย บุคลากร และ

ชุมชนทองถ่ิน (S1) 

2) ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ 

ใหการสนับสนุนในการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร (S19) 

3) ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ มี

ความเขาใจและใหความสำคัญของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (S20) 

4) บุคลากรของสำนักวทิยบริการฯ มี

ความรู ความสามารถ ทักษะความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณในงานท่ี

ปฏิบัติ (S12) 

5) สำนักวิทยบริการฯ เปนแหลง

ศึกษาดูงาน ฝกงาน และใหบริการแก

ชุมชนทองถ่ิน (S3) 

6) บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มี

ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย และตรงตอเวลา (S14) 

7) ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ 

เปดโอกาสใหบุคลากรของสำนักรวม

แสดงความคิดเห็น  (S17) 
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8) สำนักวิทยบริการฯ มีทรัพยากร

สารสนเทศท่ีหลากหลาย ท้ังสื่อ

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ

ฐานขอมูลออนไลนท่ีสามารถเขาถึง

ไดทุกท่ี ทุกเวลา (S2) 

9) บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มี

จิตบริการสูง (service mind) (S9) 

10) บุคลากรมีความรูความสามารถ

ใหบริการวิชาการ (S16) 

W: จุดออน ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 

1) สำนักวิทยบริการฯ กำหนดแผนใหบุคลากรท่ีมีความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการใชอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาขอมูลสารสนเทศใหมี

ความทันสมัยอยูตลอดเวลา (ST12, T1, T6, T7) 

2) สำนักวิทยบริการฯ ควรกำหนดแผนในการจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานใหแกชุมชนทองถ่ินและผูรับบริการในดาน

ภาษา  เทคโนโลยีและการผลิตสื่อท่ีมีความทันสมัยใหแก

ชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถเขาถึงเทคโนโลยีท่ีงายข้ึน 

(ST12, S3, T1, T5,T7) 

3) สำนักวิทยบริการฯ จัดทำหลักสูตรระยะสั้นใหกับ

ผูสนใจภายนอก เพ่ือการสงเสริมความรูดานภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับองคกร 

(S9,S16, T4, T3) 

4) สำนักวิทยบริการฯ ควรมีนโยบายสงเสริมบุคลากรเขา

รับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถดาน

เทคโนโลยีและภัยคุกคามดานเทคโนโลยี (S19, T11) 

5) สำนักวิทยบริการฯ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความ

คิดเห็นกอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป เพ่ือให

แผนปฏิบัติราชการมีความสอดลองกับภาระงานของ

ผูปฏิบัติงาน (S17, T8) 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

6) สำนักวิทยบริการฯ ควรมีการดำเนินแผนการบริการ

วิชาการโดยสอดแทรกการประชาสัมพันธหลักสูตรการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษา

ใหกับมหาวิทยาลัย (S12, S16,S9, T2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะหตาม TOWS Matrix ในดานยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) O: โอกาส 

1) นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มี  

ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสื่อดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน (O1) 

2) บุคลากรในทองถ่ินและหนวยงาน

ภายนอก มีความเชื่อม่ันและเปนท่ี

ยอมรับตอสำนักวิทยบริการฯ ในการจัด

ฝกอบรม บริการวิชาการ ถายทอด

ความรูดานตางๆ (O11) 

3) สำนักวิทยบริการฯ มีเครือขายความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว

ประเทศ ในการจัดหาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-Book) และใช

ทรัพยากรรวมกัน (O3) 

4) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักวิทยบริการฯ (O2) 

T: ภัยคุกคาม 

 S: จุดแข็ง 

1) สำนักวิทยบริการฯ มีอาคารสถานท่ี

ท่ีพรอมในการใหบริการแกนักศึกษา 

อาจารย บุคลากร และชุมชนทองถ่ิน 

(S1) 

2) ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ ให

การสนับสนุนในการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร (S19) 

3) ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ มี

ความเขาใจและใหความสำคัญของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (S20) 

4) บุคลากรของสำนักวิยบริการฯ มี

ความรู ความสามารถ ทักษะความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณในงานท่ี
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ปฏิบัต ิ(S12) 

5) สำนักวิทยบริการฯ เปนแหลงศึกษา

ดูงาน ฝกงาน และใหบริการแกชุมชน

ทองถ่ิน (S3) 

6) บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มี

ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย และตรงตอเวลา (S14) 

7) ผูบริหารของสำนักวิทยบริการฯ 

เปดโอกาสใหบุคลากรของสำนักรวม

แสดงความคิดเห็น  (S17) 

8) สำนักวิทยบริการฯ มีทรัพยากร

สารสนเทศท่ีหลากหลาย ท้ังสื่อ

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ

ฐานขอมูลออนไลนท่ีสามารถเขาถึงได

ทุกท่ี ทุกเวลา (S2) 

9) บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มี

จิตบริการสูง (service mind) (S9) 

 

 

5) สำนักวิทยบริการฯ สรางความรวมมือ

กับเครือขายสำนักวิทยบริการฯ ท่ัว

ประเทศ และเขตภาคใต ในการ

แลกเปลีย่นเรียนรู เพ่ือนำมาปรับ

ประยุกตกับงานบริหารจัดการ และการ

ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (O4) 

6) บุคลากรในทองถ่ินและหนวยงาน

ภายนอก เขามาขอใชบริการของสำนัก

วิทยบริการฯ กอใหเกิดรายได (O10) 

7) สำนักวิทยบริการฯ มีความพรอมของ

เครื่องมือ ทรัพยากรแหลงเรียนรู และ

เทคโนโลย ี(O12) 

8) สรางความรวมมือกับเครือขาย

หองสมุดมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดทำ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส และการใช

ทรัพยากรรวมกัน (O5) 

9) ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเห็น

ความสำคัญ และใหการยอบรับในการ

ดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ (O7) 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) O: โอกาส 

10 ) มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ

เปด OER (Open Educational 

Resources) มากข้ึน (O6) 

T: ภัยคุกคาม 

 S: จุดแข็ง 

10) บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มี

ความรูความสามารถในการใหบริการ



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

วิชาการ (เผยแผความรูองคความรู

ใหแกชุมชน) (S16) 

 

 W: จุดออน 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 

1) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(S14, S16, O7, O11) 

    1.1) การสรางความรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ิน 

    1.2) มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและใหบรรลุเปาหมายท่ี

กำหนดไว 

    1.3) นำกระบวนการ PDCA มาใชในการบริหาร

จัดการ 

    1.4) นำการจัดการความรูมาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติการและการมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู 

    1.5) จัดทำนโยบายและเกณฑมาตรฐานการใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด และ ภาษาในดานตาง ๆ 

และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 

    1.6) สนับสนุนสงเสริมและประสานงานใหทุก

หนวยงานภายในสำนักฯ มีความรู ความเขาใจ และมีสวน

รวมในการประกันคุณภาพ 

    1.7) จัดใหมีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ

และการติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักเพ่ือพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (S1, S3, S9, S14, S16, S20, O1, O10, O11, 

O12, ) 

    2.1) มีการจัดหารายไดจากการดำเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

    2.2) มีการจัดหารายไดจากการการใหบริการวิชาการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด และภาษา 

    2.3) การสรางความรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ินใน

การใหความรูดานภาษา เทคโนโลยีและหองสมุด 

 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
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 3) สรางความเปนเลิศในการใหบริการ (S1, S2, S3, S19, 

S14, S16, O3, O4, O5, O10, O11, O12) 

    3.1) การพัฒนาบุคลากรในการใหบริการใหสอดคลอง

กับการบริการแบบครบวงจร 

    3.2) มีสื่อการสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส สอดคลอง

กับ เนื้อหาวิชาและแผนการสอนในหลักสูตร โดยนักศึกษา

สามารถเขาถึงได โดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 

        3.3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดหาซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการ เรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

 
ขอแสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 

1.  บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาค กศ.บท. เนื่องจาก

ไดรับคาตอบแทนท่ีต่ำกวากฎหมายแรงงานข้ันต่ำ (วันละ 300 บาท) บางคนไมไดตองการคาแรงแต

ตองการวันหยุดท่ีไดอยูกับครอบครัว ไดพักผอน ไดไปเท่ียวกับเพ่ือนรวมงานเปนกลุมคณะบาง 

2. ผูใชบริการ ขาดระเบียบวินัยในตนเอง และ สวนมากจะไมคอยปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

3. เม่ือบุคลากรจากหนวยงานลาออก กวาจะไดคนใหมมาทดแทน ใขเวลานานมาก  

4. บางงานใชบุคลากรมากเกินความจำเปน และในบางงานบุคลากรมีนอยกับภาระงาน 
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สวนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำข้ึนภายใตเง่ือนไขของหลักเกณฑ 

พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 3 วาดวยการ

บริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมาตรา 9 โดยไดกำหนดทิศทางการพัฒนาให

สอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 

– 2580) และแผนพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานี (พ.ศ. 2563 – 2566) ท่ีมีเปาหมายสำคัญ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” โดย

ยุทธศาสตรในระยะดังกลาว มุงเนนใหมหาวิทยาลัย มีการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบ 

การบริหารจัดการ และกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ในการผลิตบัณฑิต 

การพัฒนางานวิจัย และการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนศาสตร

พระราชาใหมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและยั่งยืน อันนำไปสูการลดปญหา

ความเหลื่อมล้ำ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยภูมิคุมกันจากภายในชุมชนทองถ่ิน พรอมท้ังริเริ่ม

บทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอยอดความแข็งแกรงในการอนุรักษฟนฟู 

สงเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวางรากฐานในการสรางความ

เขมแข็งดานการเงินใหกับมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำป ดังนี้ 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะดานภาษา สนับสนุนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน  

 

วิสัยทัศน (Vision) 

          มุงเนนการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ พัฒนาทรัพยากร

แหลงเรียนรู ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหแกนักศึกษา บุคลากร และชุมชนทองถ่ิน เพ่ือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสูสังคมดิจิทัล 

 

พันธกิจ (Mission)  
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(1) พัฒนาและสงเสริมการใหบริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

(2) พัฒนาและสงเสริมระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สำหรับผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

(3) เสริมสรางศักยภาพของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนทองถ่ิน ใหมีความรู ความสามารถ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา ทันตอสภาวการณปจจุบัน 

(4) พัฒนา สงเสริม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส และบริการดวยเทคโนโลยี

สมัยใหม 

(5) พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย 

 

วัฒนธรรมองคกร (Organizational culture) 

ตระหนัก รับผิดชอบ บูรณาการองคความรู บริหารงานดวยความโปรงใส กอปรกิจเปนหนึ่ง

เดียว           

               Awareness      ตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

               Relationship    สรางความสัมพันธท่ีดีในองคกรและเครือขาย 

               Integration      บูรณาการองคความรู สูงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

               Transparency  บริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 

เอกลักษณ (Unique)  

 ศูนยรวมทรัพยากรท่ีทันสมัย ทำงานเปนทีม ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

อัตลักษณ  (Identity) 

สนับสนุนวิชาการ มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สนับสนุนกลไกการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดข้ึนเปนหัวใจหลักของการยกระดับคุณภาพสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนภายใต 3

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  22 กลยุทธ 50 ตัวชี้วัด  และโครงการท่ีรองรับการดำเนินงานเพ่ือให

บรรลุเปาประสงค โดยจำแนกโครงการเปนแผนงาน เพ่ือใหเห็นภาพการปฏิบัติราชการ ไดแก 

แผนงานพ้ืนฐานและ แผนงานยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกำหนด

กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบติราชการท่ีสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยกลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินงานประกอบดวย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

ราชการ  สำนักฯ โดย 4 หนวยงาน ประกอบดวย สำนักงานผูอำนวยการ ศูนยคอมพิวเตอร 

หอสมุดกลาง และศูนยภาษา ดำเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงเปนกลไกหลักในการนำแผน

ไปสูการปฏิบัติ โดยมีการพัฒนากระบวนการในการติดตามความกาวหนาในการนำแผนไปสูการปฏิบัติ

อยางสม่ำเสมอ และมุงเนนกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการเพ่ือถายทอดการดำเนินงานสู

หนวยงาน นอกจากนั้นยังมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโดยวัดความสำเร็จเชิง

ผลผลิตและผลลัพธ ซ่ึงมีการติดตามความกาวหนาทุกไตรมาส 

 
 

 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ จำนวน

โครงการ 

แหลงเงิน 

งบประมาณ 

แผนดิน รายได รวม 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 1 - 1,880,278 1,880,278 

 1.1 โครงการตามแผนงานพื้นฐาน 1 - 1,880,278 1,880,278 

2. แผนงานยุทธศาสตร  3,194,000 3,764,957 6,958,957 

 2.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตรที่ 1  

     สนับสนุนกลไกการพัฒนาทองถิ่น 

2 - - - 

 2.2 โครงการตามแผนยุทธศาสตรที่ 3  

     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2 3,104,000 1,000,000 4,104,000 

 2.3 โครงการตามแผนยุทธศาสตรที่ 4  

     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

9 90,000 2,764,957 2,854,957 

รวมงบประมาณ 14    
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สนับสนุนกลไกการพัฒนาทองถิ่น 

แผนปฏิบัติการ “ผลิตเครื่องมือ” เพ่ือการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูล

อยางเปนระบบในการพัฒนาทองถ่ิน 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุงม่ัน ท่ีจะสนับสนุนและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ซ่ึงเปนเครื่องมือหนึ่ งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหขอมูลถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว งายตอ

การคนหา และรองรับการขยายตัวของขอมูลจนกลายเปนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ซ่ึงนำไปสูการ

คนหาความรูหรือประโยชนท่ีซอนอยูภายใตขอมูลขนาดใหญ (Data Mining) เหลานั้น  

 กลยุทธของหนวยงาน 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศฐานขอมูลชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลศักยภาพชุมชน  สภาพ

ปญหา และความตองการท่ีแทจริงของชุมชนในพ้ืนท่ีบริการ 

2. พัฒนาฐานขอมูลสมรรถนะบุคลากรดานการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดเก็บขอมูลของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในดานการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ตัวช้ีวัดของหนวยงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวยวัด 
แผนการดำเนินป 

2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

1. มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

(ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา 

และความตองการท่ีแทจริงของ

ชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะห 

ประเมินและวางแผนงานพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของ มรภ.  

ฐานขอมูล - 4 สำนักงาน

อธิการบด ี

(งานบริการ

วิชาการ) 

2. ระดับความสำเร็จการจัดทำ

ฐานขอมูลสมรรถนะบุคลากร 

(มรส.) 

ระดับ 3 5 สำนักงาน

อธิการบด ี

(งานบริการ

วิชาการ) 

 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
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เพ่ือใหการบรรลุตามเปาประสงค จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการหลัก และงบประมาณระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

หนวยงาน ดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. สรางและพัฒนา

ความรวมมือกับ

จังหวัดในพื้นที่

บริการเพื่อการ

วางแผนพัฒนา

และแกไขปญหา 

 

(1.1) มีฐานขอมูลของ

พื้นที่บริการ 

(ศักยภาพชุมชน 

สภาพปญหา และ

ความตองการที่

แทจริงของชุมชน) 

เพื่อใชในการ

วิเคราะห ประเมิน

และวางแผนงาน

พัฒนาเชิงพื้นที่ตาม

ศักยภาพของ มรภ. 

(มรภ.1.1) 

4 ฐานขอมูล 

 

1. โครงการ

จัดทำ

ฐานขอมูล 

(Big data) 

ของพื้นที่

บริการ 

2. โครงการ

พัฒนาระบบ

ขอมูลตำบล

ในจังหวัด 

1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

ฐานขอมูล

ชุมชน เพื่อ

เก็บรวบรวม

ขอมูล

ศักยภาพ

ชุมชน  สภาพ

ปญหา และ

ความตองการ

ที่แทจริงของ

ชุมชนในพื้นที่

บริการ 

1. มีฐานขอมูลของพื้นที่

บริการ (ศักยภาพ

ชุมชน สภาพ

ปญหา และความ

ตองการที่แทจริง

ของชุมชน) เพื่อ

ใชในการวิเคราะห 

ประเมินและ

วางแผนงาน

พัฒนาเชิงพื้นที่

ตามศักยภาพของ 

มรภ. (มรภ.1.1) 

4 ระบบ 

 

1. โครงการ

จัดทำ

ฐานขอมูล 

(Big data) 

ของพื้นที่

บริการ 

000 บาท สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ 

4. ยกระดับการ

บริการวิชาการ

ใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตร

ที่สำคัญของ

ประเทศ และ

ความตองการ

(1.10) ระดับความสำเร็จ

การจัดทำฐานขอมูล

สมรรถนะบุคลากร 

(มรส.) 

ระดับ 5 10. โครงการ

จัดทำ

ฐานขอมูล

สมรรถนะ

บุคลากรดาน

การพัฒนา

ทองถิ่น 

11. โครงการ

2. พัฒนา

ฐานขอมูล

สมรรถนะ

บุคลากรดาน

การพัฒนา

ทองถิ่น เพื่อ

จัดเก็บขอมูล

ของบุคลากร

2. ระดับความสำเร็จ

การจัดทำ

ฐานขอมูล

สมรรถนะ

บุคลากร (มรส.) 

ระดับ 5  2. โครงการ

จัดทำ

ฐานขอมูล

สมรรถนะ

บุคลากรดาน

การพัฒนา

ทองถิ่น 

 

000 บาท สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

ของชุมชน

ทองถิ่น ตาม

แนวทางพันธกิจ

สัมพันธ

มหาวิทยาลัยกับ

สังคม 

พัฒนา

สมรรถนะ

บุคลากรดาน

การพัฒนา

ชุมชนทองถิ่น 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

สุราษฎรธาน ี

ในดานการ

พัฒนาทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการดาน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูสำหรับศตวรรษ

ท่ี 21 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับสมรร

ถะดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหเขมแข็งและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ดวยการสราง

กระบวนการบริหารการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสอดรับกับการจัดการเรียนรูสำหรับศตวรรษ

ท่ี 21 

 กลยุทธ 

1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา เพ่ื อสนั บสนุ นนั ก ศึ กษาให มี ความรู ความสามารถ 

มีทักษะดานภาษาและการใชเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน การสรางสรรคนวัตกรรม และความเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง  

2. ยกระดับสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมต่ำกวาระดับ B1 

หรือเทียบเทา 

3. จัดทำหลักสูตรการอบรมดานภาษาใหกับนักศึกษามีความพรอมในการทำงานในองคกรท่ีมี

ความเปนนานาชาติ 

4. เสริมสรางทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวาษท่ี 21 

5. ยกระดับสมรรถนะดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทาย (ระดับปริญญาตรี) เปนไปตาม

มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

6. มีศูนยใหคำปรึกษาการแกปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา 

7. รวมกับคณะพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดเสรี  (MOOCs: Massive 

Open Online Courses) 
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ตัวช้ีวัดหนวยงาน 

ตัวช้ีวัด 
หนวย

นับ 

แผนการ

ดำเนินงาน 

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

1. (3.9)ผลการวัดสมมรรถนะ

ดานภาษาอังกฤษตามกรอบ 

CEFR ของนักศึกษาไมต่ำกวา

ระดับ B1 หรือเทียบเทา 

(มรภ.3.4) 

ขอ 5 5 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 

2. ผูเขาอบรมกิจกรรมพัฒนา

ภาษาเพ่ือเตรียมความพรอม

กอนเขาเรียนปริญญาตรีผาน

เกณฑการอบรมรอยละ 60 

รอยละ  60 60 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 

3. ผูเขารวมกิจกรรม

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

ผานเกณฑการเขาใชสื่อการ

เรียนรู รอยละ 60 

รอยละ 60 60 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 

4. ผูเขาสอบหลังเรียน

โปรแกรมภาษาอังกฤษ

ออนไลน รอยละ 50 ผาน

เกณฑการทดสอบไมนอยกวา

รอยละ 60 

รอยละ 60 60 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 

5. ผูเขารวมอบรมพัฒนา

ภาษาเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC 

ผานเกณฑการเขาอบรมรอย

รอยละ 60 60 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 
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ตัวช้ีวัด 
หนวย

นับ 

แผนการ

ดำเนินงาน 

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

ละ 60 

6. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

ในการใชบริการ Self-Access 

Learning Centre ไมนอย

กวารอยละ 85 

รอยละ 85 85 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 

7. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80 

รอยละ 80 80 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 

8. (3.10)นักศึกษาชั้นป

สุดทายระดับปริญญาตรีท่ี

สอบผานการทดสอบ

ความสามารถดานดิจิทัลท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 

หรือเทียบเทา) (สกอ.) 

ขอ - 5 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยคอมพิวเตอร) 

 

9.นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไมนอย

กวา  2,800 คน 

คน - 2,800 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยคอมพิวเตอร 

10. เชาโปรแกรมสอบ

มาตรฐาน IC3 จำนวน 2,800 

ชุด 

ชุด - 2,800 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยคอมพิวเตอร 

11. จำนวนรายวิชาการเรยีน

การการสอนออนไลนแบบเปด

เสรี (MOOCs: Massive Open 

Online Courses) 

 

รายวิชา 3 2 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยคอมพิวเตอร 
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เพ่ือใหการบรรลุตามเปาประสงค จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการหลัก และงบประมาณระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

หนวยงาน ดังนี้ 

 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.ปรับปรุงหลักสูตร

เดิมใหทันสมัย 

บูรณาการและ

พัฒนาหลักสูตร

ใหมในรูปแบบสห

วิทยาการที่

ตอบสนองการ

พัฒนาทองถิ่นและ

สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนา

ประเทศ 

 

(3.1) จำนวนหลักสูตรที่

ถูกปรับปรุงให

ทันสมัยและ

หลักสูตรใหมใน

รูปแบบสหวิทยาการ 

ที่ตอบสนองตอการ

พัฒนาทองถิ่นและ

สอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศ 

(มรภ.3.1) 

17 หลักสูตร 3. โครงการทุน 

สนับสนุนการ

ออกแบบ

และพัฒนา

รายวิชา

ออนไลน 

7. รวมกับคณะพฒันา

รายวิชาการเรียนการ

สอนออนไลนแบบเปด

เสรี  (MOOCs: 

Massive Open 

Online Courses 

11. จำนวนรายวิชาการ

เรียนการการสอน

ออนไลนแบบเปดเสรี 

(MOOCs: Massive 

Open Online Courses) 
 

 จำนวน 2 

รายวิชา 

  โครงการพัฒนา

รายวิชาการเรียน

การสอนออนไลน

แบบเปดเสรี  

(MOOCs: 

Massive Open 

Online Courses 

- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยคอมพิวเตอร 
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2. สงเสริมการ

เรียนรูเพิ่อ

พัฒนาทักษะ

ผูเรียนพัฒนา

ความสามารถใน

การใช

ภาษาอังกฤษ

และทักษะชวีิต 

(3.9) ผลการสอบวัด

สมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษตาม

กรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไมต่ำกวา

ระดับ B1 หรือ

เทียบเทา (มรภ. 

3.4)  

 

5 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

11. โครงการอบรม     

      และสอบวัด           

     สมรรถนะดาน  

     ภาษาอังกฤษ 

     ตามกรอบ   

     CEFR 

1 . พั ฒ น าความ รู

ค ว า ม ส า ม า ร ถ 

ของนักศึกษามีทักษะ

การส่ือสารและการใช

เทคโน โลยี กั บ การ

เรียนการสอน การ

สรางสรรคนวัตกรรม 

และความเปนพลเมือง

ที่เขมแข็ง  

2.ยกระดับสมรรถน

ดานภาษาอังกฤษ

ตามกรอบ CEFR ขอ

นักศึกษาไมต่ำกวา

ระดับ B1 หรือเทีย่ว

เทา 

 3. จั ดทำหลักสู ตร

การอบรมดานภาษา

ให กั บ นั ก ศึ กษ ามี

ความพร อมในการ

ทำงานในองคกรที่มี

ความเปนนานาชาติ 

4. เสริมสรางทักษะ

ทางดานภาษา 

ตางประเทศให

 

 

 

 

 

  1.1 ผูเขาอบรม

กิจกรรมพัฒนา

ภาษาเพือ่เตรียม

ความพรอมกอน

เขาเรียนปริญญา

ตรีผานเกณฑการ

อบรมรอยละ 60 

 

     

  1.2 ผูเขารวมกจิกรรม

พัฒนาการอาน

ภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษา

ชั้นปที่ 2 ผาน

เกณฑการเขาใช

ส่ือการเรียนรู 

รอยละ 60 

 

 

 

 

 

รอยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนา

ความรูทักษะ

ดานภาษาอัง 

กฤษ ใน

ศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 : 

พัฒนาภาษา

เพื่อเตรียม

ความพรอม

กอนเขาเรียน

ระดับปริญญา

ตรี สำหรับ

นักศึกษาชั้นป 

ที่ 1 

  กิจกรรมที่ 2 : 

พัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

ดานการอาน

ใหกับนักศึกษา 

 

 

 

3,104,000 บาท 

 

 

 

 

 

757,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยภาษา 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 
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สอดคลองกับการ

เรียนรูในศตวาษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ผูเขาสอบหลังเรียน

โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ

ออนไลน รอยละ 

50 ผานเกณฑการ

ทดสอบไมนอย

กวารอยละ 60 

1.4 ผลการวัด

สมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษตาม

กรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไมต่ำ

กวาระดับ B1 

หรือเทียบเทา  

1.5 ผูเขารวมอบรม

พัฒนาภาษาเพื่อ

เตรียมสอบ 

TOEIC ผาน

เกณฑการเขา

อบรมรอยละ 60 

1.6 ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจในการใช

รอยละ 60 

 

 

 

 

 

 

5 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 60 

 

 

 

รอยละ 85 

 

กิจกรรมที่ 3 : 

พัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

ดวยระบบ

ออนไลนให 

       กับนกัศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 : สอบ

วัดระดับ

ภาษาอังกฤษ

กอนสำเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5  : 

พัฒนาภาษา

เพื่อเตรียมสอบ 

TOEIC 

 

กิจกรรมที่ 6: 

 

960,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

480,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

325,000 บาท 
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บริการ Self- 

Access Learning 

Centre ไมนอย

กวารอยละ 85 

 

 

1.7 ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจ ไมนอย

กวารอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

พัฒนาภาษาดวย

ส่ือการเรียนรูดวย

ตนเอง (Self-

Access Learning 

Centre) 

 

กิจกรรมที่ 7: 

พัฒนา

สภาพแวดลอมใน

การเรียน

ภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษที่ 21 

 (3.8) นักศึกษาชั้นป

สุดทายระดับ

ปริญญาตรีที่สอบ

ผานการทดสอบ

ความสามารถดาน

ดิจิทัลที่

มหาวิทยาลัย

กำหนด (IC3 หรือ

เทียบเทา) (สกอ.) 

ระดับ 5 12. โครงการ

อบรม และ

ทดสอบ

ความสามารถ

ดานดิจิทัล 

5. ยกระดับ

สมรรถนดาน

ดิจิทัลของ

นักศึกษาชั้นป

สุดทาย 6

ระดับปริญญา

ตรีเปนไปตาม

มาตรฐานที่

มหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 รอยละ 50 ของผู

เขาสอบผานเกณฑ

 

 

 

 

 

 
รอยละ 50 

 

2. โครงการสอบวัด

ความ 

     สามารถดาน

เทคโนโลยีและ

ดิจิทัลบัณฑิต

กอนเขาสูตลาด 

     แรงงาน 

 2.1 กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการ

ทดสอบ

1,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 บาท 

 

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยคอมพิวเตอร 
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6. มีศูนยให

คำปรึกษาการ

แกปญหาทางดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับ

นักศึกษา 

มาตรฐาน IC3 

2.2 นักศึกษาชั้นปที่ 4 

ไมนอยกวา  2,800 

คน 

2.3 เชาโปรแกรมสอบ

มาตรฐาน IC3 

จำนวน 2,800 ชุด 

 

2,800 คน 

 

 

2,800 ชุด 

 

ความสามารถ

ดานเทคโนโลยี

และดิจิทัล 

2.2 สอบมาตรฐาน

ความ 

สามารถดาน

เทคโนโลยีและ

ดิจิทัล 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการดาน “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรองคกร”  

เปาประสงค  

เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ ใน การบ ริห ารทรัพ ยากรองค ก ร  (4M; Man Money Material 

Management ) และการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวยพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย รวมท้ังระบบฐานขอมูลและ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 กลยุทธ 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถและมีมาตรฐานอุดมศึกษาและไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

ทันสมัย ความเร็วสูง ไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. จัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีผูใชบริการสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา   

4. จัดหาวารสารวิชาการ/ฐานขอมูลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ/ทรัพยากรสื่อการเรียนรู ประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสรางงานวิจัย ใหครอบคลุมในทุกศาสตรและ

สาขาวิชา  

5. สนับสนุนการพัฒนาคลังความรูสถาบัน (IR: Institutional Repository)  

6. พัฒนาการใหบริการสารสนเทศแบบเชิงรุก ผานอุปกรณ Smart Device ทุกประเภทท่ีมีใน

ปจจุบัน 

 

7. จัดหาระบบและพ้ืนท่ีสำรองขอมูลและกูขอมูลในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบตางๆ ท่ีมีความสำคัญภายในมหาวิทยาลัย 

8. จัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือขาย 

9. พัฒนาระบบ และกลไกการบำรุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีเหมาะสมและเพียงพอสำหรับหรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการคนควา

แสวงหา 

11. ยกระดับนดับมหาวิทยาลัยตามกระบวนการ Webometrics (Ranking Web of 

Universities) 
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12. พัฒนาโปรแกรมประยุกตและฐานขอมูลจากเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ(Artificial 

Intelligence) ในการสนับสนุนการใหบริการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป เพ่ือลดข้ันตอนการ

ทำงานและคาใชจายของมหาวิทยาลัย 

13. พัฒนาระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสาร  

14. จัดหาและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย  

 

ตัวช้ีวัดหนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
แผนการดำเนนิงาน

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

1. (4.6) การบริหารจัดการและ

การใหบริการหองสมุดเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม 

ขอ - 6 ขอข้ึนไป สำนักวิทย

บริการฯ 

2. (4.7) มีระบบบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อยางนอย 5 ระบบ (มรภ.) 

ระบบ 5 5 สำนักวิทย

บริการฯ 

3. (4.8) ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารท่ีเชื่อมโยงการ

บริการครอบคลุมการ

ดำเนินงานอยางมีประสิทธภิาพ 

(มรภ.4.4) 

ระดับ 3 4  สำนักวิทย

บริการฯ 

4.รอยละ 85 ของผูใชบริการ 

หอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร 

และศูนยภาษามีความพึงพอใจ

ในการใชบริการ 

รอยละ 85 85 สำนักวิทย

บริการฯ 

5. จำนวนผูเขารับบริการ 

หอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร 

และศูนยภาษา ปละ ไมนอย

คน 15,000 15,000 สำนักวิทย

บริการฯ 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
แผนการดำเนนิงาน

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

กวา 15,000 คน 

6. สำนักฯ มีแนวทาง

บริหารงานของหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

 มีแนวทางการบริหาร มีแนวทาง

การบริหาร 

สำนักวิทย

บริการฯ 

7. มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจำสำนักฯ  จำนวน ไมนอย

กวา 2 ครั้ง 

 ครั้ง 2 2 สำนักวิทย

บริการฯ 

8. รอยละ 85 ผูเขารวม

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง มี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดการความเสียงและมีพึงพอใจ   

รอยละ 85 85 สำนักวิทย

บริการฯ 

9. บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน จำนวน 45 คน 

คน 50 45 สำนักวิทย

บริการฯ 

10. รอยละ 80 ของบุคลากรใน

สำนักฯ มีความรูความเขาใจ

การจัดทำแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  80 80 สำนักวิทย

บริการฯ 

11. ผูบริหารและบุคลากรเขา

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 

จำนวน  45 คน 

8o 50 45 สำนักวิทย

บริการฯ 

12. รอยละ 90  บุคลากรไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะหลักดาน

มุงผลสัมฤทธิ์ 

รอยละ 90 90 สำนักวิทย

บริการฯ 

13. มีผูเขารับการพัฒนา

สมรรถนะหลักดานมุง

ผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย

ผูบริหารและบุคลากร จำนวน

ไมนอยกวา 45  คน 

คน 50 45 สำนักวิทย

บริการฯ 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
แผนการดำเนนิงาน

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

14. สำนักฯบริหารจัดการ ตาม

แผนการปฏิบัติการบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกำหนดรอยละ 90 

รอยละ 90 90 สำนักวิทย

บริการฯ 

15. ผูเขารวมกิจกรรมเครือขาย

สำนักฯท่ัวประเทศ มีความพึง

พอใจในการเขารวมกิจกรรมฯ 

รอยละ 85 

รอยละ 85 85 สำนักวิทย

บริการฯ 

16. ผูบริหารและบุคลากรเขา

รวมกิจกรรมประชุมเครือขาย

สำนักฯท่ัวประเทศ จำนวน  50  

คน 

คน 8 50 สำนักวิทย

บริการฯ 

17. ผูเขารวมกิจกรรมเครือขาย

สำนักฯ เขตภูมิศาสตรภาคใต 

สรุปผลการประชุมสัมมนาเพ่ือ

มาพัฒนางานสำนักฯ เปน

รูปเลมจำนวน 1 เลม 

 

เลม 1 1 สำนักวิทย

บริการฯ 

18. ผูเขารวมกิจกรรมเครือขาย

สำนักฯ เขตภูมิศาสตรภาคใต 

จำนวน 8 คน 

คน 8 8 สำนักวิทย

บริการฯ 

19. รอยละ 85 ของผูใชมีความ

พึงพอใจคุณภาพการใหบริการ 

รอยละ 85 85 หอสมุดกลาง 

20. มีแหลงเรียนรูสำหรับ

ใหบริการ จำนวน 1 หอง 

หอง - 1 หอสมุดกลาง 

21. จัดหาหนังสือไมนอยกวา 

1,000 รายการ 

รายการ 1,000 1,000 หอสมุดกลาง 

22. จัดหาวารสารไมนอยกวา 

67 ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่อง 100 67 หอสมุดกลาง 

23. จัดหาหนังสือพิมพไมนอย ชื่อเรื่อง 10 9 หอสมุดกลาง 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
แผนการดำเนนิงาน

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

กวา 9 ชื่อเรื่อง 

24. จัดหาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 20 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่อง 20 20 หอสมุดกลาง 

25. จัดหาสื่อโสตทัศนไมนอย

กวา 50 รายการ 

รายการ 30 50 หอสมุดกลาง 

26. จัดหาระบบบันทึกภาพและ

แสดงผลผูเขาใชงาน จำนวน 1 

ระบบ 

ระบบ - 1 หอสมุดกลาง 

27. ผูเขารวมกิจกรรมแตละ

กิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80 

รอยละ  80 80  หอสมุดกลาง 

28. มีผูเขารวมกิจกรรมในแต

ละกิจกรรม ไมนอยกวา 50 คน 

คน 20 50 หอสมุดกลาง 

29. ผูเขารับการอบรมหองสมุด

สีเขียว (Green Library) มี

ความรูความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

รอยละ  80 80 หอสมุดกลาง 

30. ผูเขารวมฝกอบรมหองสมุด

สีเขียว (Green Library) ใน

โครงการ ไมนอยกวา 15 คน 

คน - 15 หอสมุดกลาง 

31. รอยละ 85 ของผูใชบริการ

มีความพึงพอใจระบบเครือขาย

มหาวิทยาลัย 

รอยละ 85 85 ศูนยคอมฯ 

33. ผูใชบริการระบบเครือขาย  

จำนวน 17,700 คน 

คน 17,700 17,700 ศูนยคอมฯ 

34. เว็บไซตของมหาวิทยาลั 

ราชภัฏสุราษฎรธานี ท้ังโดเมน. 

 เว็บเพ็จเพ่ิมจากเดิม

รอยละ 10 

 

เว็บเพ็จเพ่ิม

จากเดิม

ศูนยคอมฯ 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
แผนการดำเนนิงาน

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

sru.ac.th มีการเผยแพรขอมูล 

ขาวสาร ผลงานวิชาการ 

กิจกรรมตางๆผานทาง 

อินเทอรเน็ต เปนขอมูลท่ี 

ถูกตองครบถวน สามารถ 

สนับสนุนการเขาถึงความรูอยาง 

เปดกวาง โดยการมีการเพ่ิม 

จำนวนเว็บเพ็จไมนอยกวารอย 

ละ 10 ของปท่ีผานมา 

มหาวิทยาลัยฯ ไดอยางม 

ประสิทธิภาพ) 

รอยละ 

10 

 

35. การจัดอันดับ 

Webometrics ranking ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานี มีอันดับท่ีสูงข้ึนอยางนอย 

2 ลำดับ 

สูงกวา

อันดับ 

2 2  

36. (4.7) มีระบบบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางนอย 5 ระบบ 

(มรส.) 

ระบบ 5 5 ศูนยคอมฯ 

37. รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติราชการและ

งบประมาณรายจายประจำป 

ไมนอยกวา รอยละ 85 

รอยละ 85 85 สำนักวิทย

บริการฯ 

38. สามารถพัฒนา และ/หรือ 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศได

สำเร็จและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ระบบ - 2 ศูนยคอมฯ 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
แผนการดำเนนิงาน

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

สนับสนุนการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ อยางนอย 2 

ระบบ 

39. รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเขียนบทความ

วิชาการเปนภาษาอังกฤษ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ - 80 ศูนยภาษา 

40. รอยละ 70 ของผูเขารวม

โครงการสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได 

รอยละ - 70 ศูนยภาษา 
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เพ่ือใหการบรรลุตามเปาประสงค จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการหลัก และงบประมาณระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

หนวยงาน ดังนี้ 

 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.สงเสริมและพัฒนา

บุคลากร ใหเปน

คนดีและคนเกง 

มีการแสดงออก

ถึงความรู 

ความสามารถ   

เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย

และทองถิ่น

อยางเต็มที่ 

5. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

เชิงกลยุทธให

ทันสมัย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

โปรงใสและมีธรร

มาภิบาล ดวยการ

รวมคิด รวมทำ 

ราวมรับผิดชอบ 

     (6)  รอยละของการ

บรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติราชการ

และงบประมาณ

รายจายประจำป  

4.1) รอยละของบุคลากร

ที่ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ (มรส.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ 

1. บุคลากรมีความรู

ความสามารถ

และมี

มาตรฐาน

อุดมศึกษาและ

ไดรับการ

พัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบริหาร

จัดการโดยใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

ส่ือสารที่

ทันสมัย 

ความเร็วสูง ได

มาตรฐานเพื่อ

สนับสนุนพันธ

1. รอยของผูใชบริการ 

หอสมุดกลาง 

ศูนยคอมพิวเตอร 

และศูนยภาษามี

ความพึงพอใจใน

การใชบริการ 

2. จำนวนผูเขารับ

บริการ 

หอสมุดกลาง 

ศูนยคอมพิวเตอร 

และศูนยภาษา ป

ละ ไมนอยกวา  

3.สำนักฯ มีแนวทาง

บริหารงานของ

หนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. มีการประชุม

คณะกรรมการ

   รอยละ 85 

 

 

 

 

 

      

 

15,000 คน 

 

 

 

 

นโยบาย 

 

 

 

 

 

  1. โครงการ

พัฒนาคุณภาพ

และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการสำนักฯ

1.1 กิจกรรม

ดำเนินงาน

สำนักวิทย

บริการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 กิจกรรมสงเสริม

1880,278 บาท 

 

 

 

 

 

769,600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,200 บาท 

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจของ

มหาวิทยาลัย 

 

ประจำสำนกัฯ  

จำนวน ไมนอย

กวา 2 คร้ัง 

5. รอยละผูเขารวม

กิจกรรมบริหาร

ความเส่ียง มี

ความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการความเสียง

และมีพึงพอใจ   

6.จำนวนบุคลากร

ผูเขารวมกิจกรรม

บริหารความเส่ียง

และควบคุม

ภายใน  

7. บุคลากรในสำนักฯ มี

ความรูความ

เขาใจการจัดทำ

แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติ

ราชการเพิ่มขึ้น 

8. จำนวนผูบริหารและ

จำนวน 2 คร้ัง 

 

 

 

รอยละ 85 

 

 

 

 

 

 

จำนวน 45 คน 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 กิจกรรม

บริหารความ

เส่ียงและ

ควบคุม

ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 กิจกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132,500 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรเขา

ประชุมจัดทำ

แผนปฏิบัติการ  

9. รอยละของบุคลากร

ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะหลัก

ดานมุงผลสัมฤทธิ์ 

10.จำนวนผูเขารับการ

พัฒนาสมรรถนะ

หลักดานมุง

ผลสัมฤทธิ์ 

ประกอบดวย

ผูบริหารและ

บุคลากร จำนวน

ไมนอยกวา 45  

คน 

11. รอยละของสำนักฯ

บริหารจัดการ 

ตามแผนการ

ปฏิบัติการบรรลุ

ตามเปาหมายที่

กำหนด 

 

จำนวน 45 คน 

 

 

 

รอยละ 90 

 

 

 

45 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 90 

 

 

 

จัดการ

ความรู การ

พัฒนา และ

จัดทำ

แผนปฏิบัติ

การประจำป 

 

 

 

 

1.5 กิจกรรม

พัฒนา

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12  รอยละของ

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการ

เขียนบทความ

วิชาการเปน

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

13 รอยละของผูเขารวม

โครงการสามารถ

ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 70 

 

 

 

 

1.6 กิจกรรม

บริหาร  ความเส่ียง

ระดับหนวยงาน 

 

 

 

 

  

2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย

มืออาชีพใน

ศตวรรษที่ 21 

2.1 กิจกรรม

เทคนิคการเขียน

บทความวจิัย

ภาษาอังกฤษเพื่อ

ตีพิมพในวาร

วิชาการระดับชาติ

และนานาชาติที่

อยูในฐานขอมูลที่

เปนที่ยอมรับ 

 

541,178 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

2.2 กิจกรรมอบรม

ภาษาอังกฤษ

สำหรับผูบริหาร 

(English for 

Executive) 

 

5. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

เชิงกลยุทธให

ทันสมัย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

โปรงใส และมีธรร

มาภิบาล ดวยการ

รวมคิด รวมทำ 

รวมรับผิดชอบ 

(4.4) จำนวนเครือขาย

ความรวมมือกับองคกร

ภายในและตางประเทศ  

(มรภ.4.6) 

15 เครือขาย 8. โครงการ

เครือขาย

สัมพันธเพื่อ

การพัฒนา

องคกร 

 

      

 

 

 

 

14. รอยละผูเขารวม

กิจกรรมเครือขาย

สำนักฯทั่วประเทศ 

มีความพึงพอใจใน

การเขารวมกิจกรรม  

15. ผูบริหารและ

บุคลากรเขารวม

กิจกรรมประชุม

เครือขายสำนักฯทัว่

ประเทศ จำนวน  

50  คน 

16. ผูเขารวมกิจกรรม

 

 

 

 

 

รอยละ 85 

 

 

 

 

จำนวน 50 คน 

 

 

 

 

 

รายงานผล

3.โครงการสัมมนา

เครือขายสำนัก

วิทยบริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.1 กิจกรรมการ

ประชุมเครือขาย

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏทั่วประ 

เทศ  คร้ังที่ 9 

 

 

 

3.2 เครือขายสำนัก

396,000 บาท 

 

 

 

 

351,400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,600 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

เครือขายสำนักฯ 

เขตภูมิศาสตร

ภาคใต สรุปผลการ

ประชุมสัมมนาเพื่อ

มาพัฒนางานสำนกั

ฯ เปนรูปเลมจำนวน 

1 เลม 

 

17. จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมเครือขาย

สำนักฯ เขต

ภูมิศาสตรภาคใต 

 

จำนวน 1 เลม 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน 8 คน 

 

 

วิทยบริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ เขตภูมิศาสตร

ภาคใต คร้ังที่ 9 

 

 

 

6. จัดการส่ิงแวดลอม

และการลด

ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่เกิด

จากปจจัยทั้ง

ภายในและ

ภายนอกของ

มหาวิทยาลัย 

(4.5) ระดับความสำเร็จ

ของการกำหนด

มาตรการ และ

ดำเนินการตาม

มาตรการ การจัดการ

ส่ิงแวดลอม และการ

ลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดจาก

กิจกรรมใน

5 ระดับ  10. โครงการ 

Green 

University 

 18. ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความ

เขาใจไมนอยกว 

19. มีผูเขารวมฝกอบรม

ในโครงการ ไม

นอยกวา  

รอยละ 80 

 

 

15 คน 

4. โครงการเตรียม

ความพรอมกาว

สูการเปน

หองสมุดสีเขียว 

(Green 

Library 

17,275 บาท  
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 
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มหาวิทยาลัย(มรส.) 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใน

การบริหาร

จัดการ การ

พัฒนาระบบ

บริการและการ

สรางนวัตกรรม            

เพื่อการพัฒนา

องคกร รวมถึง

ระบบการ

บริหารจัดการ 

การใช

ทรัพยากร

รวมกันของ

มหาวิทยาลัย 

   (4.6) ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการหองสมุด 

ดวยระบบ

อิเล็คทรอนิกส และ

ครอบคลุม

ผูใชบริการไมนอย

กวารอยละ 50 ของ

จำนวนผูบริการ

หองสมุดทั้งหมด 

(มรส.) 

รอยละ 80   11. โครงการ

ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผูใชบริการ

หองสมุดดวย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. จัดหาและพัฒนา

ส่ืออิเล็กทรอนิกส

ที่ผูใชบริการ

สามารถเขาถึงได

ทุกที่ทุกเวลา 

4. จัดหา

วารสารวิชาการ/

ฐานขอมูล

งานวิจัยที่มี

คุณภาพ/

ทรัพยากรส่ือการ

เรียนรู ประเภท

ส่ือส่ิงพิมพ ทั้ง

ภายในและ

ภายนอกประเทศ

เพื่อสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยให

ครอบคลุมในทุก

ศาสตรและสาวิชา 

   5. สนับสนุนการ

พัฒนาคลังความรู

23. รอยละของผูใชมี

ความพึงพอใจ

คุณภาพการ

ใหบริการ 

24. มีแหลงเรียนรู

สำหรับใหบริการ 

25. จัดหาหนังสือไม

นอยกวา  

รายการ 

26. จัดหาวารสารไม

นอยกวา  

27. จัดหาหนังสือพิมพ

ไมนอยกวา  

28. จัดหาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไม

นอยกวา  

29. จัดหาส่ือโสตทัศน

ไมนอยกวา  

30. จัดหาระบบ

บันทึกภาพและ

แสดงผลผูเขาใช

รอยละ 85 

 

 

 

จำนวน 1 หอง 

 

1,000 รายการ 

 

 

67 ชื่อเร่ือง 

 

9 ชื่อเร่ือง 

 

20 ชื่อเร่ือง 

 

 

50 รายการ 

 

จำนวน 1 ระบบ 

 

 

5. โครงการจัดหา

ครุภัณฑพรอม

ติดต้ังหอง 

Learning 

Space อาคาร

หอสมุดและ

ศูนยสารสนเทศ

เฉลิมพระ

เกียรติ 

6. โครงการพัฒนา

หองสมุดและ

ศูนยกลาง

การเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

515,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,188,613 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

สถาบัน 

(IR:Imstitutional 

Repository) 

6 .พั ฒ น า ก า ร    

ใ ห บ ริ ก า ร

สารสนเทศแบบเชิง

รุก ผ านอุปกรณ  

Smart Device ทุก

ป ระ เภ ท ที่ มี ใน

ปจจุบัน 

7. พัฒนาการ  

ใหบริการ

สารสนเทศแบบเชิง

รุก ผานอุปกรณ 

Smart Device ทุก

ประเภทที่มีใน

ปจจุบัน 

 

  

 

 

 

 

งาน  

 

31. รอยละผูเขารวม

กิจกรรมแตละ

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวา 

29. มีผูเขารวมกิจกรรม

ในแตละกิจกรรม 

ไมนอยกวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 มีหนังสือไมนอยกวา 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

จำนวน 50 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 เลม 

 

 

7. โครงการ Smart 

Smile in 

Library 

7.1 กิจกรรม Book 

Fair (ออก

รานหนังสือ) 

7.2 กิจกรรม 

Hman 

Library 

(หนังสือมี

ชีวิต) 

 7.3 Green 

Conner (มุม

นี้สีเขียว) 

7.4 ประกวด

ภาพถาย

หองสมุด หัวขอ 

"Library in 

my mind" 

8. โครงการ

 

 

40,400 บาท 

 

 

15,700 บาท 

 

 

9,300 บาท 

 

 

 

 

10,000 บาท 

 

 

3,200 บาท 

 

 

 

 

233,459 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

33. มีผูเขาใชบริการ 

จำนวนไมนอย

กวา  

34. ความพึงพอใจของผู

เขาใชบริการของ

หอสมุดกลาง ไม

นอยกวา  

15,000 คน 

 

 

รอยละ 85 

หองสมุด

สมัยใหมและ

ศูนยการเรียนรู 

 (4.8) ระดับความสำเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศที่

เชื่อมโยงการบริการ

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ครอบคลุมการ

ดำเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ (มรภ.

4.4) 

 4 ระดับ  12. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย

สูความเปน

เลิศ 

  8. จัดหาระบบและ  

พื้นที่สำรองขอมูล

และกูขอมูลใน

กรณีฉุกเฉิน 

(Disaster 

Recovery Site) 

เพื่อปองกันความ

เส่ียงที่อาจเกิด

ขึ้นกับระบบตางๆ 

ที่มีความสำคัญ

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

9. จัดทำนโยบาย 

แนวปฏบิัติ 

ระเบียบ ขอบังคับ 

เพื่อรักษาความ

36. รอยละของ

ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจระบบ

เครือขาย

มหาวิทยาลัย 

37. ผูใชบริการระบบ

เครือขาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 85 

 

 

 

 

จำนวน 17,700 

คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. โครงการพัฒนา

และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ระบบเครือขาย

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร

ธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

214,280 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

มั่นคงปลอดภัย

ของระบบ

เครือขาย8. 

พัฒนาระบบ และ

กลไกการ

บำรุงรักษา

คอมพิวเตอรและ

อุปกรณ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10.พัฒนาและ

ปรับปรุง

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรที่มี

อุปกรณดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารที่เหมาะสม

และพอเพียง

สำหรับกิจกรรม

การเรียนการสอน

และกิจกรรมการ

คนควาแสวงหา

ความรูดวยตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. โครงการ

ขับเคล่ือน

อันดับเว็บไซต

มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,230 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 
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11. ยกระดับอันดับ

มหาวิทยาลัยตาม

ก ร ะ บ ว น ก า ร 

Webometrics 

(Ranking Web 

of Universities) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยราชภฏั

สุราษฎรธาน ีทั้ง

โดเมน .sru.ac.th มี

การเผยแพรขอมูล

ขาวสาร ผลงาน

วิชาการกิจกรรม

ตางๆผานทาง

อินเทอรเน็ต เปน

ขอมูลที่ถูกตอง

ครบถวน สามารถ

สนับสนุนการเขาถึง

ความรูอยางเปด

กวาง โดยการมีการ

เพิ่มจำนวนเวบ็เพ็จ

ไมนอยกวารอยละ 

 

 

 

 

 

เว็บเพ็จเพิ่มจาก

เดิมรอยละ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชภัฏสุราษฎร

ธานี โดยวธิีของ 

Webometrics 

Ranking of 

World 

University 

10.1 กิจกรรม

ประชุม

คณะกรรมการ

ผูดูแลเว็บไซต

ระดับ

หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

จำนวน 140 

คน (ไตรมาส 2) 

 10.2 กิจกรรมพัฒนา

เว็บไซตและ

ประเมินผลการจัด

อันดับเว็บไซต

มหาวิทยาลัยฯ 

10.3 กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

4,200 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,010 บาท 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

10 ของปที่ผานมา

มหาวิทยาลัยฯ ได

อยางมี

ประสิทธิภาพ) 

39. การจัดอันดับ 

Webometrics 

ranking ของ

มหาวิทยาลัยราชภฏั

สุราษฎรธาน ีมี

อันดับที่สูงขึ้นอยาง

นอย 2 ลำดับ 

 

 

 

สูงกวา 2 อันดับ 

 

 

ประชุม

คณะกรรมการ

ขับเคล่ือน

เว็บไซต จำนวน 

34 คน  

(ไตรมาส 4) 

 

 

 

1,020 บาท 

 

 (4.7) มีระบบบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยาง

นอย 5 ระบบ (มรภ.

4.7) 

5 ระบบ    13. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ฐานขอมูล

กลาง SRU 

Central 

Operating 

System 

12. พัฒนาโปรแกรม

ประยุกตและ

ฐานขอมูลจาก

เทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ

(Artificial 

Intelligence) ใน

การสนับสนุนการ

ใหบริการ

นักศึกษา 

บุคลากร และ

40.ระบบสารสนเทศที่

ไดรับการพัฒนา

หรือปรับปรุงให

สอดคลองกับ

ความตองการของ

ผูใชงานระบบ 

 41. สามารถพัฒนา 

และ/หรือ 

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศได

สำเร็จและมี

จำนวน 5 ระบบ 

 

 

 

 

 

จำนวน 2 ระบบ 

 

 

 

 

       11.  โครงการ 

พัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร

ธาน ี

55,700 บาท  



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก กลยุทธ ตัวชี้วดัความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

บุคคลทั่วไป เพื่อ

ลดขั้นตอนการ

ทำงานและ

คาใชจายของ

มหาวิทยาลัย 

13. พัฒนาระบบ

และกลไกการ

ตัดสินใจเชิงการ

บริหารดเน

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การส่ือสาร 

14. จัดหาและพัฒนา 

   โปรแกรมเพื่อ

สนับสนุนการทำ

วิจัย 

ประสิทธิภาพ 

เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ 

อยางนอย 2 

ระบบ 
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สวนท่ี 4 

กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 
 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีสูการปฏิบัติ มีการดำเนินการอยางมี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสูการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติ

ราชการ จึงกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี และแนวทางการติดตามความกาวหนา และการประเมินผล ท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 

กลไกขับเคล่ือนและแนวทางการดำเนินการ 

 

1. พัฒนากระบวนการในการติดตามความกาวหนาในการนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยาง

สม่ำเสมอ โดยมีการติดตามตั้งแตกระบวนการวางแผน กระบวนการนำไปสูการปฏิบัติ การติดตาม

และการประเมินผล มีระบบรายงานผลท่ีมีคุณภาพทันตอสถานการณ รวมท้ังกระบวนการเผยแพร

ประชาสัมพันธการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรไปยังผูท่ีเก่ียวของกลุมตางๆ อยางกวางขวาง 

2. มีกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือใหแนใจวาโครงการท่ีดำเนินการนำไปสูการบรรลุ

เปาประสงค (Purpose) ของแผนงาน รวมท้ังมีความสอดคลอง สงเสริม และสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีระบุไวในแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตรอยางแทจริง 

3. มุงเนนกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการ มีการบูรณาการขอมูล การบูรณา

การการพัฒนาหรือแกปญหา การบูรณาการนำทรัพยากรมาใชและการบูรณาการงบประมาณ ให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร รวมท้ังการนำขอมูลเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับผลงาน วิธีการ และเงิน

ลงทุนในระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ มาใชในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผน

และการประเมินผล 

4. การถายทอดการดำเนินงานสูหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทำงานขามคณะ/

สำนักและลดความซ้ำซอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดท้ังในดานการวางแผน การ

กำหนดงบประมาณ และการดำเนินงาน  

 

การบริหารความเส่ียงและวิเคราะหการเปล่ียนแปลงเพ่ือการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน 
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ในการบริหารและการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดนำแนวคิด 

การบริหารความเสี่ยงโดยประยุกตใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคูมือการจัดการความเสี่ยง 

(Risk management – Guidelines) International Standard ISO 3 1 0 0 0  (Second edition 

2018-02) มาใชซ่ึงจะดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร และอนุกรรมการ

ดำเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. กำหนดขอบเขตความเสี่ ยง (Defining the scope) โดยกำหนดขอบเขตของกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการโดยพิจารณาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังคำนึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 

2. จัดการความเสี่ยง (Risk treatment) โดยมีการกำหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

ท่ีเหมาะสม มีการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีเลือก และมีการติดตามและทบทวนกระบวน 

การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

3. การบันทึกและการรายงาน (Recording and reporting) เพ่ือสื่อสารกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและผลลัพธ รวมท้ังเปนขอมูลสำหรับการตัดสินใจของผู ท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย

รวมท้ังผูรับผิดชอบตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีในกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 

การติดตามและประเมินผล 

   

 การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน

ภาพรวมจะพิจารณาประมวลผลจากความสำเร็จของโครงการในแตแผนงาน เนื่องจากการประเมินผล

ระดับแผนงานไดทำการประเมินครอบคลุมท้ังในดานผลผลิต ผลลัพธ/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และ

สภาพปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยางครบถวน จึงสามารถนำมาประมวลผลเพ่ือสะทอนความสำเร็จของ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดอยางมีนัยสำคัญ สวนในดานกรอบระยะเวลาใน 

การประเมินผลนั้นจะดำเนินการ 1 ครั้ง คือ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 

2563 

การติดตามความกาวหนา การติดตามความกาวหนาเปนกระบวนการท่ีสำคัญในการกระตุน

ใหเกิดการบรรลุเปาหมายในการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ โดยประด็นท่ีนำมาพิจารณา

ประกอบดวย ความกาวหนาในการดำเนินงาน ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณ และปญหา

อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยการติดตามความกาวหนาสามารถดำเนินการตั้งแตข้ันการเตรียมความ
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

พรอมของโครงการจนกระท่ังดำเนินโครงการแลวเสร็จ สวนรอบระยะเวลาในการติดตาม

ความกาวหนานั้นแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ไดกำหนดใหมีการติดตามความกาวหนา 4 ครั้ง ดังนี้ 

               ครั้งท่ี 1  ไตรมาสท่ี 1  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

               ครั้งท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

               ครั้งท่ี 3 ไตรมาสท่ี 3 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

               ครั้งท่ี 4 ไตรมาสท่ี 4 ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

โดยใหหนวยงานตางๆ นำเสนอความกาวหนาของผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ผลสำเร็จของการดำเนินงานในรอบปงบประมาณซ่ึงแบงการติดตามออกเปนดังนี้ 

               1. หนวยงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   - จัดสงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปในสวนของรายการ

ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง และโครงการ ตามแบบฟอรมท่ีกำหนดถึงกองนโยบายและแผน ทุกวันท่ี 5 ของ

เดือน 

                   - จัดสงรายงานผลตัวชี้วัดสงถึงผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

                   - จัดสงรายงานผลตัวชี้วัดถึงผูรับผิดชอบตัวชี้วัดสงถึงกองนโยบายและแผน 

 

ครั้งท่ี 
หนวยงาน 

สงผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 

สงกองนโยบายและแผน 

ครั้งท่ี 1 รอบไตรมาสท่ี 1  

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม– 31 ธันวาคม 
1 มกราคม 5 มกราคม 

ครั้งท่ี 2 รอบไตรมาสท่ี 2  

ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
1 เมษายน 5 เมษายน 

ครั้งท่ี 3 รอบไตรมาสท่ี 3  

ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 
1 กรกฎาคม 5 กรกฎาคม 

ครั้งท่ี 4 รอบไตรมาสท่ี 4  

ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม– 30 กันยายน 
1 ตุลาคม 5 ตุลาคม 
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ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 

แผนปฏิบัติการดาน “สรางสรรค” คุณภาพทองถิ่นและสังคมอยางย่ังยืน  

 

ตัวชี้วดัที ่1.1 มีฐานขอมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชนสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน)  

ที่ใชในการวิเคราะหประเมินวางแผนงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ตามศักยภาพของมรภ. 

หนวยนับ ฐานขอมูล 

คำอธิบาย เพื่อให มรภ.มีขอเท็จจริงในพื้นที่บริการ มรภ. นำไปสูการวางแผนการพัฒนาชุมชนใหบรรลุเปาหมายของการ

พัฒนาอยางมีนัยสำคัญสามารถแกไขปญหาของที่ไดตรงประเด็น 

มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการหมายความถึงฐานขอมูลสารสนเทศหมูบานในพื้นที่บริการของ มรภ. ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอมและดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลทั่วไปสภาพปญหาความตองการ

ศักยภาพชุมชนหรือขอมูลอื่นทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยจำแนกตามเปาหมายในการพัฒนา

ครอบคลุมครบทั้ง 4 ดานโดยมีระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวมขอมูลการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะห

ประมวลผลการรายงานและการนำเสนอขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอื่นๆอินโฟกราฟฟก

ไดอยางถูกตองเขาใจงายสะดวกและรวดเร็ว  

  เกณฑมาตรฐาน        นับจำนวนหมูบานในพื้นที่บริการของ มรภ. ที่มีการจัดทำฐานขอมูลครบถวนทั้ง 4 ดาน และมีการนำขอมูลไปใช 

ประโยชนในการเชิงพื้นที่อยางเปนรูปธรรม  

   เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ  

 

มีการดำเนินการ 

ครอบคลุม

มีการดำเนินการ 

ครอบคลุม

มีการดำเนินการ 

ครอบคลุม

มีการดำเนินการ 

ครอบคลุม
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ฐานขอมูล 1 ดาน  ฐานขอมูล 2 ดาน  ฐานขอมูล 3 ดาน  ฐานขอมูล 4 ดาน  
 

      ผูรบัผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น)  

ผูรับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการดาน “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 

 

ตัวชี้วดัที ่3.9 ผลการวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมตำ่กวาระดบั B1 หรือเทยีบเทา 

หนวยนับ ขอ 

คำอธิบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให

ผู เรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพื่ อการพัฒนาตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดานการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามนโยบายซ่ึงจะ

นำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

  เกณฑมาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. จัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 

  5.    นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 – 4 ที่ผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

   เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ 

หรือมีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 
      ผูรบัผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยภาษา) 

ผูรับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยภาษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดัที่ 3.10 นักศึกษาชั้นปสุดทายระดบัปรญิญาตรทีี่สอบผานการทดสอบความสามารถดานดิจิทัลที่มหาวิทยาลยักำหนด  

(IC3 หรือเทียบเทา) 

หนวยนับ ขอ 

คำอธิบาย ความสามารถดานดิจิทัลเปนส่ิงที่สามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม 

เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อการบูรณาการศาสตรตางๆ  สามารถรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก

ยุคดิจิทัล ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับ

ปริญญาตรีที่สอบผานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เกณฑมาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. จัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
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4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑการวัด (IC3 หรือเทียบเทา) ไมนอยกวารอยละ 50 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ  

หรือมีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 
  ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    ผูรับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการดาน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงิน และงบประมาณและ 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ตัวชี้วดัที ่4.6 การบริหารจัดการและการใหบริการหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดัที ่4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล 

หนวยนับ ขอ 

คำอธิบาย การบริหารจัดการและการใหบริการหองสมุดเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม หมายถึง การ

จัดการในการเตรียมความพรอมเพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑหองสมุดสีเขียว ดานการบริหารจัดการที่ผูบริหารมี

การกำหนดนโยบายสนับสนุนและจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว การเปดโอกาสให

บุคลากรและผูรับบริการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการสารสนเทศที่สงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหเหมาะสมกับการใหบริการของหองสมุดสมัยใหม การใหบริการที่

ทันสมัย และทันตอความตองการของผูรับบริการ ตลอดจนการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมี

ความรูดานการใหบริการที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

เกณฑมาตรฐาน หองสมุดมีการดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) 7 ขอ ดังนี้ 

     1. ผูบริหารมีการกำหนดนโยบายดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารงาน 

        หองสมุด รวมทั้งการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตร 

        ตามมาตรฐานหองสมุดสีเขียว และมีการประกาศใหทราบทั่วกัน 

     2. หองสมุดมีโครงสรางพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอื้อตอการใชพลังงานและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

        โดยใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในการใหบริการและการบริหารจัดการหองสมุด 

     3. หองสมุดมีการกำหนดมาตรการในการใชทรัพยากรและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     4. หองสมุดมีการจัดการขยะของเสียและมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ 

     5. หองสมุดมีการจัดการดานทรัพยากรสารสนเทศ การใหบริการ และการสงเสริมการเรียนรูที่สนับสนุนการอนุรักษ 

        พลังงานและส่ิงแวดลอม 

     6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด มีคาความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80  

     7. หองสมุดมีความรวมมือกับหองสมุดอื่น ๆ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการความรูหรือมีการแลกเปล่ียน 

         เรียนรูรวมกัน ในเร่ืองการบริหารจัดการและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

     8. ผูบริหารกำหนดตัวชี้วัดการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมโดยติดตามประเมินผลเปนประจำทุกปอยางนอยปละ  

        1 คร้ัง 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ 

1-2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5-6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 ขอ 

มีการดำเนินการ 

8 ขอ 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
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หนวยนับ ระบบ 

 

 

คำอธิบาย 

      เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบการบริหารที่มี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปรับตัวใหทันกับ 

การเปล่ียนแปลง  

ระบบบริหารจัดการ หมายความถึง ระบบสารสนเทศ ระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาซ่ึงมี การ

พัฒนาอยางเปนระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีการใชระบบบริหารนั้นอยางเปนรูปธรรม ประกอบ ดวยระบบยอย คือ ระบบประมวลผลรายการ 

(Transaction Processing System : TPS) ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System : MRS) 

ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ(DecisionSupportSystem : DSS)และระบบ สารสนเทศสำ นักงาน (Office 

Information System : OIS) โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ อยางนอย 5 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบบริการการศึกษา 

2) ระบบการเงินและงบประมาณ 3) ระบบริหารงานบุคคล 4) ระบบบัญชีและทรัพยสิน 5) ระบบเอกสาร งานสาร

บรรณ และระบบอื่น ๆ 

เกณฑมาตรฐาน นับจำนวนระบบหลักและระบบยอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการพฒันาและมีการดำเนินการ อยางเปนรูปธรรมนำไปสู

การสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ 

หรือมีการดำเนินการ 

1 ระบบ 

มีการดำเนินการ 

2 ระบบ 

มีการดำเนินการ 

3 ระบบ 

มีการดำเนินการ 

4 ระบบ 

มีการดำเนินการ 

5 ระบบ 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
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ตัวชี้วดัที ่4.8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทีเ่ชื่อมโยงการบริการครอบคลุมการดำเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยนับ ระดับ 

คำอธิบาย ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารที่เชื่อมโยงการบริการครอบคลุมการดำเนินงาน

อยางมีประสิทธภิาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดต้ังคณะกรรมสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงมีบทบาท

สำคัญในการกำกับดูแลโครงสรางดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร ที่สนบัสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

และระบบโครงสรางพื้นฐานหลักมหาวทิยาลัย ไดอยางประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศครอบคลุมการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือการ เพื่อทบทวนการบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการส่ือสารทั้งหมดของคณะ และหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

2. มีทีมงานสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารที่มีขีดความสามารถสูง และมีการใหบริการที่มี

คุณภาพสูงสำหรับสนับสนุนการศึกษาและการบริหารในมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะทำงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร และกลุมผูใชบริการกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. มีการดำเนินงานพัฒนา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือ

การบริหาร หรือการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคลองกับการดำเนินงาน

หรือเทคโนโลยีในปจจุบัน เชน ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายใน

มหาวิทยาลัย ระบบโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

4. มีการประเมินผลการเรียนผานระบบ Online   หรือการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

ดำเนินงานวางแผนของภาพรวมในอนาคต 

 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ 

หรือมีการดำเนินการ 

1 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

1 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

2 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

3 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

4 ระดับขึ้นไป 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำป พ.ค. 2563  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ   

โครงการหลักมหาวิทยาลัย :  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (แผนพ้ืนฐาน) 

ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย :  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจำป ไม

นอยกวา รอยละ 85 

หนวยงาน : สำนักงานผูอำนวยการ 2,276,278  

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักฯ 1,880,278  

 1.1 กิจกรรมดำเนินงานสำนักวทิยบริการฯ 769,600 1. รอยละ 85 ของผูใชบริการ 

หอสมุดกลาง ศูนย

คอมพิวเตอร และศูนยภาษามี

ความพึงพอใจในการใชบริการ 

   2. จำนวนผูเขารับบริการ 

หอสมุดกลาง ศูนย

คอมพิวเตอร และศูนยภาษา 

ปละ ไมนอยกวา 15,000 คน 

1.2 กิจกรรมสงเสริมประกันคุณภาพ

การศึกษา 

111,200 3. สำนักฯ มีแนวทาง

บริหารงานของหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

  4. . มีการประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักฯ  

จำนวน ไมนอยกวา 2 คร้ัง 

1.3 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

25,000 5. รอยละ 85 ผูเขารวม

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง มี
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ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

การจัดการความเสียงและมีพึง

พอใจ   

  6.บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน จำนวน 45 คน 

1.4 กิจกรรมการจัดการความรู การพัฒนา 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

 

 

132,500 7. รอยละ 80 ของบุคลากรใน

สำนักฯ มีความรูความเขาใจ

การจัดทำแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการเพิ่มข้ึน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

   8. ผูบริหารและบุคลากรเขา

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 

จำนวน  45 คน 

 1.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 300,000 9. รอยละ 90  บุคลากรไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะหลักดาน

มุงผลสัมฤทธิ ์

  10.มีผูเขารับการพัฒนา

สมรรถนะหลักดานมุง

ผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย

ผูบริหารและบุคลากร จำนวนไม

นอยกวา 45  คน 

1.6 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ระดับหนวยงาน 

 

541,178 11. สำนักฯบริหารจัดการ ตาม

แผนการปฏิบัติการบรรลุตาม

เปาหมายที่กำหนดรอยละ 90 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (แผนยุทธศาสตร) 

  โครงการหลักมหาวิทยาลัย : โครงการเครือขายสัมพันธเพ่ือการพัฒนาองคกร 

  ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย :  (4.4) จำนวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 

2. โครงการสัมมนาเครือขายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 396,000  

 2.1 กิจกรรมการประชุมเครือขายสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

351,400 12. ผูเขารวมกิจกรรมเครือขา

สำนักฯทัว่ประเทศ มีความพึง
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

โครงการหลักมหาวิทยาลัย :  โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย :  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (มรส.4.7) 

หนวยงาน : หอสมุดกลาง 1,761,288  

3. โครงการจัดหาครุภัณฑพรอมติดตั้งหอง Learning Space อาคารหอสมุด

และศูนยสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 

515,000  

 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑพรอมติดตั้งหอง 

Learning Space อาคารหอสมุดและ

ศูนยสารสนเทศเฉลิมพระเกียรต ิ

515,000 16. รอยละ 85 ของผูใชมีความ

พึงพอใจคุณภาพการใหบริการ 

  17. มีแหลงเรียนรูสำหรับ

ใหบริการ จำนวน 1 หอง 

4. โครงการพัฒนาหองสมุดและศูนยกลางการเรียนรู 1,188,613 18. จัดหาหนังสือไมนอยกวา 

1000 รายการ 

 กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดและ

ศูนยกลางการเรียนรู 

1,188,613 19. จัดหาวารสารไมนอยกวา 

67 ชื่อเร่ือง 

   20. จัดหาหนังสือพิมพไมนอย

มหาวิทยาลยัราชภัฏทั่วประเทศ  คร้ังที่ 9 พอใจในการเขารวมกิจกรรมฯ 

รอยละ 85 

   13. ผูบริหารและบุคลากรเขา

รวมกิจกรรมประชุมเครือขาย

สำนักฯทัว่ประเทศ จำนวน  50  

คน 

 2.2 เครือขายสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เขตภูมิศาสตรภาคใต คร้ังที่ 9 

44,600 14. ผูเขารวมกิจกรรมเครือขาย

สำนักฯ เขตภูมิศาสตรภาคใต 

สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อ

มาพัฒนางานสำนักฯ เปน

รูปเลมจำนวน 1 เลม 

   15. ผูเขารวมกิจกรรมเครือขาย

สำนักฯ เขตภูมิศาสตรภาคใต 

จำนวน 8 คน 
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กวา 9 ชื่อเร่ือง 

   21. จัดหาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 20 

ชื่อเร่ือง 

   22. จัดหาสื่อโสตทัศนไมนอย

กวา 50 รายการ 

   23. จัดหาระบบบนัทึกภาพและ

แสดงผลผูเขาใชงาน จำนวน 1 

ระบบ 

5. โครงการ Smart Smile in Library 40,400  

 3.1 กิจกรรม Book Fair (ออกราน

หนังสือ) 

15,700 24. ผูเขารวมกิจกรรมแตละ

กิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80 

 3.2 Human library (หนังสือมีชีวิต) 9,300 25. มีผูเขารวมกิจกรรมในแต

ละกิจกรรม ไมนอยกวา 50 คน 

 3.3 Green Conner (มุมนี้สีเขียว) 10,000  

 3.5 ประกวดภาพถายหองสมุด หัวขอ 

"Library in my mind" 

3,200  

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

โครงการหลักมหาวิทยาลัย : โครงการ Green University 

ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย :  ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ การจัดการสิ่งแวดลอม และการลดผลกระทบตอ    

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย (มรส.) 

      6. โครงการเตรียมความพรอมกาวสูการเปนหองสมุดสีเขียว (Green Library 17,275  

 กิจกรรมเตรียมความพรอมกาวสูการเปน

หองสมุดสีเขียว (Green Library) 

17,275      26. ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

        27. มีผูเขารวมฝกอบรมใน

โครงการ ไมนอยกวา 15 คน 

      ยุทธศาสตรที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  1,000,000  

      โครงการหลักของมหาวิทยาลัย :โครงการอบรมและทดสอบความสามารถดานเทคโนโลยสีารสนเทศดิจทิัล 

       ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย :  (3.8) นักศึกษาชั้นปสุดทายระดบัปริญญาตรีที่สอบผานการทดสอบความสามารถดานดจิิทลัที่ 

มหาวิทยาลยักำหนด (IC3 หรือเทียบเทา) 

       หนวยงาน : ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   
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      7. โครงการสอบวัดความสามารถดานเทคโนโลยีและดิจิทัลบัณฑิตกอน   

เขาสูตลาดแรงงาน 

1,000,000  

     7.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทดสอบ

ความสามารถดานเทคโนโลยีและดิจิทัล 

1,200      28. รอยละ 50 ของผูเขาสอบ

ผานเกณฑมาตรฐาน IC3 

      7.2 สอบมาตรฐานความสามารถดาน

เทคโนโลยีและดิจิทัล 

998,800      29. นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไมนอย

กวา  2,800 คน 

        30. เชาโปรแกรมสอบมาตรฐาน 

IC3 จำนวน 2,800 ชุด 

       ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาระบบบริหารจัดการ  374,210  

       โครงการหลักมหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

       ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย : (4.8) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชือ่มโยงการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ครอบคลุมการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ (มรภ.4.4) 

      8. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรธาน ี

214,280  

       พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เครือขายมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธานี 

214,280      31. รอยละ 85 ของผูใชบริการ

มีความพึงพอใจระบบเครือขาย

มหาวิทยาลัย 

   32.  ผูใชบริการระบบเครือขาย  

จำนวน 17,700 คน 

 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

9. ขับเคลื่อนอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยวิธีของ 

Webometrics Ranking of World University 

104,230  

 9.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

ผูดูแลเว็บไซตระดับหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั จำนวน 140 คน 

(ไตรมาส 2) 

4,200  

 9.2 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซตและ

ประเมินผลการจัดอันดับเวบ็ไซต

มหาวิทยาลยัฯ 

99,010 33.เว็บไซตของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสุราษฎรธานี ท้ัง

โดเมน sru.ac.th มีการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร 
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ผลงานวิชาการกิจกรรม

ตางๆผานทางอินเทอรเน็ต 

เปนขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

สามารถสนับสนุนการเขาถึง

ความรูอยางเปดกวาง และ

สงเสริมการเขาถึงความรู

ทางวิชาการท่ีผลิตโดย

มหาวิทยาลัยฯ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   34. การจัดอันดับ 

Webometrics ranking 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธานี มีอันดับท่ีสูงข้ึน

อยางนอย 2 ลำดับ 

 9.3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนเว็บไซต จำนวน 34 คน  

(ไตรมาส 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,020  

โครงการหลักมหาวิทยาลัย : โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการฐานขอมูลกลาง SRU Central Operting System 

ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย : (4.7) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางนอย 5 ระบบ (มรส.) 

11.โครงการ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎรธานี 

55,700  

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

   35.ระบบสารสนเทศท่ีไดรับการ

พัฒนาหรือปรับปรุงให
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สอดคลองกับความตองการ

ของผูใชงานระบบ จำนวน 5 

ระบบ 

   36. สามารถพัฒนา และ/หรือ 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศได

สำเร็จและมีประสิทธิภาพ เพื่อ

สนับสนนุการดำเนนิงานของ

มหาวิทยาลยัฯ อยางนอย 2 

ระบบ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1,000,000  

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4,411,776  

รวมงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจำป 2563 5,411,776  
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งบประมาณเงินรายไดพิเศษคาปรับหนังสือหอสมุดกลาง ประจำปงบประมาณ  2563 

 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาระบบบริหารจดัการ 

      โครงการหลักมหาวิทยาลยั : ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      ตัวชี้วัดหลักมหาวิทยาลัย :ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  11. โครงการหองสมุดสมัยใหมและศูนยการเรียนรู 233,459  

         กิจกรรม หองสมุดสมัยใหมและศูนยการ

เรียนรู 

233,459     ความพึงพอใจของผูเขาใช

บริการของหอสมุดกลาง ไม

นอยกวารอยละ 85        

    มีหนังสือไมนอยกวา 100 เลม 

    มีผูเขาใชบริการ จำนวนไม

นอยกวา 15,000 คน 

มงบประมาณยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 233,459  

มงบประมาณเงินรายไดพิเศษ ประจำป 2563 233,459  
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งบประมาณแผนดิน ประจำป 2563 

 

 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โครงการหลัก : โครงการอบรมและสอบวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 

ตัวชี้วัดหลัก (3.7) ผลการสอบวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมต่ำกวาระดบั B1 หรือเทียบเทา 

ศูนยภาษา 

1. โครงการพัฒนาความรู

ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาภาษาเพื่อเตรียม

ความพรอมกอนเขาเรียนระดับปริญญา

ตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 

757,000 37. ผูเขาอบรมกิจกรรมพัฒนา

ภาษาเพื่อเตรียมความพรอมกอน

เขาเรียนปริญญาตรีผานเกณฑ

การอบรมรอยละ 60 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษดานการอานใหกับ

นักศึกษา 

30,000 38. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาการ

อานภาษาอังกฤษ สำหรับ

นักศึกษาชัน้ปที่ 2 ผานเกณฑการ

เขาใชสื่อการเรียนรู รอยละ 60 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษดวยระบบออนไลนใหกับ

นักศึกษา 

960,000 39.ผูเขาสอบหลังเรียนโปรแกรม

ภาษาอังกฤษออนไลน รอยละ 50 

ผานเกณฑการทดสอบไมนอยกวา

รอยละ 60 

กิจกรรมที่ 4 : สอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษกอนสำเร็จการศึกษา 

480,000 40. ผลการวัดสมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 

ของนักศึกษาไมต่ำกวาระดับ B1 

หรือเทียบเทา (ตัวชี้วัดที่ 30 

มรส.) 

กิจกรรมที่ 5  : พัฒนาภาษาเพื่อเตรียม

สอบ TOEIC 

325,000 41. ผูเขารวมอบรมพัฒนาภาษา

เพื่อเตรียมสอบ TOEIC ผาน

เกณฑการเขาอบรมรอยละ 60 

กิจกรรมที่ 6: พัฒนาภาษาดวยสื่อการ

เรียนรูดวยตนเอง (Self-Access 

Learning Centre) 

152,000 42. ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

การใชบริการ Self-Access 

Learning Centre ไมนอยกวา

รอยละ 85 
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กิจกรรมที่ 7: พัฒนาสภาพแวดลอมใน

การเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

400,000 43. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80 

รวม 3,104,000 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการบุคลากรชั้นยอด SRU TALENT 

ตัวชี้วัดหลัก : รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (มรส) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยมืออาชีพใน

ศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการเขียนบทความ

วิจัยภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพในวาร

วิชาการระดบัชาติและนานาชาติที่อยู

ในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 

65,000 45.รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเขียนบทความ

วิชาการเปนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

กิจกรรมที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ

สำหรับผูบริหาร (English for 

Executive) 

25,000 46.รอยละ 70 ของผูเขารวม

โครงการสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได 

รวม 90,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด 3,194,000 
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